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Sammanfattning 
Bakgrund: Mycket finns skrivet kring strategiarbete i större företag men mindre om hur små företag 
tänker och agerar strategiskt. Därför är det, för den akademiska världen, företagarna själva samt deras 
intressenter, av vikt att öka kunskapen om hur det strategiska arbetet bedrivs i dessa företag. 
 
Syfte: Denna uppsats syftar till att bidra med kunskap om och förståelse för småföretagarnas strategiska 
arbete. 
 
Genomförande: Företagsledaren i småföretag är den person som enskilt har mest makt att påverka 
företagets handlingar. Uppsatsen baseras därför på en kvalitativ undersökning av företagare i 14 
sörmländska småföretag. Den teoretiska referensramen behandlar främst litteratur kring strategi och 
kognition. 
 
Resultat: Hur det strategiska arbetet bedrivs i småföretag beror på företagsledarens strategiska tänkesätt. 
Det strategiska tänkesättet formas av företagsledarens kognitiva strukturer och avgör hur företaget och 
dess omgivning uppfattas av företagsledaren. Detta får till följd att företagsledare verksamma inom 
samma bransch kan uppfatta branschen olika och agera strategiskt olika utifrån detta. Inom sin bransch 
kan de dock vara lika framgångsrika.  
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1 Inledning 

Här börjar den resa genom Sörmland som kommer att starta i 

våra hemmakommuner och ska ge oss en heltäckande bild av 

länet. Under resans gång kommer vi att besöka samtliga 

kommuner och i dessa samla på oss den information vi behöver 

för att erhålla en förståelse för de av oss, outforskade 

områdena. 

 I detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till uppsatsens 

problemområde. Vidare följer en problemdiskussion som leder 

fram till syftet med uppsatsen och en precisering av våra 

problemfrågor. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition. 
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1.1 Bakgrund 

En övervägande del av företagen i Sverige är små. År 2002 fanns det 

829 250 företag i Sverige och av dessa var 99 % företag med 0 till 49 

anställda (scb.se, 2003-02-10). Statistiken talar för sig själv och det är lätt 

att inse de små företagens betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. 

Småföretagen anses vara ryggraden och drivkraften i det lokala 

näringslivet och den grupp av företag som förväntas skapa tillväxt, 

arbetstillfällen och välstånd. (Svenskt Näringsliv, 2001)  

Att uppmärksamheten på småföretagen och deras problem ökat beror inte 

enbart på mängden småföretag och den stora andelen av sysselsatt arbets-

kraft. Det beror också på att storföretagen inte längre ses som garanten för 

ekonomisk utveckling och nyanställningar. Trenden är snarare att de 

etablerade storföretagens verksamhet är inriktad på rationalisering och 

effektivisering på rådande marknader och att det krävs nya företag och 

nya verksamheter för att skapa en dynamik i en ekonomi som brottas med 

allt större problem. I det sammanhanget har fokus alltmer kommit att 

ligga på alternativen till storföretagen, det vill säga de små och medel-

stora företagen. Det är hos dessa man hoppas dynamiken och tillväxten 

ska finnas i den strukturomvandling som krävs. (Strandberg & Westman, 

1997)  

ALMI Företagspartner AB (härefter kallat ALMI) bildades 1994 efter ett 

riksdagsbeslut om att främja utvecklingen av mindre företag. ALMI är en 

koncern med regionala utvecklingsbolag vars moderbolag är helägt av 

staten. ALMI:s främsta uppgift är att genom marknadskompletterande 

åtgärder stödja utvecklingen av små och medelstora företag som vill och 

kan växa. (almi.se, 2003-02-25) Tanken är att ALMI därigenom ska bidra 
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till utvecklingen av ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv så att 

tillväxt och välfärd kan skapas i vårt land (Giertz, 2002) ALMI Företags-

partner Sörmland AB (härefter kallat ALMI Sörmland) är ett av de 

regionala utvecklingsbolagen. Cederholm (2003), VD för ALMI 

Sörmland, konstaterar att Sörmland har en större andel av bruttoregions-

produkten  från tillverkande företag än landet i övrigt. De tillverkande 

företagen har därför stor betydelse för länets utveckling. En 

effektivisering av dessa företag, i den allt hårdare globala konkurrensen, 

är därför viktig för framtida tillväxt, samtidigt som det behövs en rik flora 

av entreprenöriella företag i olika branscher för att öka mångfalden. Som 

ett led i arbetet att stödja de mindre företagen i att skapa förnyelse och 

tillväxt är ALMI Sörmland intresserade av att få en bild av hur det 

strategiska arbetet bedrivs i småföretag idag. (Cederholm, 2003) Denna 

studie av strategiskt arbete i småföretag görs därför med ALMI Sörmland 

som intressent. 

”Problemen är globala, men lösningarna lokala.” Så uttryckte sig en av 

de företagsledarna vi samtalade med i den här undersökningen. I detta 

uttalande ligger en föreställning om att alla småföretagare brottas med 

samma typ av problematik, men att lösningarna på problemen är unika för 

varje enskilt företag. I offentliga utredningar diskuteras ofta hur 

utvecklingen av småföretagen kan stödjas och i SOU 1998:77 sägs att  

Småföretagardelegationens intervjuer och samtal med företagare visar 

också att många (företagare) är trötta på ”det bättre vetande” som de 

ibland möter hos institutioner och konsulter i olika skepnader. Utgångs-

                                                 
 Bruttoregionsprodukten är det samlade värdet av alla varor och tjänster i länet under 

ett år 
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punkten för kontakterna måste vara företagens behov, inte konsultens 

ambition. 

Hård af Segerstad (2000) anser att politikers och experters föreställningar 

inte stämmer överens med motsvarande föreställningar hos företagarna 

själva och att det därför finns anledning att fundera över vilka före-

ställningar om småföretag som ligger bakom samhällets satsningar och 

vems föreställningar som får genomslagskraft. Om det ”bättre vetandet” 

hos institutioner och konsulter inte möter företagaren där han är i sina 

föreställningar om hur företaget kan utvecklas, hur kan man då hoppas på 

tillväxt inom småföretagssektorn, diskuterar Hård af Segerstad vidare.  

I denna undersökning är det därför vår ambition att bidra till en ökad 

förståelse för småföretagarens föreställningsramar och hur dessa präglar 

småföretagarens strategiska handlande. Målgruppen för undersökningen 

är, förutom den akademiska världen och ALMI Sörmland, således de 

småföretagare som medverkat i undersökningen liksom småföretagare i 

allmänhet. Den kan också vara av intresse för andra institutioner och 

konsulter vars uppgift är att stödja småföretagarens utveckling. 

1.2 Problemdiskussion  

I litteraturen lyfts vissa gemensamma särdrag och problem hos de mindre 

företagen fram för att belysa deras specifika villkor. Ramström (1975) 

påpekar att småföretagen vanligen har begränsade resurser för till 

exempel planering och marknadsföring. De mindre företagen har ofta en 

god kännedom om närmarknaden och känner sina närmaste leverantörer 

och kunder väl. Däremot har de svårt att bilda sig en uppfattning om 

marknaden som helhet, vilka konkurrenter som finns och saknar ofta 

kunskap om olika stödorgan, menar Ramström. I en rapport från Nutek 
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(1994) framhålls att tiden är en knapp resurs för småföretagarna, vilket 

gör det svårt att skaffa den nödvändiga omvärldskunskapen. I små företag 

finns ofta ingen aktiv styrelse som kan fungera som kravställare och 

idégenererare. Småföretagen har i många fall en svag finansiell struktur 

och är därför starkt beroende av leverantörer och finansiärer. (Berglund & 

Blomqvist, 1999) Ramström (1975) anser att småföretagens otillräckliga 

resurser och frånvaron av en strategisk planering medför en begränsning i 

förändringskapaciteten. Mot detta, argumenterar Ramström, ska dock 

ställas den ökade flexibilitet som har sin grund bland annat i de mindre 

företagens lägre byråkratiseringsgrad och mindre långsiktigt bundna 

resursanvändningar.  

Faulkner & Johnson (1992) anser att småföretagen har en adaptiv syn på 

förändringar. Osäkerhet möts med att företagen omedelbart utnyttjar sina 

begränsade resurser för att maximera kortsiktiga fördelar i en viss 

situation. Lösningar av kortsiktiga problem dominerar därför ofta verk-

samheten. Även Atherton & Hannon (1995) argumenterar för att ett 

typiskt drag hos de mindre företagen är en svag förmåga att se, tolka och 

medvetet reagera på omvärldsförändringar. (Berglund & Blomqvist, 

1999) Dessa uttalanden kan ses som vedertagna föreställningar be-

träffande småföretagens villkor. Hård af Segerstad (2000) understryker att 

beskrivningar av småföretagare ofta görs utifrån det observerbara, hur de 

agerar eller under vilka förutsättningar de arbetar. Vår intention är därför 

att inte ta några vedertagna föreställningar för givna. Istället vill vi 

undersöka vilka föreställningar företagaren själv har för att se hur det 

påverkar det strategiska handlandet i företaget. Med begreppet före-

ställningar avser vi en individs organiserade kunskap eller sätt att se på 

saker och ting.  
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Företagsledningen i småföretag utgörs ofta av en eller ett fåtal personer. 

Ägaren och ledaren i småföretag är ofta en och samma person. Företags-

ledaren är därför den enskilda personen i företaget som har mest makt att 

påverka det strategiska arbetet i ett litet företag. Då småföretagens 

strategiska handlande till stor del avgörs av en eller ett fåtal dominerande 

personer, formas företaget efter hur dessa personer tänker, känner och 

agerar. På det sättet hänger det strategiska arbetet intimt samman med 

företagsledarens föreställningar om sin verklighet. Därmed är det vår 

uppfattning att företagsledaren i hög grad påverkar företaget genom att 

förändra eller upprätthålla de rådande strukturerna. Eftersom de har ett 

starkt inflytande över aktiviteterna i företaget finner vi det intressant att 

studera det lilla företaget utifrån dessa personers perspektiv för att erhålla 

en förståelse för vilka begränsande och drivande krafter som styr de 

fenomen vi undersöker. Därför har vi valt att i vår undersökning studera 

det strategiska arbetet ur företagsledarens perspektiv. 

Vi tror att strategiarbetet i småföretagen påverkas av företagsledarens 

uppfattningar om företagets interna förutsättningar och den omgivningen 

företaget är verksamt i. De tre aspekterna individen, företaget och 

företagets omgivning kan tillsammans ge en bättre förståelse för strategi-

arbetet i småföretag (Hellgren & Melin, 1993). Med dessa utgångspunkter 

vill vi undersöka och beskriva företagsledarens egna föreställningar om 

sitt företag, omgivning och framtid. Vi vill också undersöka vilket 

strategiskt handlande föreställningarna leder fram till.  

1.3 Syfte  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om 

och förståelse för småföretagarnas strategiska arbete.  
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1.3.1 Syftesprecisering 

Inom ramen för vårt syfte undersöker vi följande frågor: 

•  Vilka föreställningar har företagsledarna om sitt företag, omvärld och 

framtid och hur handlar de strategiskt utifrån dessa?  

•  Tänker och agerar företagsledare inom samma bransch strategiskt lika 

och är de i så fall lika framgångsrika?  

•  Finns det gemensamma mönster hos företagsledarna oberoende av 

bransch?  

•  Är det strategiska arbetet stabilt eller förändringsbenäget och vad har 

lärandet för betydelse för strategisk förändring?  

1.3.2 Avgränsning 

Vi har koncentrerat vår undersökning till ett urval av småföretag i 

Sörmland i storleksordningen 20-49 anställda. Genom denna empiriska 

avgränsning har vi uteslutit alla övriga företagsstorlekar. Avgränsningen 

nedåt kommer av att det i de allra minsta företagen sällan finns formella 

hierarkiska nivåer eller inslag av formell organisation. De problem som 

förekommer i dessa företag har mer att göra med den löpande dagliga 

verksamheten än med strategiska planer för framtiden. Storleksbe-

gränsningen uppåt görs i enlighet med den definition som begränsar 

småföretag till företag med mindre än 50 anställda. (Arbetsmiljö-

kommissionen, 1997) Undersökningen omfattar endast självständiga 

juridiska enheter och datainsamlingen sker på ledningsnivå. Under-
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sökningen görs utifrån företagsledarens perspektiv och vi avgränsar oss 

därmed från medarbetarnas perspektiv på det strategiska arbetet. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av följande kapitel: 

Kapitel 1 – Inledning Här diskuteras uppsatsens bakgrund, problem-

område och syfte.  

Kapitel 2 – Vetenskapligt förhållningssätt Här redogör vi för vår 

vetenskapliga föreställningsram.  

Kapitel 3 – Metod Här beskrivs undersökningens metodologiska 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion kring trovärdig-

heten och möjligheten att dra generella slutsatser.  

Kapitel 4 – Referensram Här utvecklas en teoretisk referensram som ska 

hjälpa oss att analysera det empiriska materialet.  

Kapitel 5 – Företagarnas strategiska arbete Här presenteras en 

sammanställning av varje företagsledares strategiska föreställningar och 

handlingar tillsammans med belysande kommentarer. Vi gör även en 

empirisk analys avseende huruvida det råder harmoni mellan 

föreställningarna och handlingarna. 

Kapitel 6 – Mönster i företagsledarens föreställningar och handlingar 

Här görs en analys av den empiriska sammanställningen med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 
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Kapitel 7 – Resultat Här presenteras de svar på undersökningsfrågorna 

som leder till att syftet uppfylls. 

Kapitel 8 – Slutsatser och praktiska implikationer Här diskuteras de 

slutsatser som kan dras av resultaten. Därefter presenteras några 

reflektioner beträffande småföretagarnas strategiska arbete. Vi för även 

en diskussion om fortsatt forskning och undersökningens praktiska 

implikationer. 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Våra vetenskapliga antaganden har varit vägledande under vårt 

arbete och ligger till grund för våra metodologiska val. Här 

redogör vi för våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter och 

ställningstaganden, så att läsaren själv kan göra en bedömning 

av hur vårt synsätt har påverkat arbetet. 
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Arbnor & Bjerke (1994) anser att vetenskapandet söker skapa en relation 

mellan både observationer och erfarenheter i verkligheten samt mellan 

observationer och idéer, till skillnad från andra försök att förklara och 

ordna världen. De påstår att den vetenskapliga forskningen måste ha ett 

metodologiskt tillvägagångssätt. Inom vetenskapen råder olika upp-

fattningar om när och hur man ska använda olika metoder. Våra 

vetenskapliga antaganden om verkligheten, människan och kunskapen 

påverkar de metodologiska val vi gör för att undersöka och förstå 

fenomen inom vårt problemområde.  

2.1 Verkligheten 

Vi gör i vår undersökning antagandet att företagsledarnas verklighet är 

knuten till hur de upplever densamma och avspeglar sig i de före-

ställningar om verkligheten som de förmedlar till oss. Vi inriktar oss 

därför inte på att undersöka någon objektiv verklighet som existerar 

oberoende av den som observerar den. Vi söker istället svaren i den verk-

lighet som består av subjektiva individuella och sociala konstruktioner. 

Vi menar att verkligheten kan upplevas på olika sätt av olika personer, 

men när den egna upplevelsen kommuniceras till andra skapas verk-

lighetsbilder i ett socialt sammanhang. För att kunna behandla vår 

problemställning måste vi försöka fånga andra individers bild av sin 

omvärld och förstå deras verklighet. Att världen inte finns därute 

oberoende av individerna har av Berger och Luckmann, (1966, sid 79), 

uttryckts på följande sätt: 

”Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a 

social product.”  
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De anser att en analys av den sociala världen som utelämnar någon av 

dessa tre moment kommer att vara förvrängd. Människan möter inte varje 

ny situation med ett helt och hållet fritt och öppet förhållningssätt. För-

ståelsen av den nya situationen bygger på tidigare erfarenheter och 

referensramar. Berger och Luckman argumenterar för att det ständigt 

pågår ett samspel mellan individen och det sociala system som individen 

är en del av. Individernas handlingsmönster formas med tiden till makt-

strukturer, traditioner, värderingar och materiella strukturer i samhället 

som i sin tur avgör individernas uppfattningar och handlingsmönster.  

2.2 Människan 

Vår syn på förhållandet mellan individ och det system individen ingår i är 

influerat av aktörsperspektivet i vilket människan ses som aktör. (Arbnor 

& Bjerke, 1994) Enligt aktörsynsättet är verkligheten socialt konstruerad 

och kan därför förklaras utifrån aktörernas verklighetsbilder.  

I ett litet företag är det vanligen företagsledaren som är huvudaktören i 

det strategiska arbetet. Ramström (1975) anser att i det mindre företaget 

får företagsledarens enskilda personligheter, värderingar, attityder och 

kunskaper en speciell och ofta avgörande betydelse för företagets 

beteende, framgång och överlevnad. Undersökningen fokuserar alltså på 

aktören. Vår strävan är att förstå aktörernas verklighetsbilder med vilka 

de orienterar sig för att förstå deras handlingar i den socialt konstruerade 

verkligheten. Därför är det aktörernas upplevelser och tolkningar av den 

verklighet som de själva konstruerar som ger vår studie av strategiskt 

arbete ett förklaringsvärde. De empiriska data vi samlar in är 

beskrivningar av de föreställningar och handlingar som aktörerna 

förmedlar till oss.  
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Vi tror dock att den utveckling som sker i samhället är resultatet av ett 

samspel mellan de enskilda aktörerna och det sociala system de ingår i. 

För att kunna förstå det fenomen som undersöks är det, enligt det 

holistiska synsättet, nödvändigt att förstå fenomenets kontext. Därför 

kombineras vårt aktörsynsätt med ett holistiskt synsätt som innebär att 

även företaget i sig och dess omgivning ägnas uppmärksamhet. (Gilje & 

Grimen, 1992)  

2.3 Kunskapen 

Det är de studerade aktörernas egna föreställningar som har en central 

betydelse i vår empiriska undersökning. Vårt syfte är att uppdaga och 

tolka fram en djupare mening i de fenomen vi undersöker för att förstå 

dem och vi har därmed ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att 

vi måste förhålla oss till en värld som redan är tolkad av de sociala 

aktörerna själva. (Gilje & Grimen, 1992) Vi måste alltså tolka och förstå 

något som redan är tolkningar.  

Den kunskap vi avser att inhämta i denna undersökning bygger därför på 

vad Giddens (1976) kallar dubbel hermeneutik. Kunskapen åstadkommer 

vi då genom att integrera aktörernas beskrivningar och begrepp som 

ligger nära erfarenheten med de vetenskapliga teorier och begrepp som 

ligger längre ifrån verkligheten. Å ena sidan måste vi som undersökare 

förhålla oss till den värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna. Å 

andra sidan ska vi försöka rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar 

med hjälp av teoretiska begrepp. (Gilje & Grimen, 1992) All kunskap och 

erfarenhet människan har med sig påverkar hur fenomen i omgivningen 

tolkas. Våra egna tolkningar av de fenomen vi undersöker påverkas 

således av den förförståelse som bland annat tidigare studier på ekonom-
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programmet givit oss. Vi tror att denna förförståelsen har hjälpt oss att 

fokusera på de fenomen som varit intressanta att undersöka empiriskt.  

2.4 Generaliserbarhet (eller djupare förståelse) 

Ramström (1975) anser att det finns stora skillnader inbördes mellan 

olika kategorier av småföretag. Deras verksamhet och villkor kan skilja 

sig åt kraftigt. Vid studier av de mindre företagen bör varje företag 

betraktas som unikt och studeras på deras egna villkor. För att nå en för-

djupad förståelse för de mindre företagen och deras problem är det därför 

lämpligt att göra mer ingående studier av ett mindre antal företag. 

Ramström anser att forskarna med berått mod får göra avkall på 

generalitetskraven för att istället kunna nå denna högre grad av förståelse. 

Vår ambition är inte att ur den empiriska undersökningen finna generellt 

giltiga samband, utan att öka den gemensamma förståelsen för den 

empiriska verklighet vi valt att studera. Våra slutsatser gör därför inte 

anspråk på att vara generella utan bör istället ses som förslag på hur det 

empiriska materialet kan tolkas. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs vårt metodologiska tillvägagångssätt för 

att ge läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens trovärdighet. 
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3.1 Induktiv ansats 

Den etablerade företagsekonomiska teoribildningens modeller baseras till 

stor del på studier av de stora företagen och dessa koncept överförs ofta 

till att gälla även för de mindre företagen. Småföretag lever dock i en 

annan kontext, deras förutsättningar, problem och villkor är annorlunda. 

(Cederholm, 2003-01-31) Om den traditionella företagsekonomiska 

litteraturens begrepp och modeller inte är användbara för de mindre 

företagen bör vi inte använda de metoder som de traditionella vetenskaps-

idealen förser oss med. Istället bör vi använda mer empirinära metoder 

som på ett flexibelt och följsamt sätt kan ge oss en förståelse för de 

mindre företagens beteende och karaktär.  

Därför tar vi på ett induktivt sätt avstamp i den undersökta empirin när vi 

utvecklar vår kunskap om småföretagens verklighet (Alvesson och Sköld-

berg, 1994). Vi har inspirerats av den modell Glaser & Strauss (1967) har 

utvecklat som på svenska kallas grundad teori. Det präglar metoden för 

undersökningen på så sätt att den empiriska studien genomförs innan den 

teoretiska referensramen utvecklas utifrån de fenomen vi upptäckt.  

3.2 Kvalitativ tvärsnittsstudieansats 

Vår strävan är att upptäcka, tolka och förstå djupare mönster av likheter 

och variationer i småföretagens strategiarbete. I dessa fenomen är mät-

bara, kvantitativa inslag begränsade och av begränsat intresse. Därför har 

undersökningen en kvalitativ karaktär. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 

Vi arbetar med ett begränsat antal fall i vilka vi undersöker ett begränsat 

område, vilket innebär att vi gör en tvärsnittsstudie. (Wiedersheim-Paul 

& Eriksson, 1991) 
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Tvärsnittsansatsen ger oss möjlighet att göra olika typer av analyser. 

Vilka dessa analyser är och hur analyserna genomförts beskrivs under 

3.4. Genom tvärsnittsstudien kan redan ett mindre antal fall som under 

vissa omständigheter uppvisar likartade resultat ge underlag för en 

slutsats (Miles & Huberman, 1984), förutsatt att det finns en styrka och 

en konsistens i de samband (Eisenhardt, 1989) och mönster vi utläser. 

3.3 Identifiering och val av företag 

Den undersökta populationen är identifierad utifrån en geografisk be-

gränsning och utifrån antalet anställda i företagen. Undersökningen är 

begränsad till Sörmland i enlighet med ALMI Sörmlands önskemål om 

att undersöka deras marknad.  

Vi definierar små företag utifrån antalet anställda och undersöker företag 

med mellan 20 och 49 anställda. Företag med färre än 20 anställda har 

exkluderats. Företag med över 20 anställda är intressanta då de uppnått en 

storlek där en organisation har utvecklats och företagsledaren tvingats 

delegera ansvar och därmed givits mer tid att börja tänka i strategiska 

banor (Cederholm, 2003-01-31). Storleksbegränsningen uppåt gör vi, som 

tidigare nämnts, i enlighet med den offentliga statistiken. Vi undersöker 

endast juridiskt självständiga enheter. Med denna urvalsbegränsning upp-

går populationen till cirka 180 företag (UC Select, 2003). 

En förfrågan om att medverka i undersökningen (se bilaga 1) skickades 

till samtliga 180 företag. 18 företagsledare svarade ja på denna förfrågan. 

Två företag föll dock bort och två företag tillkom efter utsatt svarsdatum. 

Anledningen till att just dessa företagsledare och inga andra svarade på 

vår förfrågan är inte känd. Vissa angav dock tidsbrist som en orsak till att 
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de tackade nej till medverkan. De medverkande företagsledarnas 

beskrivningar av det strategiska arbetet varierade från i stort sett helt 

outtalade till välformulerade strategiska planer. Det är således inte enbart 

företagsledare med ett välutvecklat strategiskt arbete som valt att 

medverka i undersökningen. 

Vi valde att intervjua samtliga företagsledare och bokade därför intervju-

tillfällen med dessa per telefon. Personliga intervjuer genomfördes med 

företagsledarna med ett undantag där intervjun genomfördes med före-

tagsledarens son. Totalt genomfördes 18 intervjuer. Det visade sig dock 

under intervjuerna att fyra av företagen inte ingick i vårt urval då de inte 

var juridiskt självständiga. Ett företag tillhörde den offentliga sektorn och 

tre företag var dotterbolag i större koncerner. Därför är dessa inte med i 

undersökningen. 

3.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 

För att undersökningen ska vara trovärdig ger vi här en beskrivning av  

hur vi gått tillväga för att insamla, tolka och analysera företagsledarnas 

information. 

Vi ville genomföra intervjuer som lämnade öppet för respondenten att ge 

oss mer oväntad information. Alltför direkta frågor skulle kunna utesluta 

erfarenheter och data som vi på förhand inte kände till. Därför utarbetade 

vi en övergripande intervjuguide (se bilaga 2) som tillät oss att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguidens ramar gav utrymme för mer 

öppna samtal avseende våra frågeställningar, men som samtidigt gav oss 

så pass strukturerade intervjuer att de kunde jämföras med varandra. 

Intervjuerna genomfördes av oss bägge två för att fallen skulle kunna 
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studeras utifrån olika perspektiv. En av oss interagerade med 

respondenten genom att genomföra intervjun, medan den andra intog en 

mer distanserad roll genom att observera respondenten och föra 

anteckningar.  

Intervjuerna genomfördes på respektive företag. De varade mellan en och 

två och en halv timme, i genomsnitt en och en halv timme, och spelades 

in på band för att få med alla detaljer och nyanser i utsagorna. Frågorna 

inriktades mot beskrivningar av företaget i sig, dess omgivning, relationer 

och framtid. Mer specifika frågor om strategiskt arbete ställdes också om 

situationen så krävde. Efter varje intervju diskuterade vi våra intryck, vad 

vi lärt oss och hur intervjun skilt sig från den förra. Jämförelser och 

analys av det insamlade materialet har på så sätt skett fortlöpande.  

Vi har valt att sammanställa all information på ett sådant sätt att de av en 

utomstående inte kan hänföras till de specifika individer och företag vi 

har undersökt. Det är bara författarna och den enskilde respondenten som 

har läst respektive intervjusammanställning. Vi hoppas att vi härigenom 

erhållit en större uppriktighet under intervjuerna än vad vi hade fått utan 

att erbjuda anonymitet. 

Det ursprungliga intervjumaterialet har komprimerats och reducerats för 

att erhålla en överskådlig och heltäckande bild av det mest representativa 

och för undersökningen intressanta i varje företagsledares föreställningar 

och handlingar. Det empiriska materialet har presenterats utifrån 

respektive företag och materialet är strukturerat utifrån ramfrågorna i 

intervjuguiden. För att levandegöra den empiriska framställningen och för 

att läsaren själv i större utsträckning ska kunna tolka det empiriska 

materialet har vi till stor del använt oss av citat. Vi har valt att presentera 
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detta material i bilaga 3 för att höja uppsatsens läsvänlighet. I den 

empiriska redovisningen under kapitel 5 har vi ytterligare komprimerat 

materialet för att lättare kunna åskådliggöra och jämföra respektive före-

tagsledares föreställningar och handlingar.  

Utifrån syftet och undersökningsfrågorna har vi analyserat det empiriska 

materialet med hjälp av teorikapitlet. Vi har först analyserat varje separat 

studie med fokus på de individer som deltagit i intervjuerna. Dessa 

analyser är beskrivande till sin karaktär och ska återspegla mönstret i det 

enskilda fallet. Därefter har vi analyserat eventuella gemensamma 

mönster hos företag verksamma inom samma bransch. Vi har även 

analyserat branschövergripande föreställningar och handlingar hos 

företagsledarna och företagen. Vi har också analyserat ett par av de 

företagsspecifika fenomen vi iakttagit. Under detta arbetes gång har vi 

använt både företagsledarna och företagen som analysenhet. Vi har fått gå 

mellan delarna och helheten för att inte förlora sammanhanget i vilket 

företagsledarna uttryckt sina föreställningar och beskrivit sina handlingar.  

3.5 Undersökningens trovärdighet 

Att vi ser individen som en subjektivt tolkande aktör som konstruerar sin 

egen verklighet får konsekvenser för undersökningens trovärdighet. Vi är 

även som undersökare individer som utifrån våra erfarenheter och 

värderingar analyserar och tolkar vårt empiriska material. Vårt sätt är ett 

möjligt sätt att utifrån den empiriska undersökningen skapa en bild av det 

strategiska arbetet i småföretag.  

Den kvalitativa undersökningen innebär att vi har arbetat nära de 

medverkande företagsledarna. Därför kan intervjusituationen ha präglats 
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av de erfarenheter och värderingar vi själva erhållit genom både 

teoretiska källor och empiriska erfarenheter. De personer vi intervjuar kan 

bete sig som de medvetet eller omedvetet tror att vi förväntar oss, vilket 

kan få effekter på intervjuerna. (Holme & Solvang, 1997) Vi har försökt 

att undvika sådana situationer genom att inte ställa ledande frågor som 

kan tvinga respondenten att svara som han tror att han ”bör” svara.  

Vi har under intervjuerna använt oss av begrepp som är mer verklighets-

nära än teoretiska. Syftet var att försöka nå en så hög överensstämmelse 

som möjligt mellan intervjupersonernas och vår uppfattning om vad 

begreppen står för samt att undvika att pressa vår förförståelse på 

respondenterna. I de fall som vi upptäckt att personen inte delat vår 

begreppsuppfattning har vi anpassat oss till detta. Vår uppfattning är, i 

enlighet med Gustavsson (1998), att de teoretiska begrepp vi utvecklar 

kan anses trovärdiga om de är användbara i den verklighet ur vilken de 

skapats. Vår målsättning är också att de begrepp vi utvecklar ska vara en 

tillgång för det område vi undersöker genom att stimulera till handling 

och förändring och vara en vägledning i hur kvaliteten i det strategiska 

arbetet kan förbättras. 

Det är för trovärdigheten viktigt att försäkra sig om att datainsamling och 

analys är reliabel och valid. (Yin, 1989) Vi har eftersträvat reliabilitet 

genom att använda samma intervjuguide och ett likartat tillvägagångssätt 

vid samtliga intervjuer. Det insamlade empiriska materialet har 

organiserats och bearbetats på ett enhetligt sätt.  

Den yttre validiteten avser överensstämmelsen mellan den information vi 

erhållit från datainsamlingen och det förhållande som undersöks. 

(Merriam, 1994) Det är svårt att kontrollera om den yttre validiteten 
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uppfyllts eftersom vi inte kan jämföra respondenternas subjektiva 

information med ”sanningen”. Att respondenterna garanterats anonymitet 

har varit vårt sätt att nå en så hög yttre validitet som möjligt. Yttre 

validitet avser även i vilken utsträckning undersökningens resultat är 

tillämpbara även i andra situationer, det vill säga hur generaliserbara de 

är. (Merriam, 1994) Uppsatsens generaliserbarhet diskuteras under 2.4.  

Inre validitet föreligger om intervjuerna mäter vad de avser att mäta. 

(Lundahl & Skärvad, 1982) För att undvika tolkningsfel har samtliga 

intervjusammanställningar returnerats till respondenten för validering. Då 

alla företagsledare godkänt intervjusammanställningarna anser vi oss ha 

säkerställt den inre validiteten. 
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4 Referensram 

De tre analysnivåerna individen, företaget och företagets 

omgivning samt de tre dimensionerna av strategibegreppet 

process, innehåll och kontext är viktiga aspekter för att beskriva 

och förklara strategiarbetet i småföretag. I detta kapitel 

presenterar vi de teorier som är våra hjälpmedel för att tolka 

undersökningens empiriska material. 
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4.1 Inledning 

Sammanställningen av litteratur i detta kapitel ska hjälpa oss att komma 

till insikt om hur vi bör tolka undersökningens empiriska material utifrån 

syftespreciseringen.  

Hellgren et al (1993) argumenterar för att strategiskt handlande är 

resultatet av tre drivkrafter: de objektiva externa strukturerna specifika för 

en viss bransch, de mentalt baserade strukturerna i företaget och det 

strategiska tänkandet hos inflytelserika aktörer i företaget. Dadfar och 

Gustavsson (1988) framhåller vikten av att se till både den objektiva och 

den uppfattade omgivningen såväl som företagets interna förutsättningar 

för en förståelse av företagets strategiska agerande.  

Vår uppfattning är dock att det inte heller för undersökaren är möjligt att 

analysera varje situation och varje villkor i en omgivningsanalys för att 

sätta den objektiva omvärlden i relation till företagsledarens uppfattning 

om densamma. I vår undersökning är det istället företagsledarens före-

ställningar om de övriga analysnivåerna företaget och omgivningen vi 

lyfter fram för att se vad det får för konsekvenser på strategiarbetet. Dessa 

tre analysnivåer, företaget, företagaren och omgivningen, anser vi vara 

lika viktiga delar för förståelsen av strategiarbetet i småföretag. Teori-

kapitlet är därför uppbyggt enligt den modell som beskrivs nedan och vi 

kommer att diskutera olika aspekter under respektive komponent.  
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Figur 1. En modell över teorikapitlets uppbyggnad. Strategiska föreställningar och 
handlingar som en lärandeprocess. 

Först diskuteras och konkretiseras begreppet strategi. Under avsnittet 

företaget för vi en diskussion kring företaget och hur det ägarledda små-

företagets strukturer anses påverka strategiarbetet. Sedan följer under 

avsnittet företagsledaren diskussion om företagsledarens strategiska 

tänkesätt och handlande och hur företagsledarens tänkesätt bör utvecklas i 

lärandeprocesser. Vi diskuterar vidare under avsnittet företagets omvärld 

hur omvärlden kan uppfattas på olika sätt och redogör för branschens 

kognitiva dimensioner.  

Strategiska problem är till sin natur tredimensionella och bör analyseras 

därefter. Vi har hittills behandlat hur teorikapitlet beskriver den 

strategiska kontexten, det vill säga i vilket sammanhang den strategiska 

processen och det strategiska innehållet kommer till. I slutet av kapitlet 

tar vi även hänsyn till dimensionerna process och innehåll i syfte att 

fördjupa vår förståelse för strategiarbetet i småföretag. Processen är sättet 
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på vilket strategierna kommer till och diskuteras under avsnitten för 

strategiska förändringar samt det handlingsinriktade strategiarbetet. 

Innehållet är produkten av den strategiska processen, det vill säga 

strategin i sig och diskuteras under avsnittet för tillväxtstrategier. (deWit 

& Meyer, 1998) 

4.2 Strategibegreppet 

Begreppet strategi har sitt ursprung i den militära krigskonsten och 

handlade då om offensiva eller defensiva vägval för trupper. Strategi som 

verktyg för företagsledningar har diskuterats i den företagsekonomiska 

litteraturen i ungefär femtio år. Från början behandlades då hur företagets 

resurser skulle utnyttjas för att uppnå företagets mål och strategin angav 

färdriktningen. Strategibegreppet har sedan dess debatterats livligt och 

har fortfarande idag inte någon entydig innebörd. Olika strategiska 

begrepp fokuserar på olika aspekter i det strategiska arbetet och tillämpar 

därför strategibegreppet på olika sätt. (deWit & Meyer, 1998) 

Den första teoretiska traditionen var det analytiska paradigmet där 

strategiarbetet ses som ett formaliserat, sekventiellt analytiskt planerings-

arbete. Här är innehållet i strategin det centrala och uttrycks i en plan som 

ska implementeras och realiseras. Det processbaserade paradigmet 

betonar de handlingar som faktiskt sker i processer där analys, planering 

och genomförande inte alltid sker sekventiellt. Strategiarbetet kan, enligt 

detta paradigm, bedrivas både explicit och implicit samt både formaliserat 

och icke formaliserat. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 

Senare har ett annat perspektiv vuxit fram som har en mer tolkande ansats 

och som överger tron på en objektiv omgivning. Omgivningen produceras 
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istället av individens föreställningar och förmågan att tolka, omdefiniera 

och artikulera det som händer runt omkring på ett meningsfullt sätt är det 

centrala. (Åkesson, 1997) Vårt arbete har ett ledningsinriktat fokus där vi 

utgår från att företagsledarens föreställningar och uppfattningar av sitt 

företag och sin omgivning påverkar det strategiska handlandet. Vi be-

traktar därför begreppet strategi i linje med Mintzberg och Waters (1985) 

definition som huvudsakligen ett mönster i en ström av handlingar. Dessa 

handlingar kan vara på förhand planerade eller i stunden uppkomna. Till 

detta vill vi lägga den kognitiva dimensionen som innebär att företags-

ledarens tänkesätt påverkar hur omvärlden tolkas, vilket får effekter på 

det strategiska handlandet. 

4.3 Företaget 

Företagen i denna undersökning har olika ägarsammansättning. Det finns 

grupperingar av enmansägda företag, familjeföretag och partnerföretag. 

Den gemensamma nämnaren för dessa är att de är ägarledda. Med ägar-

ledda företag avser vi företag där majoriteten av aktiernas röstvärde 

kontrolleras av personer som också är aktivt engagerade i verksamheten 

och innehar betydande del av företagets nyckelpositioner (Johansson & 

Lewin, 1992). Två av de undersökta företagen har extern VD. I det ena är 

familjemedlemmarna aktiva i verksamheten och i styrelsen. I det andra är 

enmansägaren aktiv i styrelsen.  

4.3.1 Det ägarledda företaget 

Ägarledda företag skiljer sig från företag med ett spritt ägande. De 

individer som besitter ägarmakten har ett stort inflytande när det gäller att 

forma företagskulturen och deras värderingar har en stor genomslagskraft 
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i företagets verksamhet. Relationen mellan ägande och ledning är den 

grundläggande skillnaden mellan ägarledda företag och företag med 

andra ägarsammansättningar.  

I ägarledda företag är ägandet och ledningen sammanflätade. Enligt aktie-

bolagslagen ska styrelsen utses av bolagsstämman (ABL 6§). I ett publikt 

aktiebolag ska styrelsen utse en verkställande direktör. I ett privat aktie-

bolag får styrelsen utse en verkställande direktör. (ABL 23§) Relationen 

mellan ägande och ledning ska således vara den att ägaren anställer och 

avskedar den verkställande direktören, men i ägarledda företag så är 

ägaren och ledningen en och samma person. I ägarledda företag är ägaren 

VD och VD kan avskeda externa ledamöter i en styrelse istället för 

tvärtom. Därför styrs ägarledda företag annorlunda mot företag med 

andra ägarsammansättningar, vilket också påverkar det strategiska arbetet 

i företaget.  

4.3.2 Stabilitet och förändring i det ägarledda företaget 

Ägaren har en stark roll i skapandet av kulturen i familjeföretaget. Ägaren 

delegerar ogärna makt och familjeledda företag är ofta centraliserade och 

domineras av ägarens föreställningar och värderingar. Över tiden ut-

vecklas en stabil och stark kultur bestående av värderingar, normer och 

traditioner som gör att det strategiska tänkandet stabiliseras över tiden. 

(Hall et al, 2001) Johansson och Lewin (1992) argumenterar för att 

familjeföretag ofta blir traditionsbundna och visar en bristande för-

ändringsvilja. Det kan finnas introverta drag i traditionsbundna företag 

som gör att de ser för mycket inåt i företaget, blir okänsliga för 

marknadens signaler och idéer och impulser från omvärlden och känner 
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ovilja för att engagera kompetenta ledare utifrån. (Johansson & Lewin, 

1992)  

Ägarens dominans kopplat till att familjemedlemmar stannar på sina 

positioner i företaget under lång tid kan förklara styrkan i familje-

företagens kulturer. Medarbetarna respekterar inte ägarledningen bara på 

grund av den formella positionen utan också ägarskapet och således även 

för dess makt över företaget. (Hall et al, 2001) Är dessa karaktärsdrag 

kännetecknande för familjeföretag tror vi att samma särdrag även 

karaktäriserar övriga ägarledda företag, det vill säga partnerföretag och 

enmansägda företag.  

Strategiarbetet i ett ägarlett företag präglas således av en kontinuitet i det 

strategiska tänkandet. Det ställer krav på företagsledaren om han ska 

kunna förnya sig strategiskt. Är företagaren verksam i en enkel och stabil 

miljö är kanske det stabila tänkandet en fördel. Ingen omgivning är dock 

på lång sikt enkel och stabil varför det oavsett omgivning hos varje 

företagsledare måste finnas en drivkraft att förnya sig om företaget ska 

utvecklas.  

Hall et al (2001) argumenterar att harmonin mellan strategin, strukturen, 

kulturen och ledarskapet i företaget inte bryts särskilt ofta, vilket kan leda 

till tröghet och förändringsmotstånd. Ofta håller företagsledaren kvar vid 

en strategi som kanske inte längre responderar så väl mot en föränderlig 

marknad. Eftersom den initialt framgångsrika strategin kan bli kontra-

produktiv på lång sikt är det viktigt för ägarledda företag att skapa en 

kultur som uppmuntrar entreprenörskap. Sådana kulturer ökar sannolik-

heten för att förändringar kan genomföras.  



- Globala problem - lokala lösningar - 
Referensram 

 
 

30 

Förändringsprocessen i sig måste bestå av två parallella typer av för-

ändringar, fundamentalt nytänkande och förändrade handlingsmönster. 

Perspektivet kan relateras till Argyris och Schöns (1978) olika sätt att lära 

(Se kapitel 4.4.4). För att skapa en entreprenöriell kultur som är öppen för 

strategiska förändringar måste alla medlemmar i organisationen få 

möjlighet att medverka med idéer och initiativ. Det är företagsledarens 

ansvar att skapa strukturellt och attitydsmässigt utrymme för detta i 

företaget. (Hall et al, 2001) 

4.4 Företagsledaren 

Företagsledaren är den enskilda person som har mest makt att påverka 

företaget och företagets handlingar. Detta blir särskilt påtagligt i mindre 

företag där VD:n sitter som spindeln i nätet och samlar in extern och 

intern information som ligger till grund för företagets handlingar. 

(Davidsson et al, 2001) Företagsledarens personliga egenskaper, ledar-

egenskaper, har därmed stor inverkan på hur det strategiska arbetet 

bedrivs i företaget och således även på förutsättningarna för företagets 

utveckling. Den diskussion vi för nedan om företagsledarens strategiska 

föreställningar och handlingar bygger på följande förutsättningar (Melin, 

1992): 

•  Att företagsledaren medverkar aktivt i företagets strategiska 

utveckling.  

•  Att företagsledaren ger uttryck för sina tänkesätt i sina handlingar. 
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•  Att företagsledaren har makt att förverkliga sitt tänkesätt och att det 

accepteras inom den rådande kulturen eller att det nya tänkesättet 

leder till en förändrad kultur.  

4.4.1 Företagsledarens kognitiva strukturer och strategiska tänkesätt 

Ledarskap handlar i grund och botten om att hantera förändring och de 

värderingar och uppfattningar ledaren bär på är avgörande för hur 

förändringar hanteras. Företagsledarens tolkning och bearbetning av 

informationen från omgivningen och det egna företaget har ett stort 

inflytande på det strategiska arbetet. För att det strategiska arbetet ska 

vara effektivt måste företagsledaren ständigt identifiera små förändringar 

och granska konsekvenserna av dessa. Ännu viktigare är dock att den 

föreställningsram som företagsledaren bär på lyfts upp till ytan för att 

granskas och förändras. (Hellgren & Melin, 1993) 

Individer har någon form av kognitiv struktur där information tas upp och 

organiseras. Kognitiva strukturer fungerar som ramverk för tolkningar av 

föremål, situationer, händelser och sekvenser av händelser och 

handlingar. Kognitiva strukturer hjälper individen att erhålla en mer 

sammanhängande omgivning, att skapa sin egen verklighet och att väg-

leda sina egna handlingar. (Hellgren & Melin, 1993) Den personliga 

referensramen blir med åren alltmer etablerad och stabil men Hård af 

Segerstad et al (1996) argumenterar för att det ändå sker ständiga om-

prövningar och förändringar av strukturerna. 

Företagsledarens strategiska tänkesätt består av ett antal relativt stabila 

uppsättningar av värderingar, antaganden och tankar om ledarskap och 

strategisk utveckling i företag. De reflekterar företagsledarens erfaren-
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heter och personlighet. (Hellgren & Melin, 1993) Varje företagsledare har 

utvecklat en i viss mån unik uppsättning värderingar för att bringa 

ordning bland erfarenheterna. Dessa föreställningsramar ger vägledning 

för hur omedelbara intryck ska tolkas och hur framtida erfarenheter 

kommer att tolkas och förstås. Den personliga referensramen blir med 

åren alltmer etablerad och stabil men det sker ändå ständiga om-

prövningar och förändringar av strukturerna. (Hård af Segerstad et al, 

1996). Hellgren och Melin (1993) hävdar att det strategiska tänkesättet 

kan modifieras något över tiden, men att tänkesätten tenderar att vara 

relativt stabila och resistenta mot radikalt nytänkande. Även McCaskey 

(1982) betonar att kognitiva föreställningsramar är stela och svåra att 

utmana. Han argumenterar att individer kämpar för att behålla sina före-

ställningsramar, vilket fängslar dem själva utifrån deras erfarenheter.  

Företagsledarens kognitiva mönster präglar medarbetarna och verk-

samheten särskilt starkt i småföretag genom den närhet som finns mellan 

ledaren och de anställda. Den kognitiva strukturen, eller föreställnings-

ramen hos företagsledaren, påverkar företagets handlings-, lär- och 

förändringsförmåga. Den mentala föreställningen förstärks när den 

accepteras och delas av flera individer och verkar då stabiliserande på 

företaget, vilket kan bidra till en förändringsobenägenhet. Smircich & 

Stubbart (1985) anser att företagsledare måste utmana de existerande 

begränsningarna i sina föreställningsramar genom att vara mer själv-

reflekterande. Mönstren av antaganden sitter djupt rotade och påverkar 

företagets handlingsalternativ. Det kan vara nödvändigt att medvetet 

glömma gammal konventionell visdom och ifrågasätta det som tas för 

givet för att åstadkomma en förändring av dessa tankemönster. Det bör 

vara ett naturlig inslag i den strategiska processen att överväga många 
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individers perspektiv, då fler tolkningar ger större möjlighet att utveckla 

nya, innovativa strategier. 

4.4.3 Samband mellan föreställning och handling 

Även om ett företags handlingsförmåga beror på delade värderingar och 

kollektiva handlingar så är den alltid baserad på individuella kognitiva 

processer. Företagsledarens strategiska tänkesätt genererar det strategiska 

handlandet. (Hellgren & Melin, 1993) En del författare (Weick 1995) 

anser att de kognitiva strukturerna är handlingsdrivna och att människan 

reflekterar efter det att hon handlat. Andra (Donaldson & Lorsch, 1984) 

argumenterar för att de kognitiva strukturerna är tankedrivna och vägleder 

handlandet. Människan reflekterar över det hon har gjort och genererar 

nya tankar för hur hon ska handla i framtiden. Individens föreställningar 

påverkar hennes val, hur information hanteras och hur hon handlar.  

En gemensam föreställning är att det finns ett samband mellan individens 

kognitiva strukturer, deras tolkningar av omvärlden och deras handlingar 

(Hellgren & Melin, 1993). Vi delar detta antagande att det finns ett sam-

band mellan föreställningar och handling. Melin (1992) anser att de inre 

drivkrafterna påverkar om och hur ett företag upplever en omvärlds-

förändring och vilket handlande som blir konsekvensen av detta. Men de 

inre drivkrafterna kan också leda till strategiska förändringar utan att 

något direkt omvärldstryck är för handen. Vad gäller inre drivkrafter är 

det maktstrukturen, företagskulturen och företagsledarens tänkesätt som 

har betydelse för vad som händer strategiskt i ett företag. (Melin, 1992)  
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4.4.4 Företagsledarens lärandeprocess 

Lärandet har betydelse för utvecklandet av de mentala föreställnings-

ramarna, inte bara hos företagsledaren utan hos alla medarbetarna i 

företaget. Men det är företagsledarens värderingar och uppfattningar om 

företagets omvärld och därmed den strategiska situationen som förmedlas 

till medarbetarna. Genom ett effektivt lärande kan mentala föreställningar 

förändras. Lärandeprocessen är cyklisk på så sätt att vissa generella 

stadier kännetecknar lärandet. Kolbs (1984) modell beskriver lärandet 

som en cyklisk process där konkret erfarenhet övergår till reflekterande 

observation som i sin tur leder till abstrakta begrepp som i sin tur används 

som vägledning för att aktivt pröva de nya lärdomarna. För ett effektivt 

lärande bör individen genomgå alla fyra stadierna.  

Senge (1990) gör en indelning av adaptivt lärande som innebär kopiering 

och generativt lärande som innebär skapande. Med ett adaptivt lärande 

hanteras nya situationer genom ett reaktivt och mekaniskt lärande där 

problemlösning sker för stunden utan att lämpligheten i sättet att lära 

granskas. Det generativa lärandet fokuserar på utvecklandet av nya 

perspektiv, alternativ och möjligheter för att definiera och lösa problem. 

Själva sättet företaget definierar och löser problem utvärderas 

kontinuerligt.  

En parallell kan dras till Argyris och Schön (1978) som skiljer mellan 

single-loop och double-loop lärande. Single-loop lärande är den lärande-

process där avvikelser mellan handling och resultat korrigeras genom att 

förändra eller modifiera existerande strategier. Lärandet är adaptivt och 

korrigeringarna görs inom ramen för de existerande normerna i företaget. 

Double-loop lärande innebär däremot en förändring av rådande mentala 
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strukturer och normer och att tidigare uppfattningar om världen lärs av. 

Enligt Argyris och Schön klarar de flesta företag av förändringar som har 

karaktären av single-loop, medan många har svårigheter med double-loop 

lärande. 

4.4.5 Företagsledarens strategiska ledarstil 

Genom att försöka fånga företagsledarens strategiska tänkesätt, 

argumenterar Hellgren och Melin (1993) för att en ökad förståelse kan 

erhållas för den komplexa och viktiga relationen mellan ledarens 

föreställningar och hans strategiska handlande. Varje företagsledares 

strategiska tänkesätt formas av företagsledarens personlighet, historia och 

tidigare erfarenheter av ledarskap. Olika personligheter kan betrakta 

samma problem på olika sätt och ha olika antaganden om vilka frågor 

som är viktiga (Mitroff & Mason, 1983). Omgivningen tolkas på ett sätt 

som passar de preferenser personen ifråga har och en företagsledare 

tolkar sin omgivning utifrån sitt strategiska tänkesätt. (Miles & Snow, 

1978, Weick, 1979)  

Miles och Snow (1978) har i observationer av organisationer funnit att 

det finns i huvudsak fyra olika strategiska ledarstilar. De första tre är 

försvararen, analyseraren och prospektorn. Vilken strategi företagsledaren 

driver är relaterad till företaget och dess interaktion med omgivningen. 

Den fjärde ledarstilen, reageraren, är en form av strategiskt misslyckande 

eftersom motsägelser i detta fall existerar mellan strategi, företaget och 

dess omgivning. Miles och Snow har sett att olika strateger i ledningen 

för var sitt företag inom samma bransch kan uppfatta branschen på olika 

sätt och driva olika strategier och ändå vara lika framgångsrika.  
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Försvarare Strategin hos försvararen är att hitta en nisch på marknaden 

för att skapa sig en stabil omgivning. Det gör försvaren genom att 

producera ett begränsat produktsortiment som kan inriktas på ett snävt 

segment av den totala potentiella marknaden. Segmentet försvaras genom 

konkurrenskraftiga priser eller högkvalitativa produkter. Försvararen 

ignorerar den utveckling som sker utanför segmentet och väljer att växa 

genom marknadspenetration och en begränsad produktutveckling. När 

positionen etablerats sker en kostnadseffektivisering av produktionen och 

tjänsterna. Försvararen är fokuserad på att effektivisera och kontrollera 

verksamheten.  

Det sker ingen genomsökning av omgivningen och försvararen har liten 

kapacitet att lokalisera och exploatera nya möjligheter. Försvararen 

skapar och bibehåller effektivitet och stabilitet och vill få förutsägbar, 

kontinuerlig avkastning. Försvararens strategi kan genomföras i de flesta 

branscher, men fungerar bättre i stabila än i turbulenta miljöer. Det är inte 

utan potentiella risker. Den främsta risken är att inte kunna svara på 

förändringar i omgivningen. Försvararen är perfekt utrustad för att svara 

på dagens värld och är även idealt utrustad för omgivningen förutsatt att 

morgondagens värld är lik dagens. 

Prospektor Prospektorn svarar på sin omgivning på ett nästan helt motsatt 

sätt mot försvararen. Prospektorn ser sin omgivning som mer dynamisk 

än de övriga typerna. Prospektorns främsta förmåga är att upptäcka och 

exploatera nya produkter eller tjänster och marknadsmöjligheter. 

Prospektorns område är vanligtvis brett och ständigt under utveckling. 

Prospektorn måste därför utveckla och upprätthålla förmågan att under-

söka ett brett urval av omgivningsvillkor, trender och händelser. De är 

ofta skaparna av förändring i sina respektive branscher.  
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Företaget har en flexibel och decentraliserad organisation för att kunna 

överblicka omgivningen och lokalisera nya möjligheter och för att kunna 

koordinera istället för att kontrollera de olika verksamhetsområdena. 

Flexibiliteten har sitt pris. Den främsta risken är låg lönsamhet och över-

utnyttjande av resurserna. Ledningen domineras av marknadsförings- och 

FoU-experter. Teknologin är en mix av rådande och framtida produkter. 

Prospektorn är effektiv eftersom han kan svara på kraven i morgondagens 

värld. Om morgondagens värld är lik dagens kan prospektorn inte 

maximera lönsamheten på grund av sin inneboende ineffektivitet i 

produktionen. 

Analyserare Analyseraren kombinerar styrkorna hos både prospektors- 

och försvarstypen genom att försöka minimera risker samtidigt som 

vinstmöjligheterna maximeras. Det kan vara svårt, speciellt i snabbt 

föränderliga branscher och det ord som bäst beskriver analyserarens 

anpassning till omgivningen är balans. Analyseraren försöker lokalisera 

och exploatera nya produkter och marknadsmöjligheter samtidigt som 

han upprätthåller företagets kärna av traditionella produkter och kunder. 

Han förflyttar sig till nya produkter och marknader, men bara om det efter 

noggranna analyser verkar genomförbart. Omvandling sker genom 

imitation och bara de mest framgångsrika produkter eller tjänster som 

utvecklats av prospektorer imiteras.  

Den största delen av intäkterna genereras dock från ett stabilt 

produktsortiment och en stabil kundkrets. Analyseraren kan växa genom 

marknadspenetration såväl som produkt- och marknadsutveckling. Det 

kan vara svårt att anpassa företaget till både de stabila och dynamiska 

verksamhetsområdena, vilket ofta löses genom en uppdelning av 

produktionen i en stabil teknologisk del där kostnadseffektivitet efter-
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strävas och en flexibel del där nya produkter anpassas till den befintliga 

teknologin. Kan lösningar utvecklas som matchar den existerande 

teknologin kan analyseraren utöka sin produktionslinje utan att utsätta sig 

för prospektorns omfattande forsknings- och utvecklingskostnader. Den 

tvåfaldiga teknologiska kärnan medför att ledningen driver i grunden 

olika planering, kontroll och belöningssystem samtidigt. Detta medför en 

risk för ineffektivitet om inte den nödvändiga balansen i förhållandet 

strategi och struktur upprätthålls.  

Reagerare Reageraren uppvisar en anpassning till omgivningen som är 

både oförenlig och instabil. Han saknar mekanismer för att försvara sina 

marknadsandelar när han möter en föränderlig omgivning. Reageraren 

befinner sig i ett tillstånd av ständig instabilitet. Han svarar inadekvat på 

osäkerhet och förändring i omgivningen och tvekar att ta de risker som 

följer med att penetrera nya marknader eller utveckla nya produkter och 

tjänster.  

Detta strategiska handlande kan uppstå om företagets struktur och 

processer inte passar den valda strategin och om ledningen upprätthåller 

den rådande strukturen trots överväldigande förändringar i omgivningen. 

Om företaget inte existerar i en skyddad omgivning i form av monopol 

eller en reglerad bransch kan han inte vara reagerare för evigt, utan måste 

röra sig mot någon av de övriga strategierna. 

4.5 Företagets omvärld 

Mintzberg (1979, 1983) betraktar organisationer som öppna system, där 

utbytet med omvärlden har en grundläggande betydelse för förståelsen av 

organisationens problemsituation och dess inre struktur. Organisations-
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strukturen utvecklas under inflytande av externa krav. Porter (1985) anser 

att det är nödvändigt att beakta egenskaper hos företaget, branschen och 

den omgivande miljön för att förstå företagets agerande.  

Omgivningen kan ses utifrån olika perspektiv. De vanliga perspektiven är 

det objektiva alternativt det tolkande perspektivet. Det objektiva 

perspektivet antar att omgivningen har en extern och oberoende existens i 

förhållande till företaget och kan mätas på ett exakt sätt av beslutsfattare. 

Enligt det tolkande perspektivet, som vi ansluter oss till, är det inte 

möjligt att inhämta information om varje händelse, situation eller villkor i 

omgivningen. Omgivningen är vad företagsledaren uppfattar den vara och 

företag kan uppfatta samma fenomen i omgivningen på olika sätt. (Dadfar 

& Gustavsson, 1988) 

4.5.1 En kategorisering av företagets omgivning 

Mintzberg (1979) utvecklar fyra huvudvariabler för att beskriva och 

analysera omgivningen. Omvärlden kan beskrivas som stabil eller 

dynamisk utifrån i vilken utsträckning den präglas av osäkerhet, det vill 

säga oväntade händelser i form av snabb teknologisk utveckling, snabba 

förändringar av kundernas preferenser eller konkurrenternas utbud. En 

dynamisk omgivning kännetecknas av svårförutsägbara och oregelbundna 

förändringar, vilket gör det svårt att planera framtida affärsmässiga 

förhållanden. För den stabila miljön gäller ett motsatt förhållande.  
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Mintzberg skiljer också på ytterligheterna enkel och komplex beträffande 

de krav som ställs på organisationens teknologi och expertis. Omvärlden 

är komplex om den kräver omfattande kunskaper om produkter, kunder 

och konkurrenter, vilket gör att speciell eller skiftande kunskap krävs i 

verksamheten. Den är enkel om man genom standardisering av 

produktionen kan minska behovet av kunskaper. 

Figur 2. Mintzbergs indelning av företagets omgivning (Berglund & Blomquist, 
1999) 

Dimensionerna ger fyra huvudtyper av omgivningar där företag kan vara 

verksamma. Med utgångspunkt ur dessa definitioner kan omgivningarna 

karaktäriseras enligt följande: 

Företag som verkar i en enkel och stabil omgivning har relativt lätt att 

förutse kundernas efterfrågemönster. Konkurrenternas agerande kan för-

utses genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är 

låg. Teknikutvecklingen är långsam och enkel, vilket gör att behovet av 

utbildning och kompetens är begränsat. 

Företag som verkar i en enkel och dynamisk omgivning möter ofta 

oväntade förändringar då kundernas efterfrågemönster liksom 

konkurrenternas agerande är svåra att förutse. Teknikutvecklingen kan 
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ske snabbt. En enkel teknologi gör att behovet av utbildning är begränsat 

liksom behovet av olika kompetenser i den löpande produktionen.  

Företag som verkar i en komplex och stabil omgivning har relativt lätt att 

förutse kundernas efterfrågemönster. Det går också att förutse 

konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företags-

strukturen i omgivningen är låg. En komplex teknologi kräver utbildning 

och ibland även flera olika kompetenser i den löpande produktionen. 

Företag som verkar i en komplex och dynamisk omgivning möter ofta 

oväntade förändringar då kundernas efterfrågemönster och 

konkurrenternas agerande är svåra att förutse. Teknikutvecklingen kan 

ske snabbt. En komplex teknologi kräver utbildning och ibland även flera 

kompetenser i den löpande produktionen. 

4.5.2 En kategorisering av företag utifrån affärslogiken 

Den traditionella kategoriseringen av företag utifrån SNI-koden  utgår 

från verksamhetens ”fysiska” ursprung, dels i form av råvaror, dels verk-

samhetens resultat i form av varor eller tjänster. Giertz (1999) anser att 

dessa klassificeringar säger ytterst lite om verksamheternas 

organisatoriska, ledningsmässiga, kompetensmässiga eller marknads-

mässiga särdrag. Verksamheter som ur organisations- och 

ledningssynpunkt är snarlika varandra kan på så sätt tillhöra helt skilda 

branscher, samtidigt som artskilda verksamheter kan tillhöra samma 

bransch.  

                                                 
 SNI-koderna är standard för Svensk Näringslivsindelning. scb.se, 2003-02-10 
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Som ett komplement till de mer traditionella branschindelningarna delar 

därför Giertz (Ibid) in näringslivet i sex olika huvudkategorier som 

tillsammans innehåller 21 olika verksamhetstyper. Giertzs erfarenhet är 

att företagen inom en verksamhetstyp kan ha ett meningsfullt erfaren-

hetsutbyte sinsemellan trots att de i traditionell mening inte tillhör samma 

bransch. För vår undersökning är det av intresse att göra en gruppering av 

de verksamhetstyper företagsledarna företräder för att kunna jämföra 

företagen inom varje gruppering på ett relevant sätt. Vi har valt att 

använda Giertz indelningar av verksamhetstyper som baseras på 

företagens affärslogik och nedan följer därför en beskrivning av de 

verksamhetstyper som företagen i vår undersökning tillhör.  

Legotillverkning karaktäriseras av en flexibel tillverkningskapacitet för 

tillverkning i små serier. Legotillverkarens tillverkning sker mot 

kundorder. Företaget har en flexibel produktionskapacitet. Viktiga 

konkurrensparametrar är pris, leveranstid, leveranssäkerhet, kvalitet och 

servicenivå. Exempel på verksamheter med denna affärslogik är 

bearbetningsverkstäder, tryckerier, bokbinderier och snickerier. 

Personalintensiv processtillverkning Tillverkningen är uppbyggd kring 

en process där ett fåtal råvaror förädlas i relativt enkla tillverknings-

flöden. Anläggningarna kräver en relativt stor bemanning och 

lönekostnaderna utgör en betydande del av förädlingskostnaden. 

Processerna är relativt rutinartade, produkt- och produktionsteknologin är 

relativt mogen och i branschen har relativa priser på arbetskraft och 

råvaror stor betydelse. Exempel på verksamheter inom denna verksam-

hetstyp är mejerier, sågverk, gjuterier och hårdmetalltillverkning. 



- Globala problem - lokala lösningar - 
Referensram 

 
 

43 

Montering är en verksamhet där ett antal komponenter sätts samman i ett 

tillverkningsflöde. Mycket kapital binds ofta i lager. Behovet av kund-

orienterad montering har ökat varför ledtider, genomloppstider, varulager, 

omsättningshastighet och leveransservice kommit alltmer i fokus. Verk-

samheten är flödesorienterad. Exempel med denna affärslogik är 

motormontering, instrumentmontering och elektronikmontering. 

Godstransport Godstransportörer förflyttar fysiska varor på transport-

bärare. Kunderna utgörs till stor den av en fast kundkrets, kraven på 

leveransprecision och kapacitetsutnyttjande är höga. Det är också viktigt 

med en god logistik. Exempel på verksamheter som tillhör denna typ är 

lastbilsåkerier, rederier, transportflyg och godsjärnvägar. 

Omlastning Omlastare svarar för lossning, eventuell omstuvning, lagring 

och lastning av fysiska varor på transportbärare. Planeringen måste an-

passas till transportörerna och stora krav ställs på systematiserad ordning 

och reda med hjälp av välutvecklade informationssystem. Exempel på 

verksamheter med denna affärslogik är hamnar, flygplaster, åkeri-

terminaler och centrallager. 

Lokal manuell tjänsteproduktion baseras på medarbetarnas förmåga att 

applicera både teoretiska och praktiska yrkeskunskaper för att leverera en 

manuell arbetsinsats till kunderna. Verksamhetens effektivitet är direkt 

relaterad till den enskilde arbetarens arbetsmetoder, yrkeskunnande och 

manuella skicklighet. Verksamhetstypen är extremt personalkrävande. En 

jämn och hög beläggning av personalen och standardisering av arbets-

metoder ger kostnadsfördelar. Viktiga konkurrensparametrar är pris, 

leveranstid och leveranssäkerhet, kvalitet och service. Exempel på 
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verksamheter som tillhör denna typ är bilreparatörer, fastighetsskötsel, 

lokalvårdare, fotografer, elinstallatörer, målare, frisörer och veterinärer.  

Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet baseras på medarbetarnas 

förmåga att applicera, tillämpa och kombinera kunskap inom olika 

områden för att finna en mer eller mindre unik lösning på varje 

uppdragsgivares preciserade behov eller problem. Kunskapsmässig 

specialisering, legitimering, resursdelning och systematisk problem-

lösning är verksamhetens fundament. Kompetens, erfarenheter, kontakt-

nät och så vidare byggs upp inom ett avgränsat verksamhetsområde. 

Viktiga konkurrensparametrar är flexibilitet, högkvalitativa och prisvärda 

lösningar samt en hög servicenivå. Exempel på verksamheter med denna 

affärslogik är arkitekter, tekniska konsulter, finansiell och juridisk 

rådgivning, reklambyråer och revisorer. 

Platsbunden konsumentservice vänder sig till fysiska personer inom ett 

geografiskt avgränsat område. Servicegivaren tillhandahåller ofta 

manuella arbetsinsatser och olika kombinationer av lokaler, utrustningar 

och förbrukningsvaror i leveranser av logi, transporter, underhållning, 

vård eller omsorg. Exempel på verksamheter inom denna typ är hotell, 

restaurang, bank, bibliotek, ålderdomshem, öppen hälso- och sjukvård 

samt kollektivtrafik.  

4.5.3 De kognitiva dimensionerna i en bransch 

I vår undersökning har vi intresse av att dels beskriva de enskilda före-

tagsledarnas föreställningar och handlingar för att förstå deras strategiska 

arbete. Men vi är också intresserade av att undersöka om före-

ställningarna och handlingarna har gemensamma mönster, dels inom hela 
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gruppen av företagsledare, dels inom respektive bransch. Det finns studier 

som visar att gemensamma föreställningar existerar på en aggregerad 

nivå.  

Hellgren och Melin (1993) urskiljer tre nivåer som påverkar det 

strategiska handlandet i företaget. Inom varje bransch återfinns en 

kognitiv sfär, här kallad branschvisdom, som uttrycker föreställningar om 

spelreglerna och handlingsfriheten och som delas av branschens företag 

och aktörer. På företagsnivå finns en kognitiv sfär, här kallad företags-

kultur, och som representerar de gemensamma tänkesätten i företaget. Det 

ägarledda företagets stabila och traditionsbundna företagskultur har 

diskuterats i kapitel 4.3. Till sist återfinns företagsledarens strategiska 

tänkesätt som består av värderingar, antaganden, idéer och tankar om 

företagets strategiska utveckling, som vi behandlat i kapitel 4.4. (Hellgren 

& Melin, 1993) 

Figur 3. De kognitiva dimensionerna i en bransch – tre olika kognitiva sfärer 
(Hellgren & Melin, 1993, egen bearbetning) 

Branschvisdomen, eller företagsledares gemensamma föreställningarna i 

branschen, har diskuterats av Porac et al (1989). De har studerat den 

skotska ylleindustrin och sett att företagsledarnas föreställningsramar 

utvecklas i interaktionen och kommunikationen mellan konkurrenter, 

leverantörer och kunder, vilket leder till socialt delade föreställningar i 
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branschen beträffande förutsättningarna i omgivningen. Dessa gemen-

samma föreställningar påverkar den enskilda företagsledarens tolkning av 

sin omgivning och för med sig att företagens strategiska utveckling 

tenderar att likriktas inom branschen.  

4.6 Strategiska förändringar 

Hellgren och Melin (1993) beskriver individens tänkesätt, 

organisationens kultur och branschens gemensamma föreställningsramar 

som tre olika men stabila kognitiva sfärer. För att radikala förändringar 

ska kunna ske måste det finnas en spänning mellan de olika kognitiva 

sfärerna.  

 

Figur 4. Tre kognitiva sfärer i den strategiska förändringsprocessen (Hellgren & 
Melin, 1993, egen bearbetning) 

Strategisk förändring är således inte resultatet enbart av den inflytelserika 

företagsledarens tänkesätt. Företagsledarens tänkesätt, organisationens 
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representerar kollektiva värderingar samt av de värderingar som delas av 

företag och aktörer i en specifik bransch. Strategisk förändring brukar 

ofta förklaras som en nödvändig reaktion på externa krafter i företagets 

omgivning såsom minskad efterfrågan eller ökad konkurrens eller som en 

reaktion på interna krafter såsom makt- och kompetensstrukturer, styr-

system, företagskultur eller dominerande aktörers tänkesätt. (Hellgren & 

Melin, 1993) 

Sfärerna är ömsesidigt beroende och utgör tillsammans den kognitiva 

dimensionen i branschen. Hellgren och Melin menar att de kognitiva 

sfärerna karaktäriseras av en dynamisk stabilitet genom att de kan 

stabilisera branschen, men också initiera strategisk förändring. Ett fram-

växande strategiskt tänkesätt ersätter förmodligen ett tidigare strategiskt 

tänkesätt och en strategisk förändring som materialiserar sig i strategiska 

handlingar föregås förmodligen av en förändring i de rådande före-

ställningarna. Ett nytt företag som tar sig in i en bransch utgör således en 

handling som kan leda till en helt ny branschvisdom. (Hellgren & Melin, 

1993) 

Radikala strategiska förändringar är dock bara en av flera möjliga effekter 

av strategiska tänkesätt, anser Hellgren och Melin (Ibid). Ett företag med 

en etablerad företagskultur verksamt i en bransch med en statisk bransch-

visdom och med ett dominerande tänkesätt som överensstämmer med 

branschvisdomen kommer att ha svårigheter att initiera radikala 

strategiska förändringar. I en turbulent situation där ett nytt strategiskt 

tänkesätt introduceras medan både företagskulturen och branschvisdomen 

är på glid är en inte alltför vanlig situation där resultatet av den 

strategiska förändringen är svårare att förutsäga.  
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Uppsättningen av föreställningar hos företagsledaren kan ha olika 

betydelse i strategiska förändringsprocesser, då tänkesätten antingen kan 

verka som en stabiliserande kraft eller initiera strategisk förändring. Om 

förändring sker eller inte beror på i vilken grad företagsledarens tänkesätt 

skiljer sig eller liknar de dominerande åsikterna som är rådande i 

företagskulturen eller i branschen.  

Den strategiska ledarens tänkesätt är inte bara en fråga om samspelet 

mellan de olika kognitiva sfärerna. Det är också en fråga om makt. Det 

beror på den makt företagsledaren har i företaget att handla fritt 

strategiskt och möjliggöra förändringar baserade på hans tänkesätt. Det 

beror också på den makt företaget har att i branschen öka sin strategiska 

handlingsfrihet och förändra den strategiska positionen utan att utsättas 

för starka mothandlingar av konkurrenter. (Hellgren & Melin, 1993) 

Större strategiska förändringar kräver fundamentalt förändrade tänkesätt 

och förändrade handlingsmönster. Detta kräver i sin tur en kapacitet för 

lärande. Eftersom kulturen i företaget har ett stort inflytande på 

individernas tankar och handlingar är det viktigt för strategiska aktörer att 

vara medveten om de värderingar, normer och traditioner som tas för 

givna och som förmedlas i företaget. Större strategiska förändringar kan 

bara ske om individerna i företaget öppet kan ifrågasätta och utmana de 

existerande föreställningarna i företaget. (Hall et al, 2001) 

Ifrågasättande av de dominerande tänkesätten och handlingsmönstren är 

dock inte tillräckligt för att åstadkomma strategiska förändringar. Argyris 

och Schöns double-loop lärande visar att för att uppnå radikala för-

ändringar måste de värderingar och normer som dominerar det rådande 

strategiska beteendet förändras. För att upprätthålla en förändrings-
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benägen kultur är det nödvändigt att kontinuerligt utveckla de kognitiva 

föreställningarna i företaget, det Argyris och Schön kallar deutero 

lärande, alltså ett repetitivt double-loop lärande. Med en öppen företags-

kultur anser författarna att företaget är bättre förberett för osäkerhet och 

för omgivningens höga förändringshastighet. (Hall et al, 2001) 

4.7 Det handlingsinriktade strategiarbetet 

Mintzberg och Waters (1985) har studerat strategiprocessen och ser inte 

strategier som planer utan ”som ett mönster i företagets beslutsfattande 

och handlingar”. De argumenterar för att strategier utvecklas och tar form 

efter hand i förändrings- och inlärningsprocesser och att dessa kan delas 

in i två slag, avsiktliga strategier och realiserade strategier. Den avsiktliga 

strategin är de mönster av beslut som företaget planerar att genomföra. 

Delar av den planerade strategin kan dock falla bort och förbli 

orealiserade. Därför kallas de handlingar som genomförts i enlighet med 

den avsiktliga strategin för realiserad strategi. Till den realiserade 

strategin kan läggas de handlingar som genomförs i företaget utan att det 

från början fanns en avsiktlig intention till det. Dessa handlingar kallar 

författarna för framväxande strategier. De realiserade strategierna är 

summan av planerade och framväxande strategier.  

Figur 5. Strategiformering (Mintzberg & Waters, 1985, egen bearbetning) 

Planerad strategi Realiserade strategier 
Avsiktlig strategi 

Framväxande strategi Orealiserad strategi 
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Företaget befinner sig i olika omgivningar där förutsättningarna för att 

kunna bedriva strategisk planering är olika. Företag med stabila inre och 

yttre miljöer har större förutsättningar att realisera planerade strategier än 

företag som verkar i dynamiska och föränderliga miljöer. I de för-

änderliga miljöerna blir de framväxande strategierna och förmågan att 

kunna hantera dessa viktigast. De växer fram som ett resultat av inlärning 

i det operativa handlandet. I dynamiska och föränderliga miljöer där 

lyhördhet och snabba anpassningar till marknaden är viktigt är den 

”lärande” strategin en nödvändig del av strategiprocessen. Inlärningen bör 

då ske från det operativa handlandet och leda till förändrade handlingssätt 

som kan resultera i strategiska förändringar. (Bengtsson & Skärvad, 

2001) 

Enligt Stacey (1996) är det bara möjligt att planera och förutsäga 

framtiden i situationer där hög säkerhet råder. I osäkra och turbulenta 

omgivningar är företagsledarens uppgift fortfarande att bedöma och tolka 

den framtida utvecklingen och att fatta beslut. Stacey anser att generella 

modeller för detta inte kan tillämpas på specifika strategiska situationer. 

Istället gäller det att skapa ett klimat i företaget där osäkerheten tolereras 

och utnyttjas genom att förbättra inlärnings- och förändringsförmågan hos 

företaget så att en ny mental modell kan utvecklas för varje ny situation 

som uppstår. Den framtida osäkerheten kan då bli en möjlighet istället för 

ett hot. Strategi är för Stacey, liksom för Mintzberg och Waters, ett 

dynamiskt begrepp som innefattar de mönster i företagets handlingar som 

över tiden genomgår en ständig förändring. 
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4.8 Tillväxtstrategier 

Ansoff (1965) har delat in strategiska beslut i tre kategorier: operativa 

beslut, administrativa beslut och strategiska beslut för att skapa en hel-

hetsbild över företagets strategiska planering. Målet med strategiska 

beslut är att åstadkomma en överensstämmelse mellan företaget och dess 

miljö. Överensstämmelse uppnås genom att välja en lämplig kombination 

av produkter och marknader. Metoden för strategiskt beslutsfattande är, 

enligt Ansoff, att fastställa företagets situation genom att analysera, 

värdera och bedöma såväl styrkor och svagheter i företaget som externa 

möjligheter och hot. Med utgångspunkt från denna analys formuleras 

företagets mål. Strategin anvisar vägen som leder till att målen uppfylls 

och betraktas som riktlinjer för att åstadkomma lönsam tillväxt.  

Ansoffs tillväxtstrategier anger sätt att växa i förhållande till nuvarande 

situation. Han skiljer mellan tre expansionsalternativ och ett 

diversifieringsalternativ. Expansion kan ske genom att öka andelarna på 

befintliga marknader (marknadspenetration), genom att utveckla nya 

produkter (produktutveckling) och genom att bearbeta nya marknader 

med befintliga produkter (marknadsutveckling). Diversifiering innebär att 

företaget avlägsnar sig från befintlig verksamhet genom att satsa på nya 

produkter och nya marknader. Dessa strategier kan användas för att 

identifiera företagets strategiska gap, det vill säga skillnaden mellan 

försäljningsmål och den försäljning som kan uppnås med hjälp av 

marknadspenetration, produktutveckling och marknadsutveckling.  
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          Marknader  

Produkter 
Nuvarande Nya 

Nuvarande 
Marknads-

penetration 

Marknads-

utveckling 

Nya 
Produkt-

utveckling 
Diversifiering

 

Figur 6. Tillväxtstrategi/Ansoffmatrisen (Bengtsson & Skärvad, 2001) 

Kotler (1999) har utvidgat Ansoffmatrisen och skiljer mellan befintliga, 

modifierade och nya produkter. Vidare delar han in marknads-

dimensionen i nuvarande kunder, nya geografiska områden och nya typer 

av kunder och vidgar därmed Ansoffmatrisen ytterligare ett steg. 

(Bengtsson & Skärvad 2001) 

4.9 Sammanfattning 

Med en kortfattad sammanfattning av den teoretiska referensramen vill vi 

åskådliggöra för läsaren hur de olika delarna i kapitlet hänger samman 

och bildar den syntes som vi illustrerar i figur ett. Teorikapitlet inleds 

med en diskussion om strategibegreppet för att belysa hur mångfacetterat 

begreppet är och för att klargöra hur vi själva betraktar begreppet strategi. 

Vidare beskrivs hur ägarledda företag skiljer sig från företag med spritt 

ägande och vad det kan få för konsekvenser för stabilitet och förändring i 

det strategiska arbetet.  
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Utgångspunkten i vår undersökning är att företagsledaren styr det 

strategiska arbetet i småföretag. Därför för vi en diskussion om hur 

företagsledarens kognitiva strukturer får effekter på hans strategiska 

tänkesätt och hur det strategiska tänkesättet i sin tur ligger till grund för 

det strategiska handlandet. Eftersom individens tänkesätt eller före-

ställningsramar är relativt stabila och resistenta mot nytänkande, 

diskuterar vi lärandeprocessens betydelse för den förändring av företags-

ledarens föreställningsram som är nödvändig för att åstadkomma 

strategiska förändringar. Sedan följer en indelning av olika strategiska 

ledarstilar som hjälper oss att förstå att företagsledares tolkningar av sin 

omgivning beror på det strategiska tänkesättet och att de därför kan 

uppfatta branschen olika och driva olika strategier.  

För att beskriva hur tolkningarna av omgivningen kan skilja sig åt 

kategoriseras omgivningen utifrån fyra variabler. Vi redogör också för 

den branschindelning vi använder oss av i analysen för att göra 

jämförelser mellan företag inom samma bransch. 

Föreställningar återfinns inte bara på individuell nivå, utan även på 

aggregerad nivå som gemensamma föreställningar i företaget eller i 

branschen. Föreställningarna på alla dessa nivåer påverkar det strategiska 

handlandet i företaget. För att en radikal strategisk förändring ska komma 

till stånd krävs en spänning mellan dessa olika, men stabila kognitiva 

sfärerna. Det måste också ske en förändring av de existerande före-

ställningsramarna och en sådan förändring kan endast åstadkommas 

genom ett double-loop lärande. 

Strategiarbetet kan vara i förväg planerat eller i stunden framväxande och 

den i slutändan realiserade strategin kan vara resultatet av planerade, 
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orealiserade och framväxande strategier. Huruvida en strategi kan 

planeras beror på i vilken omgivning företaget är verksamt. Innehållet i 

de strategier som är resultatet av företagsledarens strategiska före-

ställningar och handlingar kan delvis beskrivas med hjälp av olika typer 

av tillväxtstrategier. 
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5 Företagarnas strategiska arbete 

Det är företagsledarnas egen verklighet vi fått inblick i under 

intervjuerna. I detta kapitel redovisas deras strategiska före-

ställningar och handlingar i en komprimerad sammanställning. 
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5.1 Inledning  

I detta kapitel redovisas en koncentrerad sammanställning av det 

empiriska materialet. En mer utförlig bild av respektive företag återfinns i 

bilaga 3. De undersökta företagen delas in och presenteras utifrån 

Mintzbergs kategorisering av de fyra omgivningarna enkel/stabil, 

enkel/dynamisk, komplex/stabil och komplex/dynamisk. Företagsledarna 

har själva fastställt vilken omgivning de tillhör efter att ha studerat den 

kategorisering av omgivningarna som återfinns i referensramen. 

Indelningen gör att vi kan studera strategiarbetet i de undersökta 

företagen bland annat utifrån den miljö företagsledaren anser sig vara 

verksam i.  

Företagen presenteras under fiktiva namn som speglar verksamhetens art. 

Vi har valt att i punktform koppla samman företagsledarnas före-

ställningar med deras handlande. Då vi inte har studerat deras handlande 

genom observationer, redovisas de aktiviteter och åtgärder som företags-

ledarna beskrivit under intervjuerna. Vi redovisar de fenomen som varit 

mest framträdande inom respektive område och som vi bedömt vara 

väsentliga för en förståelse av det empiriska materialet. Efter varje 

sammanställning återfinns kommentarer med en något utförligare 

beskrivning av företagen. Här görs även en empirisk analys beträffande 

huruvida föreställningar och handlingar harmoniserar med varandra. 

Sammanställningarna är uppbyggda så att varje företag beskrivs i följande 

avseenden:  

•  Bakgrund Här beskrivs företagets ägarform. Vi skiljer på ägarledda 

familjeföretag, partnerföretag och enmansägda företag.  
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•  Vad är företaget och varför? Här ges en överblick över företags-

ledarens föreställningar om vad företaget är och varför samt hur 

företagsledaren handlar utifrån detta.  

•  Företagets omvärld Här beskrivs företagsledarens föreställningar om 

företagets omvärld samt de handlingar företagsledaren genomför för 

att kontrollera denna.  

•  Företagets relationer Här beskrivs företagsledarens föreställningar om 

relationerna samt hur dessa föreställningar kommer till uttryck i 

handling. 

•  Företagets framtid Här beskrivs hur företagsledaren ser på framtiden 

och vad det innebär för företaget.  

 



- Globala problem - lokala lösningar - 
Företagarnas strategiska arbete 

 
 

58 

5.2 Enkel och stabil omgivning 

Metallservice AB Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Familjeföretag 
med extern VD 

  

Vad är företaget och 
varför? 

•  Ompositionering måste 
pågå hela tiden 

•  Gamla sanningar måste 
ifrågasättas 

•  Det finns inga generella 
lösningar 

•  Ständiga förbättringar 
•  Det är viktigt med 

visioner och målbilder  
•  Skapa en företags-

gemensam bild av 
marknaden och kundens 
behov 

•  Omgivningen påverkar 
företaget i hög grad 

•  Det är viktig att vara 
flexibel och lyhörd inför 
signaler från omgivningen

•  VD har påbörjat en 
förändringsprocess i 
företaget 

•  Kontinuerlig information 
till medarbetarna 

•  Hård bearbetning av 
befintliga och nya kunder 

•  Säljbeteende och 
kundrelationer diskuteras 
mycket i företaget 

•  Skapar delaktighet 

Företagets omvärld •  Orienteringsfrågor är 
typiska styrelsefrågor 

•  Att vara ledare är som att 
vara skeppare 

•  Den egna viljan är en stor 
möjlighet 

•  Det är mest jag som 
kartlägger omgivningen 

•  Kundundersökning har 
nyligen genomförts 

•  Bristande kompetens kan 
åtgärdas genom utbildning

Företagets relationer •  Konkurrenssituationen är 
annorlunda idag 

•  Företaget har hamnat i en 
mellanposition 

•  Rationaliseringar och 
effektiviseringar fungerar 
bara till en viss gräns 

•  Prissättningen är föremål 
för diskussion och ska 
differentieras 

•  Vi ska växa 

Företagets framtid •  Förbättrad lönsamhet 
•  Tillväxt 
•  Omvärldens krav och inre 

förutsättningar avgör 
verksamhetsinriktningen 
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Kommentarer Denna företagsledare är extern VD i ett familjeföretag och 

nyligen tillsatt. Han har erfarenhet och utbildning inom ledarskap och 

inom företagets verksamhetsområde. Företaget har en aktiv styrelse med 

externa ledamöter. Företagsledaren ser sig som verksam i en enkel och 

stabil omgivning. Utgångspunkten i förställningarna är den pågående för-

ändringsprocessen i företaget. Företagsledaren diskuterar hur hans 

föreställningar om att leda företaget skiljer sig från företagets traditionella 

tänkesätt och arbetssätt. Den rådande stabila kulturen i företaget har lett 

till att det hamnat i diket och kulturen måste förändras om företaget ska 

kunna köra upp på vägen igen. ”Man har kört på för länge i samma hjul-

spår, inte uppmärksammat de omvärldsförändringar som har skett, hur 

marknaden har förändrats, hur trenderna har varit etcetera. Det är det 

som är min uppgift, att knuffa upp oss ur diket.”  

Företagsledarens föreställningar och handlingar harmoniserar. Före-

ställningarna är att radikala förändringar måste ske internt innan framtida 

verksamhetsinriktning kan väljas. Denna process har påbörjats och sker i 

små, stegvisa förändringar. Företagsledaren möter ett visst motstånd mot 

förändringar, både hos medarbetarna och i styrelsen där ägarna är 

representerade. Genom kommunikation och diskussion försöker han nå en 

acceptans för sitt tänkesätt och få medarbetarna att komma till insikt 

genom att ifrågasätta gamla sanningar. Under tiden och innan gemen-

samma beslut fattas beträffande företagets framtida utveckling försöker 

företagsledaren vinna tid och få upp lönsamheten i företaget. Detta sker 

genom att bearbeta gamla och nya kunder med befintliga tjänster. 

Företagsledarens föreställningar för framtiden är att skapa tillväxt och öka 

lönsamheten och överensstämmer således med föreställningarna om 

företagets situation i dagsläget. 
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AB Grossisten Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Enmansägt 
företag med extern VD 

  

Vad är företaget och 
varför? 

•  Hög kvalitet, god service 
och arbeta nära kunden 

•  Vi är små och snabbfotade
•  Vi går framåt utan att 

glömma bort det som 
fungerar 

•  Övergripande målsättning 
att ha kul 

•  Tillväxt är ett ekonomiskt 
mål 

•  Budget är inget vettigt 
instrument 

•  Min uppgift är att vara 
social 

•  Det är viktigt att göra sig 
så oberoende som möjligt 

•  Skynda långsamt 

•  Strategiska beslut fattas 
när vi ställs inför dem 

•  Vi har en stor 
personalstyrka för att 
upprätthålla hög kvalitet 

•  De olika avdelningarna 
har nära kontakt och är väl 
koordinerade 

•  Vi arbetar med välkända 
varumärken 

•  Personalaktiviteter 
•  Vi ägnar ingen tid åt 

budgetarbete 
•  VD arbetar mycket med 

relationer och 
kontaktskapande 

 
Företagets omvärld •  Mitt kontaktnät är viktigt 

•  Globaliseringen är ett hot 
och en möjlighet 

•  SWOT-analyser  
•  Vi jobbar effektivare och 

snabbare än 
konkurrenterna 

Företagets relationer •  Kunderna ska få vad de 
utlovas  

•  Vi jobbar nära kunderna 
och visar kunder och 
leverantörer vår 
uppskattning 

•  Vi utbyter erfarenheter 
med konkurrenter i 
nätverk 

Företagets framtid •  Har utvecklingsbara 
affärsområden 

•  Stor personal med lika 
stor potential 

•  Tror på den höga 
servicenivån som ett stort 
plus 
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Kommentarer Företagsledaren befinner sig i en enkel och stabil 

omgivning. Styrelsen är aktiv och består av företagsledaren, ägaren och 

revisorn. Företagsledaren är civilekonom och externt tillsatt då grundaren 

och ägaren av åldersskäl dragit sig tillbaka. Företagsledaren har i stora 

drag anammat grundaren och tillika ägarens föreställningar beträffande 

företagets konkurrensfördelar. Föreställningarna som utmärker denna 

företagsledare är att företagets storlek relativt de stora konkurrenternas är 

en konkurrensfördel. ”Det ger oss väl egentligen rätt stora möjligheter 

att de blir större och större. De blir som elefanter och vi har möjlighet att 

springa fortare än dem.” Företagsledaren utnyttjar det lilla företagets 

fördelar för att konkurrera, såsom snabbhet, god service och närhet till 

kunden. Företagsledaren framhäver att hans uppgift är att vara social och 

att den övergripande målsättningen är att ha roligt. I handling uttrycker 

sig detta i ett relationsskapande, både med medarbetarna, kunderna och 

leverantörerna. Företagsledaren uttrycker att budget som instrument är 

överskattat och att målsättningen istället är att vara bättre än föregående 

år.  

Företagsledarens föreställningar står i harmoni med handlingarna då han 

anser det viktigt att ha hög kvalitet, god service och arbeta nära kunden. 

Detta tar sig uttryck i att företaget har en stor personalstyrka för att ge 

god service, de arbetar med välkända varumärken för att garantera 

kvalitet och är noga med att arbeta nära kunden och visa dem upp-

skattning. Företagsledarens föreställningar om framtiden överensstämmer 

dock inte med dagens föreställningar och handlande. Företagsledarens 

ambitioner för framtiden är att utöka marknaden geografiskt, utöka 

befintliga affärsområden och eventuellt lägga till nya affärsområden.  
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Zinklösningar AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Det är många gånger 
tillfälligheter som gör att 
man hamnar där man 
hamnar 

•  Mitt fokus ska vara 
marknad, styrning, 
visioner och framtid 

•  Externa styrelseledamöter 
saknar äkta engagemang 
för företaget 

•  En extern VD kan 
behövas när företaget 
växer ytterligare 

•  Marknaden har styrt hur 
stora vi ska bli 

•  När storleken ökar går 
flexibilitet förlorad och 
företaget blir trögrörligt 

•  Ledningen saknar viss 
kompetens 

•  Vi har genomfört en 
organisationsförändring 

•  Saknar tid för aktivt 
marknadsarbete 

•  Jag delegerar 
arbetsuppgifter 

•  Styrelsen består av de tre 
delägarna 

•  Vi ska behålla det lilla 
företagets fördelar genom 
att sätta kunden i centrum 
på varje avdelning 

 

Företagets omvärld •  Vi måste skydda oss mot 
konjunktursvängningarna 

•  Det är farligt att stå på ett 
ben 

•  Vi får inte tappa fokus på 
kärnverksamheten 

•  Letar lämplig produkt att 
komplettera sortimentet 
med 

Företagets relationer •  Den stora aktören är ett 
hot 

•  Certifiering är ett 
konkurrensmedel 

•  Bearbetar nya geografiska 
marknader 

•  Letar samarbetspartner i 
något östland 

Företagets framtid •  Tillväxt 
•  Kompetensutveckling 
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Kommentarer Detta är ett partnerföretag där företagsledaren är en av de 

tre delägarna. Företagsledaren har sedan tidigare branscherfarenhet och 

har tills nyligen varit verksam i produktionen. Företagets aktiva styrelse 

saknar externa ledamöter. Företagsledaren anser att företaget är verksamt 

i en enkel och stabil omgivning. Det är marknaden som har styrt före-

tagets storlek, menar VD. Företaget har vuxit organiskt sedan starten och 

har nyligen genomfört en organisationsförändring för att anpassa 

organisationen till storleken. Den större storleken kan leda till en byrå-

kratisering som leder till att företaget blir trögrörligt. Företagsledaren tror 

dock att det går att behålla flexibiliteten och servicenivån om varje 

avdelning fortsätter att sätta kunden i centrum. 

Harmoni råder mellan företagsledarens föreställningar och handlingar, 

vilket tydligt kan ses beträffande företagets sortiment. Hans föreställning 

är att företaget måste skydda sig mot konjunktursvängningar genom att 

skaffa sig flera ben att stå på. Företagsledaren anser dock att företaget inte 

får tappa fokus på kärnverksamheten. ”Man känner ju den där rädslan 

nu, vi börjar bli så stora att det är farligt att stå på ett ben bara. Utan att 

för den skull tappa fokus på kärnverksamheten så ska man ändå ha 

nånting vid sidan.” I handling visas detta genom att en lämplig produkt 

att komplettera sortimentet eftersöks. Företagsledarens föreställningar om 

framtiden är att skapa tillväxt genom de nya geografiska marknaderna 

som bearbetas och går därmed hand i hand med nuvarande handlingar. 
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Anläggningsskötsel AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Vi är öppna för det mesta 
•  Vi måste stå på flera ben 
•  Verksamheten kräver 

närhet till kunden 
•  Personal och organisation 

är mitt intresse 
•  Marknadsföring blir allt 

viktigare 
•  Jag borde inte jobba i 

driften 
•  Delägarskap ökar 

motivationen 
•  Tillgängligheten och 

lokalkännedomen är våra 
starka sidor 

•  Kvalitet är att hålla vad 
som lovas 

•  Vi utvecklar flera 
verksamhetsområden 

•  Vi arbetar på en lokal 
marknad 

•  Vi jobbar mycket med 
personal  

•  Jag saknar tid att bearbeta 
marknaden 

•  Vi försöker ordna det 
mesta åt kunden 

 

Företagets omvärld •  Ideologiska förändringar 
påverka oss 

•  Omvärlden kontrolleras 
inte systematiskt 

Företagets relationer •  Vi kan inte bearbeta nya 
marknader nu 

•  Vi vänder oss till alla 

•  Kommunen prioriteras 
som kund 

•  Vi vet inte vilka kunder 
som är lönsamma 

Företagets framtid •  Vi bygger upp en 
ekonomisk buffert inför 
framtiden 

•  Fortsatt expansion inom 
befintliga 
verksamhetsområden 

•  Allting går för fort 
•  Vi kanske måste fokusera 

oss på det vi är bra på 
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Kommentarer Detta företag är ett partnerföretag med företagsledaren 

som en av ägarna. Företagsledaren har gymnasial utbildning. Företags-

ledaren anser sig vara verksam i en enkel och stabil omgivning. 

Företagets styrelse träffas relativt ofta och har en extern ledamot. Före-

tagsledarens föreställningar är att företaget måste stå på flera ben för att 

överleva om det avtal med kommunen företaget idag är beroende av inte 

förlängs. Den uttalade strategin är att vara öppet för det mesta och vända 

sig till de flesta. ”Vi jobbar ju intensivt med att få fler ben att stå på. Det 

är ju lite av vår affärsidé, att kunna fixa det mesta. Det ska nästan inte 

finnas nånting som vi inte kan greja.” Denna strategi i sig är att låta 

strategins inriktning växa fram under resans gång.  

Företagsledarens föreställningar harmoniserar väl med hans handlingar, 

då de realiseras genom att företaget ordnar det mesta åt kunderna samt att 

flera verksamhetsområden utvecklas parallellt. Tid saknas dock för att 

bearbeta respektive marknad på ett systematiskt sätt och kontroll saknas 

över vilka marknader och kunder som egentligen är lönsamma.  

Företagsledarens föreställningar om framtiden handlar om att fortsätta 

expansionen inom befintliga verksamhetsområden och han har börjat 

fundera över om fokusering kanske vore att föredra. Denna föreställning 

om en fokusering på det företaget är bra på, motsvaras dock ännu inte av 

någon strategisk handling. 
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5.3 Enkel och dynamisk omgivning 

 
Elektriska 
hushållsprodukter AB 

Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Vårt varumärke är vår 
starka sida 

•  Vår svaga sida är 
internkommunikationen 

•  Design kan vara 
avgörande för en produkts 
framgång 

•  Det är viktigt med en 
styrelseordförande som är 
aktiv i näringslivet 

•  Utbildning är bra men 
erfarenhet minst lika 
viktigt 

•  Vi satsar på 
produktutveckling 

•  Varunamnet används vid 
bearbetning av nya 
segment 

•  Lokalerna byggs ut 
•  Personalen får del av 

vinsten 
 

Företagets omvärld •  Det är viktigt att ha god 
kontakt med kunderna 

•  Vi har svårt att hänga med 
i samhällsutvecklingen på 
grund av det geografiska 
läget 

•  Kunderna besöks 
regelbundet 

Företagets relationer •  Det är lättare att bearbeta 
marknader i Europa än i 
övriga världen 

•  Konkurrenterna är 
kollegor 

•  Det är en risk att investera 
i relationer med 
leverantörer som är 
ensamma om en viss 
komponent 

•  Vi utnyttjar upparbetade 
kanaler för att nå ut med 
produkterna 

•  Långsiktiga avtal 
upprättas med viktiga 
leverantörer 

Företagets framtid •  Målsättningen är ökad 
omsättning 

•  Vi ska öka volymen inom 
vårt senast tillkomna 
segment 
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Kommentarer Företaget är ett partnerföretag där den ene ägaren är VD. 

Företagsledaren är civilekonom. Företaget har externa ledamöter i den 

aktiva styrelsen. Företagsledaren anser sig vara verksam i en enkel och 

dynamisk omgivning. Genom vinstutdelningsprogram försöker företags-

ledaren säkerställa medarbetarnas engagemang. Föreställningarna som 

framträder är att det är viktigt att komplettera det framgångsrika 

sortimentet samt att utnyttja det inarbetade varumärket när nya produkter 

tas ut på marknaden. ”Vi har lagt till produkter som passar våra åter-

försäljarkanaler för att öka på de marknader där vi är. Det kända 

varumärket är viktigt, det spiller över på andra produktområden.”  

Företagsledarens föreställningar harmoniserar väl med hans handlingar. 

Företagsledaren anser bland annat att varumärket är företagets starka sida 

och att det är viktigt att ha god kontakt med kunderna. I handling uttrycks 

detta genom att företaget satsar på produktutveckling, lokalerna byggs ut, 

varumärket används vid bearbetningen av nya segment samt att kunderna 

besöks regelbundet. De tidigare inarbetade försäljningskanalerna utnyttjas 

vid bearbetningen av nya kundsegment. Tillfällen till att exportera 

produkter har tillvaratagits trots att någon uttalad strategi för detta inte 

funnits. Målsättningen är att öka försäljningsvolymen. De framtida 

föreställningarna som företagsledaren har överensstämmer med de före-

ställningar han agerar utifrån idag, då de handlar om att öka omsättningen 

och öka volymen inom det senaste segmentet. 
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Vård AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Vi ska leva vidare på vårt 
mycket gamla och goda 
rykte 

•  Det är viktigt att vara med 
i den dagliga 
verksamheten 

•  Beslut fattas på stormöten 
•  Låg personalomsättning 
•  Våra möten präglas av en 

öppen stämning 

•  Har tagit hjälp av 
företagskonsult för att lösa 
problem i starten 

•  Beslut fattas tillsammans 
med all personal 

•  Stormöten avhandlar av 
VD uppsatta punkter 

•  Styrelsen är inaktiv 
•  VD ägnar mesta tiden åt 

daglig verksamhet 
Företagets omvärld •  Kommunernas ekonomi är 

ett hot 
•  Kommunala beslut kan 

fattas till verksamhetens 
nackdel 

•  Förutsättningarna kan 
ändras snabbt 

•  Ekonomiska problem 
uppstår när resurser redan 
avsatts och kommunen 
drar tillbaka pengar 

Företagets relationer •  Det är otacksamt att 
marknadsföra vår unika 
verksamhet 

•  Har ramavtal 
•  Det är viktig att alla står 

bakom och arbetar för vår 
filosofi 

•  Marknadsföring genom 
information om tjänsten 

•  Samarbetar med andra 
med liknande verksamhet 

•  Ett nytt 
utvärderingssystem 
utprovas 

Företagets framtid •  Kommer att marknadsföra 
sin unika verksamhet 

•  Befintlig verksamhet ska 
inte utökas 

•  Har tankar på att starta en 
liknande verksamhet med 
en annan inriktning på 
annan ort 
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Kommentarer Detta är ett partnerföretag där företagsledaren är en av 

ägarna. Han har utbildning och gedigen erfarenhet inom sitt verksamhets-

område. Företagsledaren anser sig verksam i en enkel och dynamisk 

omgivning. Några av de mest framträdande föreställningarna är att 

tjänsteutbudet är unikt och att det utgår från varje kunds specifika behov. 

Andra föreställningar är att det är otacksamt att marknadsföra tjänste-

utbudet och att det är svårt att konkret påvisa resultatet av den tjänst som 

erbjuds. ”Vi har vår grundideologi, men vi kan ändå vara flexibla och 

skapa individuella lösningar. Kunderna vet om att vi finns, men de har 

inte tid. Den dagen de behöver oss letar de upp oss.”  

Omgivningen är osäker då kommunala beställare plötsligt kan avbryta ett 

redan påbörjat samarbete, vilket kan leda till ekonomiska svårigheter och 

att tjänsten måste avslutas i förtid. Det saknas en aktiv styrelse i företaget 

och de flesta anställda har varit i företaget under många år. Samtidigt som 

VD:n är företagsledare är han också aktivt verksam i tjänsteutövandet. 

Detta gör att företagsledaren är mer inåtriktad än utåtriktad och den 

dagliga verksamheten går före det strategiska arbetet.  

Företagsledarens föreställningar och handlingar harmoniserar, då före-

tagsledaren anser att det är viktigt att alla står bakom och arbetar för den 

gemensamma ideologin samt att det är viktigt att delta i den dagliga 

verksamheten. I handling visas det genom att alla är involverade i besluts-

fattandet och i den dagliga driften. Företagsledarens föreställningar om 

framtiden inbegriper tankar om att marknadsföra verksamheten mer, 

vilket överensstämmer med nuvarande föreställningar, men inte med 

nuvarande handlingar. 
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Inspirerande miljö AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Familjeföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Vi ska vara små och 
personliga 

•  Vårt koncept, vår anda gör 
att vi skiljer oss från 
konkurrenterna 

•  Företaget är så litet att det 
lätt kan fastna i driften 

•  Effektiva och bra beslut 
kan luckras upp av 
hänsynstagande inom 
familjen 

•  Det familjära är vårt 
varumärke, det vi tjänar 
pengar på 

•  Målsättningen är nöjda 
och återkommande kunder

•  Strategiska beslut fattas 
inom familjen 

•  Vi jobbar mycket i driften 
•  Strategiska beslut halkar 

efter 
•  Vi får mycket in put 

genom att vara aktiva i 
omvärlden 

 

Företagets omvärld •  Marknaden vacklar •  Administrativt arbete tar 
mycket tid 

•  Med i 
branschsammanslutning 

Företagets relationer •  Överetablering är det 
största hotet 

•  Orten berikar oss, vi 
berikar orten 

•  Verksamheten är 
säsongsbetonad 

•  Det gäller att renodla sitt 
koncept, att vara bäst 

•  Vi jobbar till viss del med 
kundenkäter 

•  Vi marknadsför orten, 
orten marknadsför oss 

•  Vi sänker priserna under 
lågsäsong 

Företagets framtid •  Vi måste hela tiden ligga 
på och marknadsföra oss 

•  Varumärket måste laddas 
om 

•  Att identifiera sig med sin 
produkt leder till 
framgång 

•  Viktigt att hela tiden 
förfina, förbättra, utveckla 
och anpassa sin produkt 

•  Det kan med fördel ske 
genom samarbete 
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Kommentarer Detta är ett familjeföretag och företagsledaren är en av 

ägarna. Han är utbildad civilekonom. Företagsledaren anser sig vara 

verksam i en enkel och dynamisk omgivning. De föreställningar han för-

medlar är att styrkan i företaget ligger i småskaligheten och i det familjära 

konceptet. Samtidigt menar företagsledaren att företaget är så litet att det 

lätt fastnar i sin egen drift. ”Vår styrka är att vi är en liten organisation 

där vi hjälps åt och det är väldigt personligt. Det familjära konceptet gör 

att vi blir framgångsrika och tjänar pengar. Svaga sidor är att vi är så 

små att vi lätt fastnar i vår egen drift på bekostnad av affärsutveckling 

och marknadsplaner.” Marknaden vacklar och överetableringen är ett 

hot. Att företagsledaren arbetar mycket i driften gör att strategiska beslut 

halkar efter. Styrelsen består av familjemedlemmarna och har ingen aktiv 

funktion. Strategiska beslut fattas istället på ett mer informellt sätt och 

hänsynstagande inom familjen går ibland före affärsmässigheten. 

Harmoni råder mellan företagsledarens föreställningar och handlingar. 

Företagsledaren anser att orten berikar företaget och företaget berikar 

orten. Detta visar sig i företagets marknadsföring där orten hjälper till att 

marknadsföra företaget och tvärtom. Föreställningen att konceptet är 

viktigt gör att det renodlas och bearbetas mycket. Företagsledarens före-

ställningar om framtiden överensstämmer med dagens handlingar och 

föreställningar då han anser att det är viktigt att fortsätta att förfina och 

utveckla sin produkt. Han uttrycker ingen önskan eller vision om att bli 

ett större företag. 
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5.4 Komplex och stabil omgivning 

Inredning AB Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Familjeföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Totallösningen är vår 
starka sida 

•  Det är en överlevnad för 
de flesta i branschen 

•  Lägsta priser avgör vem 
som får ett uppdrag 

•  Rättesnöret är att göra ett 
bra jobb 

•  Det är viktigt att ta ett 
socialt ansvar för de 
anställda 

•  Kostymen känns ibland 
lite för stor 

•  Beslut om 
verksamhetsutveckling får 
mogna fram 

•  VD fattar de yttersta 
besluten 

•  Beslut fattas informellt 
när behov uppstår i den 
dagliga verksamheten 

•  Misstag rättas till av den 
som ansvarar för dem 

•  Vi behåller våra anställda 
•  Vi jobbar både med 

privatpersoner och 
entreprenörer 

Företagets omvärld •  Den snabba förändringen 
är en möjlighet 

•  Med i branschorganisation 
för att utbyta erfarenheter, 
kunskaper och kontakter 

Företagets relationer •  Konkurrenterna är 
kollegor 

•  Vi har goda relationer 
med leverantörerna 

•  Vi sitter inte i knät på 
någon leverantör 

•  Vi marknadsför oss 
genom direktreklam och 
annonsering 

Företagets framtid •  Vi kommer att bibehålla 
det goda ryktet och 
kunnandet 

•  Kundernas behov styr vår 
utveckling 
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Kommentarer Detta är ett familjeföretag där VD är grundare av företaget. 

VD har stor erfarenhet efter många yrkesverksamma år inom branschen. 

Han har delegerat arbetsuppgifterna till barnen och vi har talat med en av 

sönerna. Han anser sig vara verksam i en komplex och stabil omgivning. 

Föreställningarna som framträder är att det råder dålig lönsamhet i 

branschen och att priset är styrande som konkurrensmedel. Han menar 

också att det är viktigt att göra ett bra jobb och att bibehålla det goda 

ryktet. ”Inom en sån här bransch är det lägsta kronan som gäller väldigt 

ofta på jobb. Våran policy är att vi ska göra ett bra jobb, det är vårt 

rättesnöre. Vi ska bibehålla vårt rykte och vårt kunnande.” Styrelsen 

består av familjemedlemmarna och revisorn. De flesta strategiska beslut 

fattas informellt i den dagliga verksamheten. Ingen direkt avspaning sker 

av den mer avlägsna omvärlden. Företaget kommer att fortsätta bearbeta 

nuvarande marknader med nuvarande tjänster. Företaget har en god och 

nära kontakt med kunderna, vilket gör det lyhört för kundernas behov.  

Det råder harmoni mellan företagsledarens föreställningar och handlingar. 

Företagsledaren uttrycker ett ansvarskännande gentemot medarbetarna 

som går före lönsamhetsmål i företaget. Föreställningen om att ta ett 

socialt ansvar för de anställda visar sig i handling genom att företaget 

behåller de anställda även under perioder då vissa är överflödiga. Före-

ställningen att den snabba förändringen i samhället är en möjlighet tar sig 

i handling uttryck genom att beslut fattas när behov uppstår. Företags-

ledarens framtida föreställningar beträffande att kundernas behov styr 

utvecklingen stämmer väl med företagets agerande idag, eftersom de 

anpassar sitt utbud efter kundernas efterfrågan. 
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Elhjälpen AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerägt   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Personalengagemanget är 
inte så starkt 

•  Produktfloran är alltför 
bred 

•  Fokusering är viktigt 
•  Kreativitetsbrist i 

företaget är en nackdel 
•  Lång anställningstid gör 

att man fastnar i invanda 
tankebanor 

•  Extern representation i 
styrelsen är viktigt 

•  Varumärket är en stark 
sida, likaså kärnprodukten

•  Svagt kapital hämmar 
investeringsmöjligheterna 

•  Kunskapsnivån på 
företaget är låg 

•  Jag tänker strategiskt hela 
tiden 

•  Produktfloran dras ned 
•  Det goda ryktet utnyttjas 
•  Kompetensutveckling och 

kreativitet uppmuntras 
•  I styrelsen finns två 

externa representanter 
•  Stora beslut fattas av 

ledningsgrupp och 
styrelse 

•  Konkurrensanalyser görs 
•  Prioriteringsordning och 

projektplan fastställs för 
hur strategierna ska 
genomföras 

 

Företagets omvärld •  Svårt att förutse behovet 
för produkten 

•  Helst ska man vara lokal 

•  SWOT-analyser 
genomförs 

•  Etablering av 
återförsäljarkanaler 

Företagets relationer •  Viktigt att inte stirra sig 
blind på lokala 
konkurrenter 

•  Samarbeta istället med 
lokala konkurrenter 

•  Leverantörer av unika 
komponenter är extra 
viktiga 

•  Utesäljare håller reda på 
marknaden 

•  Samarbete sker med 
lokala konkurrenter 

•  Standardkomponenter 
används i så stor 
utsträckning som möjligt 

Företagets framtid •  Tillväxt är ett mål 
•  Marknadsandelen på 

befintliga marknader ska 
öka 

•  Skapa god soliditet 
•  Etablera sig internationellt
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Kommentarer Företaget är partnerföretag, där alla medarbetare har 

möjlighet att bli delägare. Företagsledaren är civilekonom. Styrelsen är 

aktiv med externa ledamöter. Företagsledaren anser sig vara verksam i en 

komplex och stabil omgivning. Delägarskapet som skulle säkra 

medarbetarnas engagemang har inte fallit väl ut i det avseendet. Företags-

ledarens föreställningar är att företaget under lång tid haft ett alldeles för 

brett produktsortiment och att fokusering nu är viktigt. ”Vi har haft ett 

produktrationaliseringsprojekt som har pågått i ett par år. Man orkar 

inte underhålla och ligga i framkant med ett för stort sortiment, man 

måste fokusera sig.” Tillväxt ska uppnås genom att bearbeta befintliga 

marknader med hjälp av företagets goda renommé och välkända varu-

märke.  

Företagsledarens föreställningar om att produktfloran är alltför bred och 

att det är bra att agera lokalt harmoniserar väl med hans handlingar som 

inbegriper att dra ner på sortimentet och etablera återförsäljarkanaler. 

Framtida föreställningar överensstämmer med dagens, då fokuseringen 

ska leda fram till att en god soliditet skapas och att tillväxt nås. Före-

ställningarna om att etablera sig internationellt har ännu inte realiserats i 

handling.  
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5.5 Komplex och dynamisk omgivning 

Hotell Omtanke AB Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Familjeföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Skapa långsiktiga och 
nära relationer 

•  Affärsidén är en ledstjärna
•  Vi är väldigt kundstyrda 
•  Personalen är vår stora 

tillgång 
•  Behöver fokusera mer på 

framtid och utveckling 
•  Förmedla företagskulturen 
•  Nya synsätt och 

inspiration viktigt 
•  Jag jobbar i driften när det 

behövs 
•  Styrelsen är bara en 

låtsasstyrelse 

•  Personlig försäljning 
•  Utmärkt service 
•  Kundenkäter 
•  Delegera ansvar 
•  Förmedla företagskultur 
•  Inspirera personal genom 

utbildning 
•  Utvecklingsarbete bedrivs 

tillsammans med personal 
 

Företagets omvärld •  Branschorganisation är ett 
stöd 

•  Kundernas förändrade 
köpbeteende är en 
möjlighet 

•  Medlemskap i ekonomisk 
förening ger extra kraft 

•  Utvecklat ett nytt segment

Företagets relationer •  Lyssna, klura och skapa 
sig en känsla för 
konkurrenterna 

•  Jämföra styrkor och 
svagheter 

•  Vi vill ha återkommande 
kunder 

•  SWOT-analys  
•  Kundvårdsprogram 
•  Aktiv försäljning 

Företagets framtid •  Vi kommer att sprida vårt 
rykte 

•  Vi kommer att 
återinvestera i företaget 

•  Vi kommer att växa 
omsättningsmässigt 
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Kommentarer Detta är ett familjeföretag där företagsledaren är en av 

ägarna. Företagsledaren har branscherfarenhet och har nyligen börjat läsa 

ekonomi på högskolenivå parallellt med arbetet. Hon anser sig vara verk-

sam i en komplex och dynamisk omgivning. Företaget har ingen aktiv 

styrelse. Kraften läggs istället på att förmedla familjens visioner vidare i 

organisationen. I affärsidén betonas mjuka värden såsom kvalitet, 

omtanke och personlighet. De mest framträdande föreställningarna hos 

denna företagsledare är vikten av långsiktiga och nära relationer. Ytter-

ligare framträdande föreställningar är att företaget är kundstyrt och att 

medarbetarna är företagets stora tillgång. ”Vår styrka är långsiktigheten, 

de här tighta relationerna vi bygger. Vi är väldigt kundstyrda, mycket av 

förändringarna kommer till tack vare att kunderna känner ett behov av 

det. För våra gäster är personalen jätteviktig.”  

Företagsledarens föreställningar om vikten av inspiration och nya synsätt 

harmoniserar med handlingarna som inbegriper uppmuntran till ut-

bildning och utveckling. Föreställningen att återkommande kunder är 

viktiga tar sig uttryck i ett starkt fokus på försäljning, olika kundvård-

program och uppföljning genom kundenkäter. Företagsledaren är också 

starkt engagerad i att skapa delaktighet, fördela ansvar. Företagsledarens 

föreställningar att i framtiden sprida det goda ryktet och växa 

omsättningsmässigt stämmer överens med dagens föreställningar och 

handlingar. 
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Fraktservice AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Enmansägt 
företag  

  

Vad är företaget och 
varför? 

•  Vi försöker jobba väldigt 
kundnära med hög 
servicegrad 

•  Vidareutbildning av de 
anställda viktigt 
konkurrensmedel 

•  En hög leveranskvalitet 
viktigt konkurrensmedel 

•  Jag vet vad som ska göras 
utan marknadsplan 

•  Jag skulle vilja ägna mer tid 
åt kunder och uppföljning av 
in put från medarbetare 

•  Småföretag bygger mycket 
på den som äger och driver 
företaget 

•  Besluten fattas av VD, 
ingen styrelse finns 

•  Kunden och 
medarbetaren har 
direktkontakt 

•  Vidareutbildning av 
personal i 
lågkonjunktur 

•  Mätning görs av antal 
reklamationer 

•  VD jobbar till stor del i 
driften 

 

Företagets omvärld •  Branschorganisationen 
utövar påtryckningar på 
myndigheter 

•  Det är viktigt att hålla koll 
på sin omvärld 

•  Förtroendeuppdrag utvecklar 
mig och företaget 

•  Håller koll på 
omvärlden genom 
kunderna och andra 
kontakter 

•  Aktiv i sin närmiljö 

Företagets relationer •  Marknaden är sviktande 
•  Utländska konkurrenter gör 

intåg på marknaden 
•  Vi kan inte konkurrera i 

Europa 

•  Vi konkurrerar med 
kvalitet 

•  Jag kompromissar med 
kunder på bekostnad av 
lönsamheten 

Företagets framtid •  Vi ska vara kvar på befintlig 
marknad 

•  Målsättningen är att öka 
lönsamheten 

•  Sänka kostnaderna och höja 
priserna 

•  Vi ska inte bli större 
•  Samarbetet i branschen 

kommer att öka 
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Kommentarer Företagsledaren är ägare till företaget och har mångårig 

erfarenhet inom branschen. Han anser sig verksam i en komplex och 

dynamisk omgivning. Företaget har ingen aktiv styrelse. En framträdande 

föreställning hos VD är att företagsledaren har stor betydelse för mindre 

företag. ”Småföretag bygger mycket på den som äger och driver före-

taget. De slutgiltiga besluten fattar man kanske själv.” Företagsledarens 

handlingar utmärks således av att han själv fattar de viktiga besluten i 

företaget. Han håller kontakt med omgivningen genom olika förtroende-

uppdrag för att utveckla sig själv och företaget. Att arbeta kundnära med 

en hög servicegrad är viktigt. Marknaden ses som sviktande och 

konkurrensmedlet är en hög leveranskvalitet.  

Det råder harmoni mellan företagsledarens föreställningar och handlingar. 

Han anser att kvalitet är det viktigaste konkurrensmedlet, vilket tar sig 

uttryck i vidareutbildning av personalen och mätning av antalet 

reklamationer. Företagsledarens föreställningar om framtiden handlar om 

att öka lönsamheten genom hög kvalitet som berättigar högre priser, men 

detta står i konflikt med det faktum att företagsledaren ofta måste 

kompromissa med kunderna på bekostnad av lönsamheten. 
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Tryckeribolaget AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Enmansägt 
företag  

  

Vad är företaget och 
varför? 

•  VD har en tillbakadragen 
roll 

•  Rätt kvalitet i rätt tid och 
till rätt pris 

•  Det gäller att se vad som 
kommer att hända så man 
kan erbjuda det i tid 

•  Det gäller att inte ligga för 
långt före kunden i 
utvecklingen av tjänsterna 

•  Starka sidor är flexibilitet 
och omvärldskunskap 

•  Kundanpassad produktion 
•  Utvecklat nätverk 
•  Utbildning till kunder har 

utvecklats för att öka 
värdet i tjänsten  

•  Större beslut fattas i 
ledningsgruppen  

•  Ingen extern ledamot i 
styrelsen 

 

Företagets omvärld •  Stor lokal konkurrens, 
liten marknad 

•  Möjligheterna ligger i att 
våga tänka i nya banor 

•  Utnyttjar möjligheter som 
dyker upp 

Företagets relationer •  Det är viktigt att inte vara 
beroende av någon stor 
kund 

•  Upprätthålla goda 
relationer 

•  Goda kontakter med 
kunder och leverantörer 

Företagets framtid •  Tjänsteverksamheten 
kommer att utökas 

•  Teknikutveckling kommer 
att ske på 
produktionssidan 

•  Min höga ålder motiverar 
inte långsiktiga 
målsättningar 

•  Samhällsförändringarna 
sker snabbt, långsiktiga 
mål blir därför 
meningslösa 
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Kommentarer Företagsledaren är grundare till och tillike ägare i detta 

företag. Han har folkskoleutbildning och mångårig branscherfarenhet. En 

stor del av ansvaret har delegerats till en operativ chef. Företagets styrelse 

är inaktiv. Företagsledaren ser sig som verksam i en komplex och 

dynamisk omgivning. Företagsledaren anser att det är viktigt att upprätt-

hålla goda relationer med intressenter. Han arbetar därför aktivt med att 

bibehålla och utveckla kontakterna med kunder och leverantörer. Före-

tagsledaren har tagit fram en unik och kundanpassad tjänst för att öka 

värdet i samarbetet mellan företag och kund.  

Föreställningarna och handlingarna harmoniserar. Företagsledarns före-

ställningar visar på en vilja att upptäcka och exploatera möjligheter i 

omgivningen. ”Möjligheten är att tänka nytt och tänka tvärtom. Man 

måste kunna ha flexibilitet och ta till sig det som förändras.” Detta visar 

sig i handling genom att möjligheter som dyker upp tillvaratas. Före-

tagsledarens föreställningar om framtiden är inte så långsiktiga på grund 

av hans höga ålder. De överensstämmer dock med dagens före-

ställningar, då det är viktigt att fortsätta att gå framåt med nya tjänster, 

utveckla befintlig produktionsteknik samt tillvarata möjligheter när de 

uppkommer. 
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Teknikforskarna AB Företagsledarens 

föreställningar 
Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Partnerföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Min uppgift som VD är att 
möta kriser 

•  För många med gemensam 
bakgrund i styrelsen tillför 
inget 

•  Forskning utan anslag måste 
generera intäkter på kort sikt

•  Vi kan överbrygga klyftan 
mellan teori och praktik 

•  Vi skulle kunna växa snabbt 
om vi hade finansiering 

•  Kompetensen är vår styrka, 
samtidigt kan den vända sig 
mot oss 

•  Vi har bytt inriktning 
och spridit riskerna 

•  Har köpt ett 
producerande företag 

•  Företaget utvecklar sig i 
små steg 

 

Företagets omvärld •  Vi påverkas starkt av 
omvärlden 

•  Vi är verksamma i en 
krisbransch 

•  Vi har en unik koppling 
mellan FoU och produkter 

•  Har nischat sig 
•  Har utvecklat en unik 

sammansättning av 
kompetens och 
produkter 

Företagets relationer •  Branschprogrammet ger stor 
kontaktyta  

•  Det svåra är att komma på 
bra saker som löser 
kundernas problem 

•  Har knutit företaget till 
verkligheten  

•  Vi jobbar med 
kompetenskrävande 
marknadsföring genom 
personliga kundbesök 
där kundernas problem 
kan diskuteras 

Företagets framtid •  Vi ska jobba mer med 
produkter och entreprenader 

•  Vi ska etablera oss ordentligt 
i Sverige, sedan ska vi ut i 
Europa och världen 

•  Målet är att överleva för att 
sedan växa och bli lönsamt 
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Kommentarer Företaget är ett partnerföretag och VD är en av huvud-

ägarna. Företagsledaren är civilingenjör och har gedigen erfarenhet inom 

företagets verksamhetsområde. Han anser att företaget befinner sig i en 

komplex och dynamisk omgivning. Företagsledarens föreställningar är att 

företaget påverkas starkt av omvärlden och att företaget är verksamt i en 

svår bransch. ”Det är ingen lätt bransch och det kommer det aldrig att 

vara. Det är en total krisbransch. Politiska beslut är ju helt avgörande, 

tas vissa skatter bort skulle vi få oerhört stora problem.” Företagsledaren 

ser det som en av sina främsta uppgifter av möta kriser. Han betonar att 

företaget är unikt och att det är svårigheten att erhålla finansiering som 

hindrar företaget från att växa snabbare.  

Osäkerheten i omgivningen ledde till att företaget initierade en process 

som syftade till att komma till insikt om vilka affärsmöjligheter företaget 

egentligen hade. Processen utmynnade i en ny strategisk plan. Företaget 

ändrade då inriktning på verksamheten från långsiktiga till kortsiktiga 

projekt samt från stora till mindre projekt för att kunna kommersialisera 

sina framtagna produkter snabbare och få en lönsamhet i verksamheten. 

Detta företags styrelse har ett stort antal ledamöter, varav flera är externa 

ledamöter. Styrelsesammansättningen är således heterogen och med-

vetenheten om vikten av oliktänkande i styrelsen är påtaglig.  

Harmoni råder mellan denne företagsledarens föreställningar och 

handlingar. Företagsledaren anser att det är viktigt att överbrygga klyftan 

mellan teori och praktik och har därför byggt upp en unik samman-

sättning av kompetens och produkter. Föreställningarna om framtiden 

överensstämmer med dagens föreställningar och handlingar. Den tillväxt 

som är nödvändig för att uppnå lönsamhet i företaget, ska skapas genom 

att fortsätta arbeta i enlighet med den nya inriktningen.  
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Metallprodukter AB Företagsledarens 
föreställningar 

Företagsledarens 
handlingar 

Bakgrund: Familjeföretag   
Vad är företaget och 
varför? 

•  Vi kan inte konkurrera i 
Sverige 

•  Marknaden bestämmer 
priset 

•  Tillverkningen måste ske 
där personal kostar mindre 
och skatterna är lägre 

•  Den enda affärsidén är att 
tjäna pengar 

•  Det är jag som fattar de 
flesta besluten 

•  De externa 
styrelseledamöterna är 
mer strukturerade 

•  Jag går mest på feeling 
•  Det finns inte tid att tänka 

strategiskt 

•  VD arbetar mycket i 
driften 

•  Tillverkningen utflyttad 
till östland 

 

Företagets omvärld •  Strukturomvandlingen går 
oerhört snabbt 

•  Man får ingen känsla för 
framtid 

•  Man måste anpassa sig så 
snabbt  

•  Samhället skapar inte 
investeringsmöjligheter 
för företagare 

•  VD har gjort de andra 
beroende av honom själv 

•  Har kvalitetscertifierat 
som en motvillig 
anpassning 

Företagets relationer •  Marknaden krymper 
•  Det är bättre att samarbeta 

än att konkurrera 
•  Priset avgör till vem 

uppdraget går 
•  Bättre och modernare 

maskiner är det enda 
konkurrensmedlet 

•  Vi försöker nischa oss 
mot speciella 
kundkategorier 

•  Samarbetar till viss del 
med konkurrenterna 

•  Vi marknadsför oss mer 
aggressivt 

Företagets framtid •  Vi vill växa 
•  Det är för dyrt att växa i 

Sverige 
•  Vi kommer att växa i det 

östland vi redan etablerat 
oss 
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Kommentarer Företagsledaren är grundare till detta familjeföretag. Han 

har folkskoleutbildning och en gedigen branscherfarenhet. Företags-

ledaren ser sig som verksam i en komplex och dynamisk omgivning. I 

den aktiva styrelsen finns två externa ledamöter. Företagsledarens före-

ställningar präglas av en uppgivenhet och en bitterhet över det dåliga 

företagsklimatet i Sverige och han förmedlar en oro över att inte kunna 

konkurrera längre. ”Strukturomvandlingen i landet är så ofantligt snabb 

och så ofantligt stor. Man får aldrig någon känsla för framtiden.” På den 

krympande marknaden är bättre och modernare maskiner det enda 

konkurrensmedlet och företagsledaren kan inte investera tillräckligt i ny 

maskinpark på grund svårigheterna att uppnå lönsamhet i verksamheten. 

Omvärlden har förändrats dramatiskt och kunderna försvinner utan att 

företagsledaren vet varför.  

Hans föreställningar präglas av en begränsad rationalitet då hans agerande 

styrs av två föreställningar, dels att han inte längre kan konkurrera med 

befintlig verksamhet och dels att han endast kan göra det han är bra på. 

Utifrån dessa föreställningar har företagsledaren inte förändrat sitt 

produktutbud eller sökt sig till nya marknader, trots att den befintliga 

marknaden krymper. Harmoni råder således mellan företagsledarens 

föreställningar och handlingar. Han anser att det är för dyrt att konkurrera 

i Sverige och att tillverkningen måste ske där personalen kostar mindre 

och skatterna är lägre. I överensstämmelse med detta har företagsledaren 

flyttat delar av produktionen till ett östland där produktionskostnaderna är 

lägre. Även företagsledarens framtidsföreställningar harmoniserar med 

dagens föreställningar då han anser att företaget ska växa, men att tillväxt 

endast kan ske i det östland där företaget redan etablerat sig. 
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5.6 Fakta om de undersökta företagen 

Några belysande fakta om de undersökta företagen är: 

•  Av de fjorton företagen är fem familjeföretag, varav ett har extern VD. 

Dessa återfinns i alla miljöer. Av de sex partnerföretagen återfinns de 

flesta i den enkla miljön. Av de tre enmansföretagen har ett företag 

extern VD och ett en operativ chef. Två av enmansföretagen återfinns 

i den komplexa och dynamiska miljön. 

•  Fyra företag återfinns i den enkla och stabila miljön, ett inom varu-

distribution, två tillverkande företag och ett tjänsteföretag. I den enkla 

och dynamiska miljön är tre företag verksamma, två tjänsteföretag och 

ett tillverkande företag. I den komplexa och stabila miljön återfinns 

två företag, ett tillverkande företag och ett tjänsteföretag. I den 

komplexa och dynamiska miljön är fem företag verksamma, två 

tjänsteföretag, två med både varu- och tjänsteproduktion och ett 

producerande företag. 

•  Företagens ålder varierar mellan drygt 60 till enbart några år. Mer än 

hälften av företagen är 30 år eller äldre. Fördelningen är ganska jämn 

över de olika miljöerna.  

•  Antalet anställda varierar mellan 20 och drygt 40. Det finns ingen klar 

skillnad mellan de olika miljöerna vad beträffar antalet anställda.  
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6 Analys av företagarnas strategiska arbete 

I detta kapitel gör vi en analys av varje företagsledares 

strategiska föreställningar och handlingar. Vi gör även en 

analys av branschgemensamma och branschövergripande 

mönster samt av ett par företagsspecifika fenomen. Analysen 

görs utifrån den teoretiska referensram vi utvecklade i kapitel 

fyra. 
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6.1 Inledning 

Vi kommer i detta kapitel att titta närmare på samtliga företagsledare vi 

intervjuat för att se hur företagsledarens föreställningar om sitt företag, 

omvärld och framtid påverkar det strategiska handlandet. Utifrån detta 

underlag gör vi en jämförelse mellan företagen som är verksamma inom 

samma bransch för att se huruvida deras föreställningar och handlande 

sammanfaller med varandra eller skiljer sig från varandra. Därefter gör vi 

en analys av samtliga företagsledare för att se om några gemensamma 

föreställningar framträder oberoende av branschtillhörighet. Slutligen 

lyfter vi fram företagsspecifika fenomen beträffande stabilitet och 

dynamik i det strategiska arbetet. 

6.2 Branschindelning 

En sammanställning av företagen utifrån den traditionella bransch-

fördelningen som baseras på SNI-koden ger oss dock inte den gruppering 

av företag som vi eftersträvar, eftersom företagen utifrån denna 

kategorisering är verksamma inom olika branscher. Istället baserar vi vår 

gruppering av företag på den branschindelning som Giertz sammanställt. 

Grupperingen ger oss en indelning av företagen vi kan använda för att 

analysera dessa och vi får även ett mindre antal grupperingar av företag 

som vi kan jämföra sinsemellan.  

För att ge läsaren en uppfattning om vilka traditionella branscher som är 

representerade i undersökningen och för att ge läsaren en möjlighet att 

bedöma rimligheten i vår kategorisering av företag, visar vi nedan en 

sammanställning av företagens branschtillhörighet.  
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Indelning utifrån 

affärslogik 
Traditionell bransch 

Legotillverkning  
Tryckeribolaget AB Tryckning av böcker och 

trycksaker 
Metallprodukter AB Tillverkning av 

metallstommar 
Metallservice AB Metallegoarbeten 

Personalintensiv 
processtillverkning 

 

Zinklösningar AB Beläggning och överdrag av 
metall 

Montering  
Elektriska hushållsapparater 
AB 

Tillverkning av elektriska 
hushållsapparater 

Elhjälpen AB Tillverkning av elapparatur 
Godstransport  

Fraktservice AB Vägtransport av gods 
Omlastning  

AB Grossisten Partihandel 
Kunskapsintensiv 

uppdragsverksamhet 
 

Teknikforskarna AB Teknisk konsultverksamhet 
Lokal manuell 

tjänsteproduktion 
 

Anläggningsskötsel AB Renhållning och sanering 
Inredning AB Golv och väggbeläggnings-

arbeten 
Platsbunden 

konsumentservice 
 

Hotell Omtanke AB Hotellverksamhet 
Inspirerande miljö AB Hotellverksamhet 
Vård AB Heldygnsvård 

 

Figur 7. En sammanställning över företagens branschtillhörighet  

 
Sammanställningen visar vilken branschgruppering företagen är 

placerade i och vilken bransch de traditionellt tillhör. Den traditionella 

branschindelningen utgår från SNI-koderna och redovisar endast 

företagens huvudnäring. 
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6.3 Ledarstilar 

Genom att kategorisera företagsledarna utifrån Miles och Snows ledar-

stilar försvarare, prospektor, analyserare och reagerare kan vi se huruvida 

företagsledarnas föreställningar är branschgemensamma eller om före-

tagsledare inom samma bransch tolkar sin omvärld på olika sätt. Hur 

företagsledarna tolkar sin omgivning får effekter på företagens strategier, 

eftersom företagsledarna agerar utifrån sina föreställningar.  

6.3.1 Legotillverkning 

Tryckeribolaget AB För det verksamhetsområde som funnits i företaget 

under många år sker den främsta utvecklingen genom investeringar i 

produktionsteknik och företagsledaren agerar som en försvarare inom 

detta område. Tjänsteverksamheten har utökas med en ny tjänst till en ny 

kundgrupp och företagsledaren kan karaktäriseras som en prospektor för 

denna nya tjänst. Kännetecknande för denna företagsledare är att han 

kombinerar styrkorna hos försvararen och prospektorn, varför hans 

strategiska ledarstil motsvaras av analyserarens. 

Metallprodukter AB Trots att marknaden krymper och företagsledaren 

anser att han inte längre kan konkurrera, håller företagsledaren fast vid 

det befintliga produktutbudet och den befintliga marknaden. För att över-

leva sänker han kostnaderna genom att överföra allt större delar av 

produktionen till ett östland. Företagsledaren har fastnat i sina 

föreställningar som begränsar företagets utveckling. Det gör att företags-

ledarens ledarstil motsvarar reagerarens. 
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Metallservice AB Innan företagets framtida verksamhetsutveckling har 

fastställts försöker företagsledaren vinna tid och öka lönsamheten i före-

taget. Detta sker genom att bearbeta gamla och nya kunder med befintliga 

tjänster. I dagsläget motsvaras därför företagsledarens handlingar av en 

försvarares ledarstil. 

6.3.2 Personalintensiv processtillverkning 

Zinklösningar AB Tillväxt ska ske genom att bearbeta nya geografiska 

marknader med befintlig produkt. Dessutom ska sortimentet utökas med 

en kompletterande, mer standardiserad produkt som kan tillverkas med 

den befintliga maskinparken. Föreställningarna präglas av analyserarens 

synsätt. Föreställningarna har dock inte realiserats i handling ännu och 

därför kan den i dagsläget aktuella ledarstilen bättre karaktäriseras som 

försvararens. 

6.3.3 Montering 

Elektriska hushållsprodukter AB Företaget satsar på att utöka produkt-

sortimentet och bearbeta nya segment. Tillfällen till att exportera 

produkter har tillvaratagits trots att någon uttalad strategi för detta inte 

funnits. Utifrån detta kan företagsledarens ledarstil karaktäriseras som 

analyserarens. 

Elhjälpen AB Företagsledaren vill skapa en god soliditet och tillväxt 

genom att öka marknadsandelarna på befintliga marknader. Företags-

ledaren är även inriktad på att fokusera och effektivisera befintlig 

verksamhet och hans ledarstil motsvarar därför försvararens. 
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6.3.4 Godstransport 

Fraktservice AB Företaget ska vara kvar på befintlig marknad, där före-

tagsledaren önskar knyta nya kunder till sig. De strategiska handlingar 

som sker är till stor del investeringar och återinvesteringar i fordon. Före-

tagsledarens strategiska ledarstil motsvarar väl försvararens. 

6.3.5 Omlastning 

AB Grossisten Företagsledarens ambitioner för framtiden är att utöka 

marknaden geografiskt, utöka befintliga affärsområden och eventuellt 

lägga till nya affärsområden. Då dessa föreställningarna om framtiden 

ännu inte är realiserade framstår företagsledaren som en försvarare som 

genom sociala kontakter, god service och hög kvalitet bevarar andelarna i 

sitt marknadssegment. 

6.3.6 Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Teknikforskarna AB Företaget går i fronten för forskning och utveckling 

inom branschen. Nya produkter utvecklas inom företagets kompetens-

område. Företaget har en flexibilitet och en förmåga att anpassa 

verksamheten till nya förutsättningar. Detta i kombination med förmågan 

att hantera innovationer har gjort att företaget har överlevt trots att 

branschen i övrigt är i kris. Företagsledarens ledarstil motsvarar därför 

prospektorns. 

6.3.7 Lokal manuell tjänsteproduktion 

Anläggningsskötsel AB Företagsledaren saknar strategiskt fokus och 

verksamheten ger ett splittrat intryck. Han vill inte missa några 

uppdykande möjligheter, varför nya verksamhetsområden något ur-
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skillningslöst införlivas i företaget. Företagsledaren tar varje tillfälle i akt 

att tillgodose en kunds uttryckta behov, även om tjänsten i sig inte är en 

del av företagets verksamhetsområde. Denne företagsledares strategiska 

karaktär motsvaras inte av någon av Miles och Snows ledarstilar. 

Inredning AB Företaget har svarat på de behov kunderna förmedlat 

genom att komplettera den nuvarande verksamheten med ett nytt 

verksamhetsområde förutsatt att detta varit nära relaterat till de befintliga 

verksamhetsområdena. På det sättet har företaget tagit stora strategiska 

steg vid ett fåtal tillfällen under företagets livstid och i mellanperioderna 

har befintliga marknader bearbetats med befintliga tjänster. Företags-

ledaren motsvaras inte av någon av Miles och Snows ledarstilar. 

6.3.8 Platsbunden konsumentservice 

Hotell Omtanke AB Företagsledaren bearbetar nuvarande kundsegment 

med de tjänster företaget erbjuder idag. Hon uppmärksammade nyligen 

att kunderna tillhörande ett nytt segment blev fler och fler och som 

respons på kundernas behov initierades därför en bearbetning av detta 

segment. Trots att ingen genomsökning gjorts av marknaden i avsikt att 

utveckla verksamheten har ett nytt segment ändå utvecklats. Miles och 

Snows ledarstilar passar inte in på denna företagsledare. 

Inspirerande miljö AB Företagsledarens strategiska handlande 

karaktäriseras av mindre, inkrementella förändringar av befintlig verk-

samhet i samspel med de möjligheter som närmiljön ger. Genom att 

renodla konceptet, ladda varumärket på nytt och ständigt förfina, för-

bättra, utveckla och anpassa sin produkt ska företaget fortsätta vara 
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framgångsrikt. Företagsledarens strategiska ledarstil motsvaras av för-

svararens. 

Vård AB Företagets tjänster är riktade till ett snävt marknadssegment. 

Företagsledaren har idag inga tankar på att utveckla tjänster eller bearbeta 

nya marknader. Han är en förvaltare av företagets befintliga verksamhet 

och hans strategiska ledarstil kan därför kännetecknas av försvararens. 

6.3.9 En femte ledarstil - kompletteraren 

När vi kategoriserat företagsledarna utifrån Miles och Snows ledarstilar 

har vi funnit att tre av företagsledarna inte kan placeras under någon av 

dessa. De tre företagsledarna är verksamma i Anläggningsskötsel AB, 

Inredning AB och Hotell Omtanke AB. Dessa företagsledare har dock 

gemensamma drag som gjort att vi kunnat kategorisera dem under en 

femte ledarstil. Vi kallar denna ledarstil för kompletteraren.  

Kännetecknande för kompletteraren är en lyhördhet och öppenhet för 

kundernas behov. När tillfälle ges, tillgodoser kompletteraren kundens 

uttryckliga efterfrågan av en ny produkt eller ett nytt behov. Produkten 

eller tjänsten ska dock vara nära relaterad till företagets nuvarande 

verksamhetsområde och det ska finnas befintliga resurser inom företaget 

för att tillgodose behoven hos kunden. Då initieras utvecklandet av denna 

nya tjänst eller produkt, som också i sin tur kan medföra en bearbetning 

av ett helt nytt marknadssegment. En drivkraft att kunna erbjuda kunden 

en totallösning är kännetecknande för kompletteraren.  

Till skillnad mot analyseraren finns hos kompletteraren ingen uttalad 

strategi för att utveckla verksamheten och kompletterare har inte aktivt 
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sökt utvecklingsmöjligheter i sin omvärld. Kompletteraren kan, liksom 

analyseraren, växa genom marknadspenetration och produkt- och 

marknadsutveckling. Till skillnad mot försvararen har kompletteraren 

kapacitet att tillvarata de efterfrågesignaler kunderna förmedlar.  

Därmed eliminerar kompletteraren försvararens svaghet att inte kunna 

svara på förändringar i omgivningen. Han eliminerar även analyserarens 

problem med den tvåfaldiga teknologiska strukturen, då det 

kompletterande verksamhetsområdet kan exploateras med företagets 

befintliga resurser. Risken är istället att kompletteraren alltför 

urskillningslöst lägger till nya produkter eller tjänster, vilket kan bero på 

att kompletteraren, till skillnad från analyseraren, inte grundar sin 

utveckling på i förväg gjorda analyser. Detta kan i förlängningen medföra 

att sortimentet blir alltför stort och att företaget förlorar fokus. 

6.4 Planerade respektive framväxande strategier 

Här undersöker vi om företagsledarnas strategiska handlingar, enligt 

Mintzbergs definition, är i förväg planerade eller i stunden framväxande.  

6.4.1 Legotillverkning 

Tryckeribolaget AB Företagsledarens strategier anpassas till möjligheter 

och begränsningar i företagets omgivning. Företagsledaren fattar 

strategiska beslut på ett informellt sätt när behov uppstår och strategierna 

är därmed till stor del framväxande.  

Metallprodukter AB Det strategiska beslutet som ledde till en förflyttning 

av delar av produktionen mognade fram under en längre tid. För övrigt 

handlar företagsledaren på känsla och handlandet är kopplat till den 
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dagliga verksamheten. Företagsledarens strategier är därmed framförallt 

framväxande.  

Metallservice AB Företagsledarens strategier är inte planerade men inte 

heller i stunden framväxande. Den pågående strategiska processen är 

istället att i små steg skapa gemensamma värderingar i företaget, eftersom 

företagskulturen i sig just nu är ett hinder för att genomföra nya strategier. 

6.4.2 Personalintensiv processtillverkning 

Zinklösningar AB En strategiplan har tagits fram för företagets inriktning 

och med tiden har denna modifierats utifrån de tillfälligheter som 

företaget har mött på vägen. Det strategiska arbetet är därför både i förväg 

planerat och framväxande i stunden, vilket gör att den realiserade 

strategin inte helt överensstämmer med den från början planerade.  

6.4.3 Montering 

Elektriska hushållsapparater AB Det strategiska arbetet är en formell 

process med en klar strategiskt planerad inriktning. Den strategiska 

planen är dock flexibel och kan modifieras genom att företagsledaren 

tillvaratar de möjligheter som uppstår. 

Elhjälpen AB Företagsledaren fattar tillsammans med styrelsen 

strategiska beslut på strategimöten utifrån analyser. Dessa beslut ut-

mynnar i formella handlingsplaner. Företagets strategiska beslut är i stor 

utsträckning planerade och realiseras i enlighet med den strategiska 

planen. 
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6.4.4 Godstransport 

Fraktservice AB Det långsiktiga tänkandet i företaget finns endast 

representerat hos företagsledaren själv. Detta tänkande resulterar inte i 

några nedskrivna strategiska planer. Det strategiska arbetet är istället till 

största delen i stunden framväxande och sker på ett informellt sätt. 

6.4.5 Omlastning 

AB Grossisten Företagsledarens strategiarbetet utgörs inte av en rationellt 

planerande process. Det strategiska arbetet karaktäriseras mer av en 

visionär process där lönsamhet kommer som en effekt av att medarbetare, 

kunder och leverantörer har roligt tillsammans. Strategierna är därmed till 

största delen i stunden framväxande. 

6.4.6 Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Teknikforskarna AB Företagsledaren initierade en process för att komma 

till insikt om vilka affärsmöjligheter företaget egentligen hade. Denna 

process utmynnade i en ny strategisk plan som ersatte den föregående. 

Det strategiska arbetet genomförs på ett formellt sätt och är till största 

delen planerat. 

6.4.7 Lokal manuell tjänsteproduktion 

Anläggningsskötsel AB Företagsledaren har på ett formellt sätt utarbetat 

en strategiskt plan. Denna plan innebär att låta företagets inriktning växa 

fram under resans gång. Det kan således verka som om strategierna är i 

stunden framväxande. Företagets strategi är dock att på ett flexibelt sätt 

kunna utveckla verksamheten utifrån kundernas behov. 
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Inredning AB Företagsledarens strategi är framförallt i stunden fram-

växande då de flesta strategiska beslut fattas informellt, av honom själv, i 

den dagliga verksamheten. Beslut om att införliva nya verksamhets-

områden i befintlig verksamhet har dock fattats av styrelsen på ett mer 

formellt sätt. Dessa beslut har också planerats under en längre tid.  

6.4.8 Platsbunden konsumentservice 

Hotell Omtanke AB Det strategiska arbetet sker på ett planerat sätt 

utifrån den fastställda inriktningen som förankras hos medarbetarna 

genom mål och måluppföljning. Den är också ett resultat av att tillfällen 

som dyker upp på vägen och som passar den nuvarande verksamheten tas 

tillvara, bearbetas och förankras i organisationen. Den strategi som 

realiseras är således både i stunden framväxande och planerad. 

Inspirerande miljö AB Företagsledaren fattar de flesta strategiska 

besluten informellt i den dagliga verksamheten. Beslut fattas när behov 

uppstår och strategin är därmed till största delen i stunden framväxande. 

Vissa större strategiska beslut diskuteras och planeras dock i styrelsen.  

Vård AB Företagsledaren arbetar till största delen i den dagliga 

verksamheten och ägnar väldigt lite tid åt det strategiska arbetet. Vi kan 

därför inte urskilja vare sig någon planerad eller framväxande strategi.  

6.5 Tillväxtstrategier 

Här vill vi undersöka hur de marknadsinriktade strategiska handlingarna i 

företagen tar sig uttryck. Vi använder oss av Ansoffs tillväxtmatris med 

de tre expansionstrategierna produktutveckling, marknadspenetration och 

marknadsutveckling samt diversifieringsstrategin. Dessa tar sig uttryck 
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som försäljning av nuvarande eller nya produkter samt bearbetning av 

nuvarande kunder eller nya kunder. Vi använder oss även av Kotlers 

utvidgade matris som omfattar modifierade produkter och nya 

geografiska marknader. 

6.5.1 Legotillverkning 

Tryckeribolaget AB Tjänsteverksamheten har utökats med en ny tjänst 

till en ny kundgrupp, vilket motsvarar expansionsstrategierna produkt-

utveckling och marknadsutveckling. Vad gäller framtida strategiskt 

handlande avser företagsledaren att bearbeta befintliga kunder för både 

produktions- och tjänsteverksamheten. Han förutspår även en produkt-

utveckling av den nya tjänsten, en marknadspenetration och en 

marknadsutveckling för tjänsteverksamheten. 

Metallprodukter AB I enlighet med strategin för marknadspenetration, 

söker företagsledaren nya kunder på befintlig marknad för sina befintliga 

produkter. Inför framtiden ser företagsledaren att företaget kommer att 

växa i utlandet, då det finns komparativa kostnadsfördelar där. Företaget 

kommer då att kunna konkurrera prismässigt med befintliga produkter på 

befintlig marknad.  

Metallservice AB I avvaktan på att den strategiska inriktning som ska 

leda till tillväxt i företaget har fastställts, bearbetar företagsledaren i 

dagsläget gamla och nya kunder med befintliga tjänster. Företagsledaren 

utnyttjar därmed expansionsstrategierna marknadsutveckling och 

marknadspenetration.  
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6.5.2 Personalintensiv processtillverkning 

Zinklösningar AB Företagsledaren avser att skapa tillväxt genom en 

marknadsutveckling där nya geografiska marknader ska bearbetas med 

befintlig produkt. Dessutom ska produktutveckling ske genom att 

sortimentet utökas med en kompletterande, mer standardiserad produkt 

som kan tillverkas med den befintliga maskinparken. 

6.5.3 Montering 

Elektriska hushållsapparater AB Företagsledaren satsar på att bearbeta 

nya segment, vilket kan ske genom både marknadspenetration och 

marknadsutveckling. De tidigare inarbetade försäljningskanalerna 

utnyttjas vid bearbetningen av nya kundsegment. Dessutom satsar 

företagsledaren på produktutveckling. Inför framtiden avser företags-

ledaren att öka omsättningen genom att bearbeta befintliga kundsegment 

med befintliga produkter samt genom att bearbeta nya kundsegment med 

den nya produkten. 

Elhjälpen AB Företagsledarens strategiska handlande är i dagsläget 

inriktat på fokusering och effektivisering av befintlig verksamhet. Han 

avser att skapa tillväxt genom ökade marknadsandelar på befintliga 

marknader med befintliga produkter, vilket innebär en marknads-

penetration. Marknadspenetreringen ska ske genom de etablerade 

återförsäljarkanalerna.  

6.5.4 Godstransport 

Fraktservice AB Företagsledaren avser att hålla sig kvar på befintlig 

marknad. På denna marknad önskar han knyta nya kunder till sig, i 
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enlighet med expansionsstrategin marknadsutveckling. Han har inga 

ambitioner att växa storleksmässigt, men vill öka lönsamheten i företaget. 

6.5.5 Omlastning 

AB Grossisten Företagsledaren bearbetar i dagsläget befintliga kunder 

med befintligt sortiment. Ambitionerna för framtiden är dock att utöka 

marknaden geografiskt, utöka befintliga affärsområden och eventuellt 

lägga till nya affärsområden. Därmed ska tillväxt nås genom alla tre 

expansionsstrategierna: produktutveckling, marknadsutveckling och 

marknadspenetration. 

6.5.6 Kunskapsintensiv uppdragsverksamhet 

Teknikforskarna AB Företagsledaren har initierat en ny strategisk 

inriktning som innebär att nya, mer kortsiktigt utvecklingsbara produkter 

tas fram. Denna inriktning ska komplettera den mer långsiktiga 

forsknings- och utvecklingsverksamheten i företaget. För bägge verksam-

hetsområdena avser företagsledaren att bearbeta nya och befintliga 

kunder och marknader. Tillväxtambitionerna är tydliga och nödvändiga 

för en lönsamhet i företaget. Tillväxt ska idag och framgent nås genom 

alla tre expansionsstrategierna. 

6.5.7 Lokal manuell tjänsteproduktion 

Anläggningsskötsel AB Företagsledaren bearbetar befintliga och nya 

kunder inom befintliga och nya verksamhetsområden, och utnyttjar 

således samtliga expansionsstrategier. Företagsledaren avser att fortsätta 

expandera inom befintliga verksamhetsområden, vilket motsvarar 

marknadspenetration. Han är även öppen för att fortsätta utveckla nya 
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verksamhetsområden, samtidigt som han har vissa funderingar på att 

fokusera verksamheten.  

Inredning AB Företagsledaren har nyligen utvecklat ett nytt verksam-

hetsområde. Företaget vill i dagsläget bearbeta både befintliga och nya 

kunder, vilket motsvarar tillväxtstrategierna marknadspenetration och 

marknadsutveckling. Företagsledaren kommer att fortsätta bearbeta 

nuvarande marknader med nuvarande tjänster. 

6.5.8 Platsbunden konsumentservice 

Hotell Omtanke AB Företagsledaren har nyligen initierat en bearbetning 

av ett nytt kundsegment med befintliga tjänster. Befintliga och nya 

kunder bearbetas i dagsläget med nuvarande tjänster, och tillväxt-

strategierna marknadspenetration och marknadsutveckling är de som 

används i företaget. Företagsledaren önskar även erbjuda befintliga 

tjänster till ytterligare ett obearbetat kundsegment. Företagsledaren 

kommer i framtiden att bearbeta nuvarande segment med de tjänster 

företaget erbjuder idag. 

Inspirerande miljö AB Företagsledaren bearbetar nuvarande segment 

med nuvarande tjänster. Han har ingen önskan att växa storleksmässigt, 

varför ingen tydlig expansionsstrategi kan urskiljas. Strategin är istället 

att ladda innehållet i tjänsterna med nytt värde. Detta sker genom att 

tjänsterna ständigt anpassas och förbättras för att bibehålla kundernas 

intresse för företaget. 

Vård AB Företagsledaren riktar företagets tjänster till ett snävt 

marknadssegment. Han har inga avsikter att inom företaget utveckla nya 
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tjänster eller bearbeta nya marknader. Företagsledaren bearbetar nu-

varande kunder med befintliga tjänster och använder därmed inte någon 

expansionsstrategi. 

6.6 Likheter och skillnader inom branscherna 

Här gör vi en jämförelse av likheter och skillnader mellan företagen i de 

branscher som har fler än en representant. De företag som ensamma 

representerar en bransch är därför inte med i detta avsnitt. Vi vill se 

huruvida företagsledare inom samma bransch anser sig vara verksamma 

inom samma omgivning. Vi vill också se om företagsledare inom samma 

bransch har samma strategiska ledarstil och om de i så fall arbetar 

strategiskt på samma sätt. Även likheter mellan företagsledarnas 

strategiska föreställningar och handlingar inom en bransch lyfts fram.  

6.6.1 Legotillverkning    

Samtliga företagsledare inom denna bransch uttalar en önskan om och 

anser sig ha en möjlighet att växa. Dessa företagsledare har, trots att de 

agerar inom samma bransch, olika strategiska ledarstilar. De har även 

skilda expansionsstrategier. Att företagsledare inom samma bransch kan 

uppfatta den på olika sätt får till följd att de driver olika strategier. Detta 

överensstämmer med litteraturen i vår referensram. Vi kan även se att 

företagsledare som trots att de ser sig som verksamma i samma 

omgivning driver olika strategier, vilket är ett fenomen vi inte finner stöd 

för i referensramen.  
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6.6.2 Montering 

Både Elhjälpen AB och Elektriska hushållsprodukter AB är partner-

företag och har företagsledare med civilekonomutbildning. De har båda 

aktiva styrelser med extern representation. Strategierna i bägge företagen 

är planerade. De främsta målen i företagen är av ekonomisk art. De 

vårdar båda noga relationen till leverantörer av unika komponenter och 

bägge företagen använder sig av återförsäljarkanaler. Varunamnet är hos 

båda företagen ett viktigt marknadsföringsmedel, eftersom det är välkänt 

bland kunderna. Företagsledarna har således många gemensamma drag, 

vilket är ett uttryck för det Hellgren och Melin samt Porac et al kallar 

branschvisdom. De ser sig dock som verksamma i olika miljöer och deras 

strategiska ledarstilar skiljer sig åt, vilket får till följd att de agerar 

strategiskt olika.  

6.6.3 Lokal manuell tjänsteproduktion  

Inredning AB och Anläggningsskötsel AB agerar båda som kompletterare 

och ser sin omgivning med kunder och konkurrenter som stabil. De vill 

erbjuda en totallösning till sina kunder. De arbetar på en lokal marknad 

som de bearbetar genom direktreklam och annonsering. Personalen är 

mycket viktig, anser båda företagsledarna. Båda företagen har extern 

representation i styrelsen. Dessa gemensamma föreställningar och 

handlingar är uttryck för den rådande branschvisdomen. Trots företags-

ledarnas likheter i föreställningar och handlingar, anser de sig vara 

verksamma inom olika teknologiska omgivningar. De har även skilda 

expansionsstrategier. Att företagsledarna ser sig som verksamma i olika 

omgivningar medför att de agerar strategiskt olika.  
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6.6.4 Platsbunden konsumentservice  

Företagsledarna i denna bransch anser att omgivningen är dynamisk vad 

avser kunder och konkurrenter. Inget av företagen har en aktiv styrelse. 

Nöjda kunder och återköp är viktigt för samtliga företagsledarna. 

Företagsledarna är alla mycket engagerade i driften av sina företag. 

Företagsledarna sprider sina visioner om vad som ska känneteckna 

verksamheten ut mot kund internt till sina medarbetare och skapar på så 

sätt en delaktighet och ett engagemang för visionen. Den gemensamma 

syn som företagsledarna ger uttryck för är en återspegling av bransch-

visdomen. Företagsledarna uppfattar den teknologiska omgivningen olika 

och har skilda strategiska ledarstilar. Detta får till följd att de arbetar 

strategiskt på olika sätt. Även här kan vi se att företagsledare inom 

samma bransch har olika föreställningar om sin omgivning, vilket leder 

till att de agerar olika strategiskt.  

6.6.5 Det strategiska arbetets påverkan på lönsamheten 

Samtliga företagsledare anser att det råder lågkonjunktur. Detta åter-

speglar sig även i företagens lönsamhetsutveckling (se bilaga 3). Efter 

2001 har de flesta företagen en markant nedgång i omsättnings- och 

resultatutvecklingen.  

Företagsledare inom en och samma bransch kan anse sig tillhöra olika 

omgivningar och inneha olika ledarstilar. Trots detta kan varje företags-

ledare skapa förutsättningar för lönsamhet i företaget. Företagen kan 

därmed, trots att de läser konkurrensreglerna lite olika och agerar 

strategiskt olika utifrån detta, vara framgångsrika var för sig inom en 

bransch. 
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6.7 Branschövergripande jämförelser  

I detta avsnitt vill vi se om det, oberoende av företagens bransch-

tillhörighet, finns några övergripande mönster som kan hjälpa oss att 

bättre förstå varför företagsledarnas strategiska arbetet ter sig som det 

gör.  

6.7.1 Det informella företaget 

Samtliga företag har informella och öppna kommunikationsvägar. Små-

företagarna jobbar väldigt kundnära och är lyhörda för kundens behov. 

Kunden sätts i centrum och många av företagens målsättning är att 

erbjuda god service och hög kvalitet. Företagets agerande är ofta kort-

siktigt och sker som en anpassning till marknadsefterfrågan. De nischar 

sig gärna inom ett område och skräddarsyr produkterna och tjänsterna för 

sitt specifika segment. Nya affärer utvecklas stegvis.  

Ledarna är aktiva i företagets dagliga verksamhet. De är ofta också aktiva 

externt och har en omedelbar närhet till sina intressenter. Information om 

omvärlden och framtiden erhålls främst på ett informellt sätt via personlig 

kommunikation med externa intressenter såsom kunder och leverantörer. 

Företagsledaren sitter ofta som en spindel i nätet. Den insamlade 

informationen och det strategiska tänkandet som följer av detta finns i 

huvudet på företagsledaren och skrivs inte alltid ned i planer. Tidsbrist 

anges vanligen som orsak till detta. 

6.7.2 Harmoni och disharmoni 

Kännetecknande för samtliga företagsledare är att de arbetar strategiskt 

utifrån sina föreställningar, i enlighet med vad Hellgren och Melin 
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uttrycker när de diskuterar hur individens tankesätt vägleder handlandet. I 

AB Grossisten råder dock disharmoni mellan föreställningarna om det 

strategiska arbetet i nuläget och föreställningarna om det framtida 

strategiska arbetet. Företagsledaren är i handling försvarare, men har en 

analyserares ledarstil i föreställningar och tankar om framtiden. Här 

tydliggörs att de strategiska handlingar som ännu inte verkställts föregås 

av föreställningarna, i enlighet med Donaldson och Lorschs resonemang.  

6.7.3 Företagets framtid och tillväxt  

De flesta företagsledare har inte närmare preciserat hur de ser på 

företagets framtid. Det har varit svårt att erhålla information om detta 

under intervjuerna. En orsak till detta kan vara att det är väldigt känslig 

information. Det har också framgått att det i många företag saknas tid och 

resurser för att på ett formellt och strukturerat sätt skapa föreställningar 

om och handlingsplaner för framtiden. De tankar om framtiden som före-

tagsledaren förmedlar är mestadels konkreta och knutna till företagets 

pågående verksamhet.  

Nästan hälften av företagen har tillväxtambitioner. Denna tillväxt ska ske 

organiskt. Det kan i vissa av företagen finnas en vilja eller en potential att 

växa, men en avsaknad av egna resurser för att skapa tillväxt. Även om de 

kan tänka sig tillföra externa resurser har de svårt att attrahera externt 

kapital. Därför måste företagen först generera medel internt för att sedan i 

nästa steg själva finansiera sin tillväxt. Företagens knappa resurser, både 

kapital- och personalmässigt, gör att företagen måste fokusera på en sak i 

taget.  
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En vanlig anledning till att företagen vill växa är att det finns risker med 

att inte växa. Företaget måste växa för att kunna hantera ökade kostnader 

eller för att inte bli mindre relativt övriga företag. Företagsledarna menar 

att tillväxt är nödvändigt för att hålla samma lönsamhet som idag eller dö. 

Storleken i sig ökar företagets möjligheter att överleva. 

De övriga företagen har inga uttalade tillväxtambitioner. Hos dessa 

företagsledare har urskiljts en ovilja till att anskaffa externa resurser då 

detta medför att företaget måste skuldsättas eller få nya delägare. Det 

finns också exempel på företag som känner en rädsla för tillväxt på grund 

av att organisationen då blir alltför stor och svårhanterbar. 

6.7.4 Styrelsens påverkan på det strategiska arbetet 

Ägarstrukturen i sig har inte någon större påverkan på det strategiska 

arbetet. Istället är det kvaliteten på styrelsearbetet i företagen som får 

konsekvenser för det strategiska arbetet.  

De företag som har en aktiv styrelse med externa ledamöter är sju 

stycken. Fyra av dessa arbetar mer formellt med det strategiska arbetet, 

det vill säga arbetar med marknadsplan, mål, budget och uppföljning på 

ett strukturerat sätt. De formella besluten som fattas i styrelsen har oftast 

diskuterats och förankrats hos styrelsemedlemmar redan innan styrelse-

mötet äger rum. Ska det uppstå dynamiska spänningar i styrelsearbetet 

som kan leda till strategiska förändringar krävs det att de externa 

ledamöterna har föreställningsramar som skiljer sig från företagsledarens, 

i enlighet med Hellgren och Melins argumentation. Det krävs också att 

den externa ledamoten tillåts att delta i det strategiska arbetet, vilket inte 

alltid är självklart.  
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Det företag som har en aktiv styrelse utan externa ledamöter är 

Zinklösningar AB. Företagsledarens föreställning att externa ledamöter 

kräver höga ersättningar utan att bidra med äkta engagemang för företaget 

hindrar honom från att ta in externa styrelseledamöter. Denna före-

ställning kan verka hämmande för företagets strategiska utveckling, i 

enlighet med Hellgren och Melins argumentation, då styrelsearbetet på 

grund av detta riskerar att stabiliseras och bli förändringsobenäget. 

Företagsledaren använder sig dock av andra bollplank, vilket visar att han 

ändå förstår vikten av externa influenser. Dessa bollplank kan dock för-

modligen inte bidra med det engagemang och ansvarskännande för 

företaget som en extern styrelseledamot kan göra.  

Påfallande många av företagen har en inaktiv styrelse. I dessa företag sker 

det strategiska arbetet informellt, det vill säga företagsledaren avviker 

från den strukturella och formella strategiprocessen. Strategiska frågor 

diskuteras oftast när behov uppstår och strategiska beslut fattas relativt 

ostrukturerat. Hellgren och Melin argumenterar för att strategiska för-

ändringar kan uppstå endast om det finns en spänning mellan eller inom 

de kognitiva sfärerna. Genom att aktivera styrelsen i dessa företag kan ett 

formellt forum för strategiska diskussioner i företaget skapas. Om 

dessutom styrelsen kompletteras med externa ledamöter som är verk-

samma i företag med annan kultur och branscher med annan 

branschvisdom än de som är rådande i företaget, ges utrymme för en 

dynamisk spänning i styrelsearbetet som kan vara positiv för företagets 

utveckling.  

I de företag som saknar externa styrelseledamöter finns det en risk för att 

de likartade värderingarna och erfarenheterna inom företaget skapar en 

enighet som gör att åsikter inte ifrågasätts, vilket kan hämma förändring 
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och utveckling. Detta kan, enligt Johansson och Lewin, leda till att det 

strategiska agerandet präglas av en stabilitet och kontinuitet. De företag 

som har externa styrelsemedlemmar anser det vara mycket givande, 

medan de företag som inte har externa styrelsemedlemmar ställer sig 

skeptiska till vad de kan tillföra verksamheten. 

6.8 Företagsspecifika iakttagelser 

Här diskuterar vi de stabiliserande krafterna i det strategiska arbetet. Vi 

diskuterar även strategiska förändringsprocesser, hur dessa uppstår och 

vad som krävs för att förändringarna ska vara framgångsrika. 

6.8.1 Stabilitet i det strategiska arbetet 

De flesta försvararna återfinns i den enkla/stabila samt i den 

enkla/dynamiska omgivningen. Ett par av försvararna anser sig vara verk-

samma i den komplexa omgivningen. Många av försvararna samt 

reageraren karaktäriseras av ett stabilt strategiskt tänkesätt och i dessa 

företag är därför de stabiliserande krafterna dominerande, vilket överens-

stämmer med den diskussion Hall et al för om stabiliteten i det strategiska 

tänkandet. 

I företaget AB Grossisten har en extern VD tagit över verksamheten 

sedan några få år tillbaka. De stabiliserande krafterna i företaget är så 

starka att VD:n anammat ägarens föreställningar om hur det strategiska 

arbetet ska bedrivas. Ett annat exempel på hur stabiliserande krafter på-

verkar företaget är Vård AB. Den homogena personalsammansättningen i 

detta företag stabiliserar de gemensamma föreställningarna, vilket kan 
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hämma företagsledarens kreativitet och utvecklingsförmåga och hålla 

honom kvar vid försvararens ledarstil. 

6.8.2 En radikal förändringsprocess 

I företaget Metallservice AB har en extern VD nyligen blivit tillsatt. Hans 

individuella föreställningsramar, som präglas av de erfarenheter och 

kunskaper han bär med sig, konfronteras med företagets etablerade tänke-

sätt. Företagsledarens uppgift är att få företaget på fötter igen. Trots att 

medarbetare och ägare är på det klara med att detta är nödvändigt för 

företagets fortlevnad så är det svårt för företagsledaren att, i enlighet med 

Smircich och Stubbarts resonemang, få medarbetarna att glömma den i 

företaget rådande visdomen och ifrågasätta etablerade föreställningar.  

Resultatet av denna förändringsprocess är, som Hellgren och Melin an-

tyder, svårt att förutse och beror delvis på vilken makt företagsledaren har 

internt för att möjliggöra de strategiska förändringar han ser som 

nödvändiga. Detta företag är det enda i undersökningen som står mitt i en 

radikal förändringsprocess. Att den kommit till stånd i en spänning 

mellan en etablerad företagskultur och en ny företagsledare belägger det 

resonemang Hellgren et al för om att spänning mellan de kognitiva 

sfärerna är nödvändigt för radikala förändringar.  

För att de gemensamma föreställningsramarna medarbetarna har och som 

tar sig uttryck i företagskulturen ska kunna förändras krävs att 

företagsledaren förmedlar sina föreställningar till medarbetarna, så att en 

lärandeprocess motsvarande den Kolb beskriver kan initieras hos varje 

medarbetare. Ifrågasättande av de dominerande tänkesätten och 

handlingsmönstren är dock inte tillräckligt för att åstadkomma strategiska 
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förändringar, argumenterar Hall et al. Det krävs ett lärande där rådande 

värderingar och normer förändras, likt det Argyris och Schön kallar 

double-loop lärande. Företagsledaren är medveten om detta och menar att 

det är en process som kommer att ta tid, men som är nödvändig att 

genomgå innan företaget kan utvecklas i nya riktningar.  

6.8.3 En förändring av rådande branschvisdom 

I företaget Teknikforskarna AB finns en kognitiv spänning mellan två 

andra sfärer. Företagsledaren uttrycker att det finns en misstro mot deras 

forskningsverksamhet i branschen, vilket tyder på en spänning mellan 

företagets och branschens kognitiva strukturer. Företaget försöker över-

brygga denna spänning genom att koppla forskningen starkare till 

marknaden och knyta företaget till verkligheten genom bland annat 

branschprogram, vilket kan leda till att den, enligt Hellgren och Melin,  

dominerande branschvisdomen förändras,. Om branschen ska kunna 

förändras måste det, som Hall et al argumenterar för, ske ett lärande i 

denna förändringsprocess som leder till att de gemensamma före-

ställningsramarna hos aktörerna i branschen utvecklas. 

6.9 Sammanfattning 

I ovanstående analyskapitel har vi delat in företagsledarna i respektive 

bransch och analyserat deras individuella föreställningar och handlingar. 

Analysen har gett oss en uppfattning om företagsledarnas strategiska 

ledarstil, den strategiska processen samt eventuella expansionsstrategier. 

Detta underlag har vi använt i nästa analys, där vi undersökt skillnader 

och likheter mellan företagsledare inom samma bransch. Sedan har vi 

analyserat branschövergripande gemensamma föreställningar och 
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handlingar hos företagsledarna. I den sista analysen har vi även redogjort 

för företagsspecifika fenomen som vi anser bidrar till förståelsen för 

småföretagarens strategiska arbete. 
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7 Resultat 

Här presenteras de svar på undersökningsfrågorna som 

tillsammans bidrar till  att syftet med undersökningen uppfylls. 
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7.1 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi kommer fram till i 

vår undersökning. Vi avser att besvara våra undersökningsfrågor med 

utgångspunkt i de analytiska diskussioner som genomfördes i föregående 

kapitel. För att underlätta för läsaren presenterar vi återigen uppsatsens 

undersökningsfrågor. Genom att besvara dessa frågor uppfyller vi syftet 

med undersökningen, att bidra med ökad kunskap om och förståelse för 

småföretagens strategiska arbete.  

7.1.1 Företagsledarnas föreställningar och strategiska handlingar 

I småföretag är företagsledaren den person som enskilt har mest makt att 

påverka företagets handlingar. Företagsledaren har, utifrån sina kognitiva 

strukturer, en personlig uppsättning föreställningar om sin omvärld och 

sitt företag. Dessa föreställningar utgör företagsledarens strategiska 

tänkesätt och påverkar hur de väljer att anpassa företaget till dess 

omgivning. Föreställningarna styr därmed vilka strategiska handlingar 

som genomförs i företaget. Då föreställningarna skiljer sig åt agerar 

företagsledarna strategiskt olika och har därmed olika strategiska ledar-

stilar.  

Det strategiska arbetet är hos vissa företagsledare planerat, hos andra i 

stunden framväxande och hos ytterligare andra en kombination av dessa. 

Handlingarna hos företagsledarna med framväxande strategi föregås inte 

alltid av det systematiska tänkande som karaktäriserar företagsledarna 

med ett planerat strategiskt arbete. Vi har också sett exempel på en 

avsaknad av strategiskt arbete. Det strategiska arbetet utmynnar i olika 

typer av strategier, de flesta företag har någon form av expansionsstrategi.  
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7.1.2 Föreställningar och handlingar hos företagsledare inom samma 
bransch  

Inom några branscher kan vi urskilja vissa gemensamma föreställningar 

och handlingar som utgör en branschvisdom. Trots den rådande bransch-

visdomen läser företagsledarna konkurrensreglerna på lite olika sätt och 

agerar strategiskt olika utifrån detta. Även företagsledare som uppfattar 

omgivningen på samma sätt inom en bransch kan agera på strategiskt 

skilda sätt. Detta fenomen tror vi beror på att företagsledarna utifrån de 

personliga erfarenheterna och kunskaperna har olika kognitiva strukturer 

som ligger till grund för och formar företagsledarnas strategiska tänkesätt.  

Samtliga företagsledare anser att deras företags lönsamhet påverkas av 

den rådande lågkonjunkturen, vilket återspeglar sig hos de flesta före-

tagen i en nedgång i omsättnings- och resultatutvecklingen runt år 2001. 

Detta är en extern faktor som företagsledarna inte själva kan påverka. 

Omsättnings- och resultatutvecklingen visar att företagsledare inom 

samma bransch kan vara lika framgångsrika trots att de agerar på 

strategiskt olika sätt. 

7.1.3 Branschövergripande mönster  

Vilka föreställningar som är rådande hos respektive företagsledare beror 

på deras kognitiva strukturer. I samtliga företag råder det harmoni mellan 

föreställningar och handlingar som avser nuläget. Generellt sätt råder det 

även harmoni mellan företagsledarnas föreställningar om det strategiska 

arbetet i nuläget och föreställningarna om det framtida strategiska arbetet. 

Vissa av försvararnas strategiska föreställningar skiljer sig dock be-

träffande det omedelbara strategiska arbetet och det framtida strategiska 

arbetet.  
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De flesta företagsledare saknar tid och resurser för att på ett formellt och 

strukturerat sätt skapa föreställningar om och handlingsplaner för fram-

tiden. Nästan hälften av företagen har tillväxtambitioner. Företagsledarna 

föredrar att skapa tillväxt med internt genererade medel. Tillväxt ses ofta 

som nödvändigt för att kunna hantera ökade kostnader och behålla 

företagets lönsamhetsnivå. Hos företagsledarna utan tillväxtambitioner 

finns ofta en rädsla för att organisationen kan bli alltför stor och svår-

hanterbar. 

Av de företag som har en aktiv styrelse med externa ledamöter arbetar 

många formellt med det strategiska arbetet. Vi har funnit att de externa 

ledamöterna inte alltid bidrar med den kunskap och det nytänkande som 

är önskvärt för ett mer dynamiskt strategiarbete. För att nå detta är det 

således nödvändigt med föreställningsramar som skiljer sig från 

företagsledarens samt att de externa ledamöterna tillåts delta i det 

strategiska arbetet.  

I de flesta av företagen med en inaktiv styrelse sker det strategiska arbetet 

informellt. I dessa företag, liksom i de som saknar externa styrelse-

ledamöter, finns det en risk för att det strategiska tänkandet blir homogent 

och likriktat. Det kan hämma den strategiska förändringen som krävs för 

att företaget ska utvecklas i samma takt som sin omgivning. 

7.1.4 Stabilitet och strategiska förändringar som lärandeprocesser  

Den stabiliserande kraft som enligt teorin dominerar i det ägarledda 

företaget har vi endast kunnat se bland försvarare. Hos de företagsledare 

som karaktäriseras som analyserare, prospektor och kompletterare är de 

stabiliserande krafterna inte lika dominerande. I dessa företag dominerar 
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istället en flexibilitet som gör att företagen är mer öppna för förändringar 

i omgivningen och mer benägna att anpassa verksamheten till dessa.  

Metallservice AB befinner sig mitt i en radikal förändringsprocess. För 

att den nödvändiga strategiska förändringen ska vara framgångsrika krävs 

att företagsledaren lyckas åstadkomma en lärandeprocess hos varje med-

arbetare i företaget som motsvarar double-loop lärandet. Företagsledaren 

i Teknikforskarna AB arbetar för att få till stånd en förändringsprocess i 

sin bransch för att minska den spänning som råder mellan företaget och 

branschen. För att förändringsprocess ska lyckas krävs att företagsledaren 

genom lärandeprocesser förmår att utveckla aktörernas föreställnings-

ramar. 
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8 Slutsatser och praktiska implikationer 

Nu har vi utforskat varje kommun och har därmed fullbordat 

vår resa. Resan har givit oss den heltäckande bild vi efter-

strävade och nu vill vi dela med oss av vår nyfunna förståelse 

och dragna lärdomar för att andra ska kunna göra en liknande 

resa genom sitt län eller bara besöka de smultronställen 

motsvarande de vi upptäckt.  

I det här kapitlet diskuteras undersökningens slutsatser. Våra 

slutsatser kan ses som förslag på hur vårt empiriska material 

kan tolkas. Därefter presenteras våra egna reflektioner 

angående slutsatserna. Kapitlet avslutas med praktiska 

implikationer.  
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I det här kapitlet diskuterar vi de slutsatser som undersökningen har 

genererat. Vi framför även våra reflektioner över slutsatserna och 

presenterar några praktiska implikationer beträffande hur det strategiska 

arbetet kan stödjas för att underlätta för de mindre företagen att skapa 

förnyelse och tillväxt.  

8.1 Slutsatser 

Syftet med den här undersökningen är att bidra till förståelsen för och 

kunskapen om småföretagarnas strategiska arbete. De resultat som under-

sökningen har genererat kan sammanfattas enligt nedan. 

Hur det strategiska arbetet bedrivs i småföretag beror på företagsledarens 

strategiska tänkesätt. Det strategiska tänkesättet formas av företags-

ledarens kognitiva strukturer och avgör hur företaget och dess omgivning 

uppfattas av företagsledaren. Detta får till följd att företagsledare verk-

samma inom samma bransch kan uppfatta branschen olika och agera 

strategiskt olika utifrån detta. Dessa företagsledare kan parallellt inom sin 

bransch vara lika framgångsrika. Det strategiska tänkesättet tenderar att 

stabiliseras över tiden, vilket figuren nedan ska belysa.  
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Figur 8. Stabila strategiska föreställningar och handlingar 

I många företag saknas den lärandeprocess som krävs för att bryta det 

stabiliserande tänkesättet hos företagsledaren. Framförallt karaktäriseras 

många av försvararna karaktäriseras av ett stabilt tänkande, vilket kan 

fungera om de befinner sig i en enkel/stabil omgivning. Är försvararen 

verksam i en annan omgivning kan det stabila tänkandet verka hämmande 

för företagets utveckling och anpassning till nya situationer. Vi tror att 

dock inte att någon omgivning är över tiden stabil, varför det är viktigt för 

alla företagsledare att sträva efter ett mer dynamiskt tänkande som kan 

öka förändringskapaciteten och underlätta förändringsprocessen. Ett mer 

dynamiskt tänkande kan uppnås om företagsledarens kognitiva strukturer 

får möjlighet att utvecklas i lärandeprocesser motsvarande double-loop 

lärande. Hos Teknikforskarna AB kan vi se hur en mer dynamisk 

strategisk ledarstil medför att de på olika sätt bryter mot de rådande 

strukturerna i branschen. 

I undersökningen har vi hos företagsledarna återfunnit de ledarstilar som 

beskrivs i referensramen. För vissa företagsledare fanns gemensamma 

drag, men ingen ledarstil som motsvarade dessa, varför vi bidragit med en 

femte ledarstil som vi kallar kompletteraren. Hos vissa företagsledare har 

Företagets 
omvärld 

Företaget 

Företagsledarens
föreställningar 

Strategiska 
handlingar
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vi sett att de framtida föreställningarna inte sammanfaller med den 

rådande ledarstilen. Realiseras framtidsföreställningarna hos dessa före-

tagare är detta en indikation på att företagsledarna kan ha olika strategiska 

ledarstilar i olika faser av företagets utveckling. 

8.2 Reflektioner 

Här vill vi uttrycka våra egna reflektioner beträffande småföretagarnas 

strategiska arbete. Vi tror att nya situationer inte alltid kan hanteras med 

de hos företagsledarna rådande föreställningsramarna. Företagsledarnas 

kognitiva strukturer behöver kontinuerligt utvecklas så att deras 

strategiska arbete bättre kan anpassas till en föränderlig omvärld. 

Vi har funnit en brist i utnyttjandet av styrelsen som ett forum för 

strategiska diskussioner. Vi anser därför att företagsledare med en inaktiv 

styrelse bör aktivera sin styrelse och bedriva ett styrelsearbete mer 

inriktad på de strategiska frågorna. Rekryteras dessutom externa leda-

möter med kognitiva strukturer som skiljer sig från företagsledarens, kan 

en dynamisk spänning uppstå som är positiv för företagets utveckling. 

Valet av extern styrelseledamot har betydelse för kvaliteten i 

styrelsearbetet och styrelseledamöterna bör kanske inte heller över tiden 

ha en given plats i styrelsen. Ett byte av styrelseledamöter ger tillgång till 

nya erfarenheter och kunskaper som kan bidra till företagets utveckling. 

Då vi i undersökningen fokuserat oss på företagsledarens strategiska 

föreställningar och handlingar, har vi avgränsat oss från medarbetarnas 

som en resurs i det strategiska arbetet. Vi tror dock att det hos med-

arbetarna, som ofta arbetar väldigt nära kunden, kan finnas en hel del 

föreställningar beträffande företaget som kan bidra till företagets 
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strategiska utveckling. Potentialen hos medarbetarna bör tas tillvara 

genom att de tillåts delta mer aktivt i det strategiska arbetet. Enligt 

Hellgren och Melins diskussion om kognitiva sfärer, samspelar 

företagsledarens föreställningar med de i organisationen rådande före-

ställningarna. Medarbetarna är således en del av den stabila kognitiva 

sfären inom företaget och även deras föreställningsramar, liksom före-

tagsledarens, bör få en möjlighet att utvecklas i lärandeprocesser. Detta 

kan exempelvis ske i utbildningssammanhang där medarbetarna ges en 

möjlighet att interagera med individer med andra föreställningsramar än 

de egna. 

8.3 Fortsatt forskning 

Här vill vi redovisa några funderingar kring frågor om framtida forskning 

som den här undersökningen har väckt. 

Med utgångspunkt ur de resultat som vi kommit fram till i denna uppsats 

skulle vi gärna se att en kompletterande enkätundersökning omfattande 

samtliga småföretagare i Sörmland genomförs. En sådan undersökning 

skulle ytterligare kunna förbättra kunskapen om och förståelsen för små-

företagarnas strategiska arbete. Det skulle också möjliggöra mer ingående 

studier av huruvida företagsledare inom samma bransch har gemensamma 

föreställningar som gör att de agerar på strategiskt likartade sätt. 

Det vore även intressant att genomföra en undersökning beträffande hur 

småföretagarnas strategiska arbete genomförs rent praktiskt. En sådan 

studie skulle kunna omfatta ett mindre antal företagare och genomföras 

med hjälp av observationer under en längre tidsperiod. I en sådan 

undersökning skulle det kunna klarläggas på vilket sätt andra aktörer, 
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såsom medarbetare, finansiärer och konsulter, deltar i det strategiska 

arbetet. 

8.4 Praktiska implikationer 

Det är företagsledarnas föreställningar om sitt företag och sin omgivning 

som avgör hur det strategiska arbetet tar form i småföretagen. 

Utvecklandet och förnyandet av företagsledarens föreställningar och 

tankemönster sker i lärandeprocesser som kommer till stånd i inter-

aktionen med andra aktörer i omgivningen. I vår undersökning har vi 

förstått att företagsledarna i ägarledda företag ofta saknar arenor där 

sådana lärandeprocesser kan uppstå. Det finns således ett behov för 

arenor där strategiskt handlande och strategiskt tänkande parallellt kan ut-

vecklas. För att underlätta för de mindre företagen att skapa förnyelse och 

tillväxt bör ALMI kunna tillhandahålla sådana arenor, där företagsledare 

ges möjlighet att träffa andra företagsledare och tillsammans med 

konsulter bearbeta praktiska strategiska frågor.  

Problemen för småföretagare är globala men lösningarna är lokala. Att 

småföretagare brottas med samma typ av problematik innebär inte att det 

finns en universallösning som kan appliceras på företaget utifrån 

standardiserade modeller. Lösningarna på problemen är unika för varje 

enskilt företag. Därför bör inte heller rådgivning till företag i dessa frågor 

vara standardiserad utan utgå från varje företags unika förutsättningar och 

förmågor. 
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VIII 

 

Hur inriktar Du företaget mot framtiden? 

Bäste företagsledare! 

De mindre företagens betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling är uppenbar för 
alla idag. ALMI Företagspartner i Sörmland AB arbetar med att främja utvecklingen 
av små företag. En förutsättning för detta är naturligtvis god kunskap om och 
förståelse för de små företagen. Därför är det angeläget för ALMI att få en tydligare 
och mer nyanserad bild av hur Du som företagsledare tänker framåt. 

Vi är två studenter från ekonomprogrammet vid Linköpings universitet som för att 
hjälpa till med detta nu skriver en magisteruppsats om strategiarbetet i de mindre 
företagen i Södermanland. Syftet är att nå en ökad kunskap om och förståelse för 
framtidsarbetet i småföretag. Vår ambition är att resultaten ska vara användbara för 
alla som är berörda av dem, företrädesvis företagsledarna i de företag som omfattas av 
undersökningen. 

Det är av den anledningen vi vänder oss till Dig som företagsledare med detta brev. 
Vi skulle vilja se Din bild av hur du styr Ditt företag mot framtiden genom att få 
tillfälle att intervjua Dig. Intervjuerna beräknas ta cirka 2-4 timmar. 

Totalt är det cirka 180 företagare med 20-49 anställda i Södermanland som får denna 
möjlighet att delta i undersökningen. 

I den färdiga uppsatsen kommer alla uppgifter att vara sammanställda på ett sådant 
sätt att de av en utomstående inte kan hänföras till den specifika individen eller det 
specifika företaget. Du kommer som tack för Din medverkan att erhålla ett exemplar 
av uppsatsen. 

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att medverka vid en intervju. Fyll då i 
och returnera svarsarket i det bifogade portofria svarskuvertet senast den 2003-
03-13. 
Vi kommer då inom kort att kontakta Dig. Vi vill återigen understryka att alla 
uppgifter i vår uppsats kommer att vara anonyma. 

 
Om Du har några funderingar kring undersökningen är Du välkommen att kontakta 
oss. 

 

Nyköping den 3 mars 2003 

Med vänlig hälsning 

Marléne Bergman    Liselotte Carlsson 
 
 
Marléne Bergman    Liselotte Carlsson 
Mailadress; marbe001@student.liu.se Mailadress;liska548@student.liu.se 
Mobiltelefon; 0707-987 649   Mobiltelefon; 073-922 57 65 
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SVARSARK 
 

Ja, jag kan tänka mig att delta i intervjun. 
 
Önskat datum…………………….               Alternativt datum ……………………. 
(Datum att välja på: fr o m 2003-03-14 t o m 2003-04-16) 
 
 
Företagets namn ...……………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson  …..…………………………………………………………………… 
 
Besöksadress ….………………………………………………………………………. 
 
……………………..…………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer ….…………………………...………………………………………. 
 
 
OBS! Skicka senast 2003-03-13 i det bifogade svarskuvertet eller faxa till: 
Fax: 0155-24 47 10 
ALMI Företagspartner Sörmland AB, 
Box 1043 
611 29  NYKÖPING
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X 

Intervjuguide 
 

•  Vad har du för befattning? Vad innebär befattningen i praktiken? 
•  Hur länge har du haft nuvarande befattning?  
•  Vilka personer i företaget är delaktiga i den långsiktiga planeringen av 

verksamheten? Finns det en styrelse som är delaktig i den långsiktiga 
planeringen av verksamheten? 

•  Vilket år grundades företaget? 
•  Vilken bransch tillhör företaget? 
•  Vilken åldersgrupp tillhör du? Vilken utbildning har du? 
•  Antal anställda? 

 

Hur skulle du beskriva dess övergripande syfte och affärsidé, profil, kännetecken, etc? 
Varför ser den ut som den gör? Vilka är företagets starka sidor, vilka är företagets 
svaga sidor? 

•  Varför finns er organisation? Vilket är det övergripande syftet och behovet? 
•  Vilken är organisationens identitet, profil och kännetecken? På vilket sätt 

uttrycks denna? 
•  Vad säger andra om er? Vad gör att företaget uppskattas av omvärlden? 
•  Vilken är den rådande organisationskulturen? Vilken filosofi och vilka 

värderingar dominerar? 
•  Hur ser era inre förutsättningar ut? Vad är bra, vad är mindre bra? 

 
 
  
Vilket omvärldsförhållande har er organisation? Hur ser er omvärldsbevakning ut? 
Vad håller ni utkik efter, och med vilka metoder? Vilka hot och möjligheter ser ni? 

•  Vilka företag och myndigheter samarbetar/konkurrerar er organisation med?  
•  Hur bevakar ni dessa? 

 
Vad betyder samhällsutvecklingen för er organisation? Vilka är hoten respektive 
möjligheterna? Vilka förändringar av politisk natur, opinions- och värderingsnatur 
samt teknisk natur kan inträffa i framtiden som är både positiva och negativa för 
företaget? 

•  Hur väl tar ni hänsyn till samhällsutvecklingen inom er organisation? 
•  Hänger er egen bransch med i utvecklingen?  

 
 
 
Hur ser era relationer med kunder, leverantörer och konkurrenter ut?  

•  Vilka är företagets målgrupp? Vilka är deras behov, och vilka krav eller 
förväntningar har de på organisationen? 

•  Vilka är företagets mest betydelsefulla kunder? Vilka är deras behov, och 
vilka krav eller förväntningar har de på organisationen?  

1 BAKGRUND 

2 VAD ÄR FÖRETAGET OCH VARFÖR? 

3 FÖRETAGETS OMVÄRLD 

4 FÖRETAGETS RELATIONER 
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•  Hur kommer de viktigaste kunderna/målgruppen och deras behov att 
utvecklas? 

•  Hur uppfattas den egna organisationen av kunderna/målgruppen? 
•  Finns det tecken på att målgruppen inte är nöjd med de egna erbjudandena? 
•  Finns det alternativa produkter eller tjänster som målgruppen väljer eller kan 

komma att välja?  
•  Är marknaden lokal, nationell eller global? 
 
•  Vilka är leverantörerna? Vilka leverantörer är mest betydelsefulla? 
•  Vad erbjuder de, med vilken kvalitet och till vilken kostnad? 
•  Hur är det egna förhållandet till leverantörerna? Styr de villkoren? Finns det 

alternativa leverantörer? 
 
•  Vilka är de största konkurrenterna?  
•  Hur agerar de, vilka intressen styr deras handlande? 
•  Vilka är deras styrkor och svagheter? 
•  Vilket är den egna organisationens styrkeförhållande till konkurrenterna? 
•  Vilka kan dyka upp som nya konkurrenter? 
 
•  Vilka förhållanden skulle kasta om förutsättningarna för den egna 

organisationen och dess verksamhet om de förändras? Är relationerna känsliga 
för förändringar? 

•  Finns det en möjlighet att påverka de nuvarande förhållandena? Har företaget 
fler alternativ om relationerna skulle förändras? 

 
 
 
I vilken fas i ”livscykeln” finns er organisation just nu? Vad innebär det för er? Vilket 
är nästa steg i utvecklingen? När är det dags att ta det?  

•  Hur ser du på framtiden? Förutsägbar? Hotfull eller hoppfull? Påverkbar? 
•  Hur ser du på den snabba förändringshastigheten i samhället? Vilka krav 

ställer ”förändringssamhället” på dig själv? Vilka krav ställer det på er 
organisation? 

•  Vilka egna erfarenheter har du av förändringar? På vilket sätt kan du dra nytta 
av dessa erfarenheter? 

 
Vilka olika framtider kan ni komma att möta? Hur bör ni agera i förhållande till 
dessa? Vad skulle kunna stärka organisationens framtidsutsikter? 

•  Hur skall er framtida verksamhetsidé se ut? Hur skall idén förverkligas?  
•  Vilka mål har företaget i framtiden? 
•  Hur har företagets relationer förändrats i framtiden och i så fall på vilket sätt? 

 

5 FÖRETAGETS FRAMTID 
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Sammanställning av intervjuerna 
 
Här följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Varje 

företag beskrivs i följande avseenden:  

•  Bakgrund Här ingår en beskrivning av verksamhetens art, antal 

anställda, företagets ålder samt ägarform. Omsättnings- och resultat-

utveckling för respektive företag redovisas i procent, eftersom 

företagen är anonyma. Den ekonomiska redovisningen är baserad på 

de uppgifter företagen lämnat till oss. Utgångspunkten var att redovisa 

utvecklingen för de tio senaste åren. Vissa av företagen har dock inte 

varit verksamma under hela denna period och vissa företagsledare har 

inte lämnat uppgifter för alla år, varför perioderna skiljer sig mellan 

företagen. Vi skiljer på ägarledda familjeföretag, partnerföretag och 

enmansägda företag.  

•  Vad är företaget och varför? Här ingår företagets övergripande syfte 

och en beskrivning av varför företaget ser ut som det gör, vilka inre 

förutsättningar det har och vilka dess starka och svaga sidor är. Den 

strategiska utvecklingen beskriver vilka förändringar som skett och 

som planeras ske beträffande dess marknad, produkter/tjänster och 

organisationsstruktur.  

•  Företagets omvärld Här beskrivs vad samhällsutvecklingen har för 

betydelse för företaget, vilket omvärldsförhållande företaget befinner 

sig i och hur dess omvärldsbevakning ser ut. Här ingår även vilka hot 

och möjligheter företagsledaren kan se i sin omvärld. 
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•  Företagets relationer Här beskrivs företagets marknad och målgrupp 

samt vad som karaktäriserar företagets relationer med kunder, 

leverantörer och konkurrenter.  

•  Företagets framtid Här beskrivs hur företagsledaren ser på framtiden 

och vad det innebär för företagets framtida verksamhetsutveckling och 

målsättningar. 

Enkel och stabil omgivning 
  
I den enkla och stabila omgivningen har företaget relativt lätt att förutse 

vilka framtida förhållanden det kommer att ställas inför. Kundernas efter-

frågepreferenser är stabila över tiden. Teknikutvecklingen i omgivningen 

präglas av en relativt långsam förändringstakt och den teknologiska nivån 

är låg. 

Metallservice AB  

Bakgrund 

Detta är ett familjeföretag som funnits i cirka 45 år och har omkring 40 

anställda. Företaget tillverkar metallprodukter på serviceuppdrag från 

industrin på en regional marknad. Arbetet utförs delvis ute hos kunderna 

och delvis i egna lokaler. En av sönerna övertog VD-posten efter sin far 

för ungefär tio år sedan. Företaget började dock gå sämre än tidigare, 

varför den nuvarande externa VD:n kontaktades. Han har nu arbetat i 

företaget i ett drygt halvår. Han har en mångsidig och bred yrkeskarriär 

inom en stor svensk koncern och har även varit VD för ett producerande 

företag. Dessutom har han läst vissa ledarskapsutbildningar. Företagets 

omsättning har ökat stadigt fram till 2002, medan resultatet ökade 2000 

för att från och med 2001 sjunka till ett kraftigt minusresultat. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Metallservice AB 

Vad är företaget och varför? 

”Företaget hade kört för länge i samma hjulspår och inte på ett tydligt 

sätt uppmärksammat hur marknaden hade förändrats. Det är lätt att bli 

för passiv om företaget går bra. Ompositionering måste pågå hela tiden, 

annars finns det risk för att förändringsarbetet påbörjas för sent. Det är 

väl det som kanske är min utmaning, att försöka knuffa upp oss ur diket 

så att säga, upp på vägen igen då.” Företaget har en stor 

omställningsprocess framför sig. VD försöker få medarbetarna att tänka 

om och komma till insikt genom att väcka funderingar i nya banor och 

ifrågasätta gamla sanningar. ”Förändringar är jobbiga och behöver 

bearbetas under lång tid innan gamla invanda beteenden kan läras av 

och nya anammas. Problemen är oftast globala, det är samma problem i 

alla organisationer, men lösningen är alltid lokal, du måste utgå från de 

förutsättningar som gäller på den platsen vid den stunden. Några 

generella lösningar finns inte. Vi ska tänka i termer av ständiga 

förbättringar då det är de små, enkla förbättringarna som ger resultat.” 
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Det är viktigt att informera kontinuerligt om det som genomförs så att 

medarbetarna känner att det händer saker hela tiden. 

”Min uppgift är på kort sikt att förändra lönsamhetsbilden så att 

företaget blir stabilare genom att fokusera hårdare på marknaden och på 

så sätt öka intäkterna.” Beläggningen är väldigt ojämn, vilket gör det 

svårt att parera intäkter med kostnader, och företaget har varit dåligt på att 

knyta kunderna till sig. ”Så nu har vi fokuserat ganska hårt på 

marknadssidan då, dels att försöka jobba hårdare med befintliga kunder 

men även att försöka etablera nya kontakter gentemot nya kunder. Det är 

alltid en tidsödande process. Vi ska skapa en gemensam målbild av hur 

marknaden ser ut, vilka behov vi ska tillfredsställa egentligen.” Därför 

diskuteras säljbeteende, kundrelationer och kundanalyser väldigt mycket i 

organisationen. VD tycker att det är viktigt med visioner och målbilder. 

”Det finns ju en kultur i det här företaget, och sen kommer jag och lite 

grann ifrågasätter de här tankarna, så en sån här process, dels så ska 

man ge den tid men också att man skapar en delaktighet. Då tror jag att 

vi blir starkare så att säga tillsammans.” 

Styrelsen består av familjen, en facklig representant, VD och två externa, 

pensionerade ledamöter varav en är ordförande. En del förändringar är på 

gång i styrelsen och VD skulle vilja ”ha in lite visionärt framåttänkande, 

kompetens inom marknadsområdet, en förmåga att se trenderna i 

samhället så att företaget ska kunna ligga ett steg före.” Omgivningen 

påverkar företaget i hög grad idag och företaget måste vara flexibelt och 

anpassa sig till de förändringar som sker och vara lyhört för de 

värderingar som kommer att råda i samhället om tio eller tjugo år. ”Jag 

saknar strategisk kompetens för detta både i styrelsen och i 

verksamheten. Företaget har varit för introvert och glömt bort att det 
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finns en värld runt omkring och därför inte lyckats anamma de signaler 

som kommer från omvärlden.”  

Företagets omvärld 

”Det är svårt att diskutera orienteringsfrågor i företaget idag, det finns 

inget forum för det. Det är typiska styrelsefrågor och därför borde det 

också finnas ledamöter som kan tillföra något kring detta. Finns det inte 

externa styrelseledamöter är det lätt att glida in på den dagliga 

verksamheten.” 

Idag är det mest VD som kartlägger omgivningen genom att titta på 

marknadstrender, vilka företag inom industrin som investerar, kundernas 

ekonomiska data och genom att läsa tidningar. ”Jag vill kartlägga 

kunderna bättre för att ta reda på vad de tycker om företaget och på 

vilket sätt de sköter sina upphandlingar. Det gäller också att hantera 

informationen på ett strukturerat sätt och att samla på sig alla små 

detaljer.” Den nyligen genomförda kundundersökningen visade på både 

kända och okända styrkor och svagheter, men än så länge har inga 

handlingsprogram fastställts för hur dessa synpunkter ska bearbetas. 

Däremot har företaget på ett strukturerat sätt börjat mäta och målsätta för 

processerna i verksamheten.  

Det är ett hot att kunderna investerar allt mindre. Det är också ett hot om 

företaget inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt till den krympande 

marknaden. ”Jag försöker att eftersträva ett proaktivt beteende och vara 

lyhörd för alla förändringar som dyker upp. Att vara ledare är lite som 

att vara skeppare. Målet är tydligt, vi vet vart vi ska, men vägen dit 

kommer inte att vara spikrak utan det gäller att hela tiden ha kontroll 

över vinden, vågorna och grynnorna som annars kan spela oss ett spratt. 
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Den egna viljan är en stor möjlighet. Bristande kompetens kan åtgärdas 

genom utbildning men saknas vilja så är det svårt att utveckla verk-

samheten.” 

Företagets relationer 

”Företaget har på ett flexibelt sätt kunnat ställa upp när kunderna har 

efterfrågat deras tjänster, men idag är konkurrenssituationen annorlunda 

och det ställs högre effektivitetskrav på företaget. Det går inte längre att 

debitera antalet timmar för utfört arbete utan kunderna använder idag ett 

anbudsförfarande, marknaden sätter priserna och företaget måste 

anpassa sig till detta.” Hur prispolicyn ska förändras är föremål för 

diskussioner och VD anser att prissättningen måste bli mer differentierad. 

En nyligen genomförd kundundersökning visade också att företaget är 

alldeles för dyrt på vissa arbeten och alldeles för billigt på andra.  

Då företaget har en ganska splittrad kundkrets har det också ett stort antal 

olika konkurrenter. Konkurrensen har blivit global, storföretagen kan 

köpa globalt och därmed pressa priserna på lokala leverantörer. Det 

påverkar också företaget att konkurrenterna importerar billig arbetskraft 

från andra sidan Östersjön. ”Företaget har hamnat i ett sorts mellanskikt 

där det är för stort för att vara billigast eller mest kostnadseffektivt och 

för litet för att kunna tävla med de riktigt stora konkurrenterna.” 

Lösningen på detta problem är att växa. Kostnaderna ökar hela tiden och 

för att inte tappa i lönsamhet gäller det att öka omsättningen hela tiden. 

”Rationaliseringar och effektiviseringar fungerar bara till en viss gräns. 

Ett större företag är också stabilare och inte lika känsligt för 

konjunktursvängningar.” 
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Företagets framtid 

När lönsamheten har blivit bättre ska tillväxt skapas i företaget. I 

dagsläget är det inte givet vilken målgrupp företaget kommer att rikta sig 

mot och det handlar just nu mycket om att köpa tid tills det står klart vad 

företaget ska satsa på. ”Jag försöker tills vidare att hålla alla dörrar 

öppna och inte låsa sig för tidigt. Det får ta tid att se och acceptera 

målet, men därefter tar jag mig dit oavsett hinder.” Omvärldens krav och 

företagets inre förutsättningar kommer att avgöra verksamhetens 

inriktning.  

AB Grossisten 

Bakgrund 

Företaget är ett drygt 55 år gammalt grossistföretag med ungefär 40 

anställda vars affärsidé bygger på att vara personlig och lokal och leds av 

en extern VD. Grundaren och ägaren av företaget sitter fortfarande kvar 

som styrelseordförande och är involverad i verksamheten. Både 

omsättning och resultat har ökat stadigt under de senaste åren. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för AB Grossisten 

Vad är företaget och varför? 

Företaget arbetar enligt konceptet att känna kunden väl och jobba nära 

den med en god service i alla led. Hög kvalitet uppnås genom att 

företaget håller vad det lovar i större utsträckning än många av 

konkurrenterna. En hög kvalitet kräver mer personal, vilket ger högre 

kostnader. ”Att göra rätt är ett sätt att göra sig populär, en extra person 

ger större chans att göra rätt.” Genom att outsourca har företaget kunnat 

hålla nere kostnaderna. Företaget var ett av det första att använda sig av 

outsourcing och factoring inom regionen och det har fungerat mycket bra. 

Grundaren har varit noga med att återinvestera i företaget vilket har 

medfört att företaget har klarat sig ekonomiskt även under lite svårare år. 

Företaget har haft för avsikt att gå framåt men inte glömma bort det som 

alltid har fungerat. Det är ett av skälen till att rörpostsystemet fortfarande 

finns kvar och används. ”Det gäller att kunna bibehålla det som är 

gammalt och bra i kombination med det som är nytt.” 
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”Eftersom det är mycket skrymmande varor är det viktigt att ligga på 

landet där hyrorna är billigare, därigenom får man en enorm 

konkurrensfördel och det gör att priserna kan bli lägre.” Företaget har 

tillgång till ett mycket stort område så en eventuell utökning av 

verksamheten skulle inte vara några problem rent lokalmässigt. 

VD använder grundaren ”som ett bollplank och som en lugnande effekt 

på organisationen eftersom han varit med om det mesta redan.” VD har 

läst till civilekonom i Uppsala och började därefter arbeta som säljare på 

olika företag, bland annat inom denna bransch och har därför både 

försäljnings- och branscherfarenhet.  

”Ansvariga inköpare sitter i lagret där de ser kunder och leverantörer 

och de kan gå och titta på varorna, vara med i verkligheten.” Säljarna 

går varje morgon ut i lagret efter leveranserna kommit in för att se vad de 

kan erbjuda kunderna den dagen. De kan därmed sin produkt och säljer 

därför bättre och kan anpassa erbjudandet till den kund de ringer upp. 

”Kunderna ska veta vilka varor de får och att de får rätt kvalitet. Det är 

även en säkerhet för allergiker. Företaget är därför fokuserade på kända 

varumärken.” Vissa varumärken har företaget sålt sedan start när 

grundaren åkte ut själv med varorna till kunderna. Alla anställda har 

samma arbetstider, vilket VD ser som en fördel, eftersom inköps-

avdelningen då vet att det finns folk som tar emot varorna de beställt och 

säljarna kan gå ut i lagret och vet att det finns personal där.  

Företagets starka sidor är den höga servicegraden och att de är små och 

därmed ”snabbfotade.” Men att vara liten är också en svag sida eftersom 

”ibland har vi inte tillräckliga muskler för att slåss.” 



Bilaga 3 
Sammanställning av intervjuer 

XXI 

Den övergripande målsättningen för företaget är att ha kul enligt VD, 

skälet är att har inte personalen ”kul och mår bra då blir det inget bra 

resultat”. Att personalen trivs är därför en förutsättning för att nå ett rent 

ekonomiskt mål, en föreställning som gått i arv från grundaren av 

företaget till VD:n. Den låga personalomsättningen kan vara ett tecken på 

att företaget lyckats. Men VD säger också att det är bra med en viss 

personalomsättning: ”jag tror att det är oerhört viktigt att man får andra 

infallsvinklar i livet så att man inte bara fastnar på ett och samma 

ställe.” Det ekonomiska målet är att nå en viss tillväxtprocent. De mål 

företaget har satt upp presenteras för personalen i samband med något 

jippo där företaget blandar nytta med nöje.  

Företaget ägnar ingen tid åt budgetarbete. Grundaren tror inte att budget 

är ett vettigt instrument. Det räcker med att ha som mål att vara bättre än 

året innan, ”att jobba med några siffror som är fiktiva det är ju 

löjeväckande i mångt och mycket.” Företaget blir mer effektivt när det 

inte behöver följa en budget. 

VD-arbetet innebär till stor del att vara en social person gentemot kunder, 

leverantörer, omgivningen och framförallt personal. Den mest betungande 

biten är när personal har problem. Företaget ska inte vara beroende av att 

ha en VD som deltar i det dagliga arbetet för att fungera, därför är det 

viktigt ”att göra sig så oberoende som möjligt”. Det är däremot viktigt 

att vara närvarande så att det inte bara ryktas om att det finns en VD för 

företaget. 

Strategiska beslut fattas oftast när företaget ställs inför dem även om VD 

och styrelsen, där ägaren och en revisor sitter, tidigare diskuterat och 

funderat över hur beslutet ska tas. Det handlar ofta om att det ska finnas 

pengar för att kunna ta besluten eftersom: ”de viktigaste strategiska 
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besluten för oss, det är ju oftast de som kostar pengar och som är 

jobbigast att ta. Jag tror att man ska passa sig för att ta för stora beslut 

som medför för stora förändringar. Jag tror att det är väldigt viktigt att 

skynda långsamt med allting.” Vissa strategiska beslut fattas inte av 

styrelsen utan VD gör det själv eftersom risken finns att en grundare på 

grund av känslor för företaget inte kan fatta dessa beslut. VD har fått den 

befogenheten att ta sådana beslut. 

Företagets omvärld  

De kontakter som VD har knutit under den tidigare yrkeskarriären har 

varit användbara för att hålla koll på omvärlden. Andra sätt VD använder 

för att kontrollera omvärlden är tidningar och årsredovisningar: ”Ett sjukt 

intresse för årsredovisningar kan vara bra i den här branschen.” VD har 

också gjort SWOT-analyser på företaget för att se hur företaget ligger till 

och vad det måste arbeta med för att klara sig i den omvärld det lever i. 

”Men det största hotet för närvarande det är globaliseringen. Vi blir 

utestängda som leverantörer, de får inte handla utav oss för deras 

huvudkontor säger att de ska handla någon annanstans.” Detta gäller för 

både kund- och leverantörssidan. Samtidigt medför globaliseringen en 

möjlighet. En liten organisation kan, enligt VD, vara mer effektiv och 

snabb, vilket vissa kunder uppskattar och väljer att anlita företaget just 

därför. VD säger om dessa globala och stora kedjor: ”de blir som 

elefanter och vi har möjlighet att springa fortare än dem.” 

Företagets relationer 

Företaget försöker jobba nära sina leverantörer och verkligen visa dem 

sin uppskattning. Det är något som grundaren gjort klart genom sitt 
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samarbete med leverantörerna vid olika tillställningar på orten. VD säger 

också att det är viktigt att leverantörerna trivs när de kommer till företaget 

och ”inte så att säga är något som katten släpat in”.  

Det är viktigt i kontakten med kunder att de får vad som utlovats i form 

av kvalitet och service, gärna lite bättre service än de förväntat sig. 

Nöjdhet bevisas genom återköp. ”Det får vi dagliga bevis på om kunden 

handlar eller inte utav oss. Det är inte särskilt svårt att byta leverantör så 

sköter man sig inte så byter man ut en.”  

Konkurrenterna ser det som ett hot att företaget är lokalt förankrat och är 

den största aktören på den lokala marknaden. ”De ser det största hotet att 

man finns fysiskt närvarande på någon geografisk plats.” Företaget 

känner till sina konkurrenter väl eftersom branschen inte är så stor vad 

gäller antalet aktörer och de samarbetar med dem. ”Kollegialt samarbete 

så till vida att man lär sig av varandra, man skaffar sig erfarenhets-

utbyte.” 

Företagets framtid 

VD ser många möjligheter för företaget till en positiv framtid. ”Vi har 

många olika affärsområden och samtliga går säkert att utveckla på något 

sätt. Vi kan utöka vår geografiska marknad. Vi har en stor personal med 

bra potential om vi ökar våra volymer. Vi har ett stort hus som också ger 

oss möjligheter att öka volymerna. Vi är också mer snabbfotade än alla 

våra kollegor och kan därför ta till oss förändringar snabbt vilket hela 

tiden ger oss möjligheter till ett affärsmässigt försprång.” VD är också 

nöjd med servicenivån företaget har vilket ger möjligheter till ännu mer 

nya kunder i framtiden eftersom ”jag tror service kommer att värderas 

ännu högre än idag.” Det finns också en möjlighet att nya affärsområden 
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kommer att läggas till. Men det finns också några hot som till exempel att 

kunderna blir större genom uppköp och gör upp rikstäckande avtal där 

företaget inte är intressant på grund av sin lokala prägel. 

Zinklösningar AB 

Bakgrund 

Detta tillverkande företag med drygt 25 anställda ägs av tre kompanjoner. 

Det har funnits i cirka tolv år och har kunder inom byggbranschen. 

Företagets marknad är nationell med fokus på huvudstadsregionen. 

Omsättningen ökade under 2000 och har sedan legat oförändrad. 

Resultatet ökade under 2001 men sjönk under 2002. De tre 

kompanjonerna har fördelat ansvarsområden sinsemellan och fokuserar 

på olika saker. 

Omsättnings- och resultatutveckling för Zinklösningar AB 

Vad är företaget och varför? 

”Det tog lång tid innan vi kom igång ordentligt. Det är ju inte lätt att 

arbeta sig in på en marknad med små medel som vi har gjort. Vi har inte 
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satsat på marknadsföring utan vi har besökt enstaka kunder, erbjudit 

våra tjänster och försökt gnata till oss jobb och sett att vi kan leverera det 

och sen har det gått som ringar på vattnet.” Ett Mål 3 -program 

genomfördes i början av företagets livstid. En strategiplan togs då fram 

för företagets inriktning. ”Nu har det väl inte exakt blivit så för det är ju 

så i företagen att det många gånger är tillfälligheter som gör att man 

hamnar där man hamnar, att man kommer att göra de saker som man 

gör.” 

Företaget har vuxit organiskt under åren med undantag av ett par 

efterföljande år med sjunkande omsättning. ”Vi håller det vi lovar, vi har 

en bra kvalitet och man kan lita på oss, då kommer man långt, det är inte 

svårare.” Däremot har det varit svårt att hinna med att anpassa 

organisationen när företaget har vuxit. En organisationsförändring har 

nyligen genomförts. ”Vi har klarare fördelningar mellan arbets-

uppgifterna, mellan rollerna på företaget och alla inblandade. Nu klarar 

vi nog av att växa lite till utan alltför stora problem. Jag är 

huvudansvarig för försäljning, personal, administration och ekonomi. 

Ledningsgruppen är jag med i och styr den och försäljningen, det är det 

jag ska fokusera på. Nu är jag aldrig ute i produktionen, det är ett 

ständigt arbete att hitta lösningar för att delegera ut. Mitt fokus ska vara 

marknad, styrning av företaget, visioner och framtid.” Han känner att han 

borde vara mer aktiv ute på marknaden bland kunderna för att sälja men 

saknar tid.  

Styrelsen består av de tre kompanjonerna. VD har inte känt behov av en 

extern styrelseledamot då företaget varit så pass litet. ”Externa ledamöter 

                                                 
 Växtkraft mål 3 gör det möjligt för företag, offentlig sektor och organisationer att 

satsa på kompetensutveckling. Pengarna delas ut av Europeiska socialfonden.  
esf.se, 2003-05-15  



Bilaga 3 
Sammanställning av intervjuer 

XXVI 

är mest ute efter att tjäna pengar och de saknar ett äkta engagemang för 

företaget. Styrelsen träffas ändå så sällan och sysslar endast med 

övergripande långsiktiga mål och planer.” VD har andra bollplank och 

ser hellre att ”den i vissa avseenden svaga kompetensen hos ledningen 

kanske kan kompenseras med att anställa en extern VD när omsättningen 

ökar.” Ett alternativ är annars att sälja företaget. De flesta beslut tas i 

ledningsgruppen som har möten varje vecka för att koordinera verk-

samheten.  

”Det är ju marknaden som har styrt hur stora vi ska bli, det är ju inte vi 

själva egentligen. Det blir nog tuffare nu, det är ju lätt att växa när man 

är mindre, men nu blir det svårare.” Relativt mindre konkurrenter är nu 

detta företag plötsligt en stor aktör och det är nu svårare att hålla den 

servicenivå och flexibilitet som hittills utmärkt företaget eftersom fler 

personer involveras i besluten. ”Den större storleken kan leda till en 

byråkratisering av företaget som gör det trögrörligt och att det lilla 

företagets fördelar går förlorade. Jag tror dock att servicenivån och 

flexibiliteten kan behållas om bara varje avdelning sätter kunden i 

centrum även fortsättningsvis.”  

Utbildningsnivån i ledningen är inte så hög och ledningen behöver mer 

kompetens inom marknadsföring och ekonomiska frågor. ”Ekonomin i 

företaget är en svaghet, vi har vuxit så snabbt att det har varit svårt att 

fylla på det egna kapitalet i rätt tid så vi har tillräckligt bra soliditet. Ska 

du ha ett bra lån så behöver du ha en soliditet på en 20 -30 %.”  

Företagets omvärld 

Företaget befinner sig i en lågkonjunktur sedan i höstas som antas hålla i 

sig året ut. ”Vi har hela tiden haft problem att hinna med kundernas 
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önskemål även om vi nu i början på året haft låg orderingång. Det hade 

vi inga motmedel mot just då, den kom plötsligt. Vi letar efter någon 

lämplig produkt för att ta upp konjunktursvängningarna, en lagerprodukt 

som kan tillverkas med nuvarande utrustning.” Tankarna på en ny 

produkt har funnits ganska länge i företaget och tas med jämna mellan-

rum upp till diskussion. ”Man känner ju den där rädslan nu, att vi börjar 

bli så stora att det är farligt att stå på ett ben bara. Vi måste kunna 

svänga lite grann utan att för den skull tappa fokus på kärnverk-

samheten.”  

Företagets relationer  

Marknaden domineras av en stor konkurrent som säljer standardiserade 

produkter. ”Vi nischar oss istället genom att skräddarsy produkten efter 

kundens behov.” Kunderna vill ha en alternativ aktör till den stora draken 

i branschen för att kunna pressa priserna.  

”Den stora aktörens muskler är ett hot, de kan dumpa priserna och 

tränga undan mindre aktörer om marknaden krymper mycket.” Istället 

för att gå in i ett priskrig bearbetar företaget geografiskt nya marknader. 

VD funderar även på att exportera sin produkt till utlandet och ska med 

hjälp av ALMI, Tillväxtbanken och Nutek försöka skapa kontakter för 

samarbete i östländerna. VD tror på Baltikum och Ryssland som stora 

kommande marknader.  

”Vi får in ofantligt mycket offerförfrågningar. Vi offererar för flera 

miljoner varje vecka. Det är vårt sätt att marknadsföra oss och visa att vi 

är en bra samarbetspartner. Det är dyrt och tidskrävande men effektivt 

och nära kunden. Vi har nyligen installerat ett system för 

tidsrapportering på både individ och ordernivå för att kunna se vilka 
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förfrågningar som är mest lönsamma.” Företaget avser att prioritera 

offertförfrågningar från de geografiska nya marknader företaget vill 

etablera sig på. Företaget är kvalitetscertifierade. ”Det finns ett 

marknadsvärde i att vara certifierat, det är ett viktigt konkurrensmedel.” 

Företagets framtid 

”Vi har en långsiktig målsättning, vi satte en för tre år sedan att på 10 år 

så skulle vi ha 10 % av marknaden, ungefär dubbelt så stora som vi är 

idag. Vi ska nå dit genom att fortsätta vara duktiga, bygga rätt 

organisation med rätt folk. Ju större man blir desto svårare är det att 

driva företag. Det krävs att man blir bättre och bättre.” VD vet inte om 

han själv är rätt person att leda företaget i framtiden, ”då kanske man har 

anställt nån annan med bättre kvalitet, bättre kunskap.”  

VD ser positivt på framtiden. ”Vi har skapat oss enormt bra 

förutsättningar med de här nya lokalerna och en ny vässad organisation. 

Att vi har blivit accepterade på marknaden och har ett gott rykte gör att 

vi har chansen att växa ännu mer.” De som jobbar i produktionen ska 

genomgå utbildningar för att öka kompetensen och självkänslan hos 

personalen. För låg kompetens kan annars vara ett hinder för fortsatt 

utveckling. 
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Anläggningsskötsel AB 

Bakgrund 

Denna verksamhet var tidigare kommunal och såldes för några år sedan 

till tre huvudägare, varav VD är en, och idag har företaget cirka 20 

anställda. VD:n har gymnasial utbildning och har varit i kommunal tjänst 

under större delen av yrkeslivet. ”Väldigt spännande, en dröm som gick i 

uppfyllelse till slut.” Företaget är verksamt inom underhåll och 

förvaltning av byggnader och mark. Resultatet ökade 2000 och 2001 för 

att därefter sjunka år 2002, omsättningen har däremot stadigt ökat.  

Omsättnings- och resultatutveckling för Anläggningsskötsel AB 

Vad är företaget och varför? 

Det kommunavtal företaget fick med sig vid start utgör den ekonomiska 

basen i företaget. ”Vi jobbar intensivt med att få flera ben att stå på. Sen 

ska det (avtalet) upphandlas i konkurrens och då ska vi naturligtvis vinna 

den tävlingen, men gör vi det inte måste vi ha något annat att luta oss 

emot. Så det har tagit mycket av min tid, att försöka se framåt.” Företaget 

Omsättning

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2000 2001 2002

År

Resultat

0%

20%
40%

60%
80%

100%

120%
140%

160%

2000 2001 2002

År



Bilaga 3 
Sammanställning av intervjuer 

XXX 

har främst inriktat sig på ytterligare två kompletterande verksamhets-

områden inom förvaltning och transport. ”Vi försöker vara öppna för det 

mesta, se möjligheterna, att det kan generera någonting vidare, det är ett 

sätt att skapa kontakter och marknadsföra sig. Men vi försöker utgå från 

det vi har, som komplement till grundverksamheten.” Verksamhetens 

natur kräver närhet till kunden och företaget vänder sig därför till den 

lokala marknaden.  

”Vi jobbar ganska mycket med personalen och organisationen och 

försöker få med dem på båten hela tiden. Det är lite av mitt intresse 

också, har alltid varit. Jag sköter vissa delar i den dagliga driften, men 

jag ska väl försöka att låta bli. Jag har svårt med det. Men nu när vi 

anställer en till ska jag ägna mig mer åt ekonomi och uppföljning och 

företagets framtid. Marknadsföringen ligger väl på mig också, att försöka 

marknadsföra oss, för det tror jag att vi måste göra mer och mer.” Just 

nu driver VD ett projekt och sköter även vissa utredningar och känner att 

han saknar tid.  

Kompetens som saknas i företaget vill VD skaffa genom nyrekrytering. 

Utvecklingsplaner för medarbetarna ska tas fram, ett arbete som har fått 

en bättre strukturer tack vare certifieringsarbetet. Varje anställd erbjuds 

delägarskap. ”Jag tror mycket på delägarskap, att man ska delta i 

verksamheten och få möjlighet att påverka och det har vi sett att det har 

funkat, ökar motivationen. Men så finns det kommunala lunket hos vissa, 

det är ju ändå en kultur som skapades under många år, hos vissa är det 

ju jättesvårt, de sitter fast i sitt tänkande.”  

Affärsidén bygger på att företaget, självt eller med hjälp av under-

leverantörer, ska kunna ordna det mesta åt kunden. ”Våra starka sidor är 

tillgängligheten och lokalkännedomen. Vi lärde oss tidigt att kvalitet är 
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att hålla vad som lovas.” Just nu genomförs på skolelevers initiativ en 

mindre kundundersökning som en början på en kartläggning över vad 

kunderna tycker om företaget. 

Företaget har erhållit Mål 3-pengar och ISO-certifierar sig just nu för 

dessa, både kvalitets- och miljömässigt. Det har tagit ett par år, vilket är 

mycket längre än beräknat. ”Vi är övertygade om att det är ett 

konkurrensmedel. Det har varit bra att lysa igenom alla rutiner. Men 

ibland kanske man känner att det blir för mycket tid åt inre arbete, alltså 

icke debiterbar tid.”  

Framtidsplanerna bearbetas i styrelsen som träffas sex, sju gånger per år. I 

styrelsen ingår de tre kompanjonerna, en ordinarie anställd, en suppleant 

och en extern styrelseordförande som har varit med från start. ”Det har 

varit mycket givande med en extern ordförande, det bästa vi har gjort. 

Han har en enorm erfarenhet och ser på vårt företag med helt andra 

ögon.” Han används som bollplank i många frågor och har hjälpt 

företaget mycket. ”Vi i företagsledningen, (de tre majoritetsägarna), vi 

träffas också några gånger per år och det är klart att vi pratar framtid 

då.” På ledningsgruppsmötena diskuteras och förbereds ärenden som ska 

tas upp i styrelsen och det är i princip de tre huvudägarna som styr 

företaget.  

Företagets omvärld 

VD kontrollerar inte omvärld och konkurrenter med någon genomtänkt 

systematiskt metod. Uppdatering av den offentliga omvärlden sker främst 

genom tidningar. Den privata omvärlden är svårare att greppa. VD vill 

närma sig den privata marknaden med hjälp av marknadsföring, kanske 

genom personliga besök. Tanken är att först penetrera den närmaste 
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lokala marknaden för att sedan utöka denna geografiskt vartefter. ”Sker 

det ideologiska förändringar påverkar ju det oss, helt klart. Nu har det ju 

varit en trend, den kanske är bruten nu, att lägga ut mycket på 

entreprenad och vi har ju ridit på den vågen. Men bortsett från vad som 

sker i vår lilla ankdamm, så påverkas vi nog inte mycket av det som sker i 

stora vida världen.”  

Företagets relationer  

”Om vi mister avtalet får vi krympa ned verksamheten. Vi kan inte 

bearbeta nya marknader nu, det finns liksom inte tid, så den dagen vi vet 

att vi inte får avtalet, då får vi nog jobba med det då.” Marknadsföring av 

företaget har skett med viss försiktighet. En broschyr har givits ut och en 

del annonsering har gjorts i lokaltidningen. Omsättningen från kunder 

utanför kommunavtalet har ändå ökat fortare än förväntat. ”Vi vänder oss 

i princip till alla och har allt ifrån stora till små kunder.” I dagsläget vet 

inte VD vilka kunder eller åtaganden som är mer respektive mindre 

lönsamma. Kommunen är dock en viktig kund som enligt målen ska 

prioriteras.  

Företagets framtid 

För företagets framtid är det viktigt att behålla avtalet för en säkrad intäkt 

så att företaget kan fortsätta expandera inom övriga verksamhetsområden. 

Men: ”Vi bygger upp en buffert nu så vi har eget kapital för att möta upp 

en eventuell omställning.” VD tycker dock att det finns för lite tid till att 

tänka framtid, ”det går ju så alldeles för fort med allting. Men, visst kan 

det bli lite mycket ibland om alla stretar åt alla håll och kanter, samtidigt 

som vi går ut och säger att vi är ett sånt företag. Så att vi måste stå för 

det också.” Verksamheten börjar dock ta form lite och företaget säger 
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faktiskt nej till vissa saker. ”Vi kanske måste fokusera oss på vissa saker. 

Vartefter tiden går får man en känsla för vad man är bra på och det man 

är mindre bra på kanske man ska hålla sig undan.”  
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Enkel och dynamisk omgivning 
 
I den enkla och dynamiska omgivningen är det förhållandevis svårt att 

förutse vilka framtida förhållanden som kommer att råda. Kundernas 

preferenser, teknologin och konkurrenternas agerande är svårförut-

sägbara, vilket gör verksamheten svårplanerad. Teknologin är enkel och 

det är relativt enkelt för kunden att byta leverantör.  

Elektriska hushållsprodukter AB 

Bakgrund 

Företaget har funnits i mer än 50 år men var under många år del av en 

stor koncern inom branschen. Verksamheten består av tillverkning av 

elektriska apparater. För 7 år sedan övertog två personer företaget, varav 

den ene är VD. Idag har företaget knappt 40 anställda. Omsättningen har 

ökat sedan 1999, resultatet nådde en höjdpunkt under 2002. 

Omsättnings- och resultatutveckling för Elektriska hushållsprodukter AB 
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Vad är företaget och varför? 

”När vi ingick i en koncern så var det fråga om att göra resultat och 

skicka iväg koncernbidrag och sen fick man ställa sig i kö bland de andra 

bolagen inom koncernen och äska pengar och vi fick aldrig nånting.” När 

ägarna tog över verksamheten var produktsortimentet föråldrat och därför 

har mycket pengar lagts på utveckling och nya verktyg. 

Företaget förknippas med en av sina produkter sedan många år, och 

produktnamnet har i folkmun blivit en benämning för alla liknande 

produkter på marknaden. Vid framtagandet av en ny produkt satsade 

företaget på design eftersom de anser det vara viktigt. Även om 

konstruktionen i sig redan ger produkten ett utseende ”ger det inte den 

sista kicken till en fin produkt. Vi tror att det är viktigt med design.” 

Företaget fick en designcheck som ALMI delade ut för att få företagare 

att öppna ögonen för designens betydelse. Den nya produkten blev också 

utnämnd till bäst i test av tidningen Råd & Rön ”det är det som gjort att 

vi ökade från 2000, plus att vi har utökat vårt sortiment och blivit 

kompletta.” På de andra segment som företaget tagit sig in försöker 

företaget använda det goda ryktet och välkända namnet på sin 

huvudprodukt eftersom kunderna i vissa fall är desamma. 

Företaget har påbörjat en utbyggnation av lokalerna för att klara den 

utveckling det ser framför sig. Beslut liknande dessa fattas i styrelsen som 

består av ägarna men även en extern styrelseordförande. Som styrelse-

ordförande tror VD ”att man ska vara med i näringslivet aktivt för att 

hänga med i den utveckling som är.” Ärenden som ska beslutas i 

styrelsen har redan innan diskuterats i företagets ledningsgrupp ”vi har 

fyra ledningsgruppsmöten och fyra styrelsemöten per år.” Strategiska 

beslut kan vara ”ska vi ta bort en produkt, strategiska kunder som vi 
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kanske vill utveckla ett samarbete med.” Men dessa beslut kan också 

fattas genom att VD diskuterar saken med styrelseordföranden. Ett 

strategisk beslut som fattats är att företaget inte vänder sig till privata 

kunder utan endast till grossister eller företag. ”Jag har information här 

för personalen efter varje ledningsgruppsmöte och varje styrelsemöte.” 

Förutom VD så har även styrelseordföranden en akademisk utbildning. 

Den andra ägaren är gymnasieingenjör. VD anser att det kan vara bra med 

utbildning men ibland kan det någon lärt sig genom erfarenhet vara minst 

lika viktigt för att kunna fatta rätt beslut för företaget.  

Företagets starka sidor gentemot konkurrenterna är ”det kända 

varumärket, det är inte oviktigt” och den kända produkt de säljer. 

Kollegorna satsar därför lite på andra områden, andra marknader för att 

kunna bli större. Företagets svaga sidor är kommunikationen mellan vissa 

avdelningar eftersom några avdelningar ”kanske inte alltid har förståelse 

för vad kunderna vill.”  

Datorn måste numera alla i företaget kunna använda sig av och företaget 

satsar på vidareutbildning inom detta område. Annan vidareutbildning 

sker efter behov och önskemål som framkommer vid de utvecklings-

samtal som genomförs med personalen. ”Håller man på med löner, då 

gäller det att man går på såna saker.” Personalen utbildas också för att 

kunna vara back up eftersom ”det finns vissa saker här som inte får 

stanna som till exempel orderregistrering och fakturering.” Personalen 

får del av den vinst företaget gör genom en vinstutdelning där extra lön 

delas ut men viss del även avsätts för att göra något bra och roligt för hela 

företaget. ”Det kan vara studiebesök som man avslutar med ett 

teaterbesök eller nån kick-off eller nånting sånt.”  
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Företagets omvärld 

Det finns ingen branschorganisation som kan vara en hjälp och ett stöd 

för att kontrollera sina konkurrenter, vilket VD saknar. ”Det är ett pussel. 

Man pratar med kunder.” Det är därför viktigt att ha en god kontakt med 

kunderna. En god kontakt skapas genom personliga besök hos kunderna. 

”Vi har alltså ordentligt skrivna avtal med stora kunder som gör att man 

har anledning att minst en gång om året träffas och gå igenom avtalet. 

Strategin är att vi ska träffa huvudkontoren, produktansvariga eller 

marknadsansvariga, två gånger om året.” VD själv har varit ute på dessa 

besök eftersom han även varit innehavare av marknadschefsposten. Den 

posten är nu överlämnad till en annan kille som håller på att lära upp sig. 

Dessa förändringar har skett för att VD så småningom ska kunna lämna 

företaget för att gå i pension: ”jag vill koncentrera mig på golfspelet.”  

Företaget är på grund av det geografiska läget drabbat av en dålig 

infrastruktur. Det gör det svårt att hänga med i samhällsutvecklingen och 

VD känner att företaget inte ligger på samma nivå som kollegor 

beträffande tjänster över Internet. ”De har teknik för att hela den här 

kedjan med betalning, ja från order till leverans och betalning fungerar 

mycket bättre.” Denna eftersatta situation gör inte att företaget missar 

kunder ”men vi skulle kunna ha bättre fungerande kontakter” om 

samhällsutvecklingen hade nått även orten företaget verkar i.  

Företagets relationer 

”Sverige står för två tredjedelar av försäljningen” resten exporteras 

främst till de nordiska länderna. ”Det är en strategi vi har att vi har lagt 

till produktområden eller produkter som passar till de kanaler vi har. Vi 

tror att det är mycket enklare än att försöka hitta nya marknader ute i 
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Europa eller ute i världen.” De nya ländermarknader företaget kommit in 

på beror ofta på rena tillfälligheter, ”det är inget som vi medvetet sökt.” 

Det skulle annars ha varit en typisk styrelsefråga. 

VD kallar sina konkurrenter kollegor eftersom de håller på med samma 

saker. ”En tandläkare, han kallar ju inte sina för konkurrenter utan det 

är ju kollegor.” Företagets konkurrenter, eller kollegor, är av ungefär 

samma storlek som företaget självt. Kollegorna skiftar beroende på vilket 

segment som avses. Företaget har stora marknadsandelar inom alla 

segmenten på den svenska marknaden. Många av kollegorna har 

koncentrerat sig på att bearbeta en bransch, vilket inte företaget gjort. VD 

vill att det ska utvecklas någon slags standard inom branschen ”vi jagar 

våra konkurrenter med blåslampa för att de fuskar” genom att fastställa 

mätvärden på väldigt skilda sätt och marknadsföra sig med dessa. 

Företaget har, enligt VD, som strategi att inte investera i produktions-

utrustning mer än nödvändigt eftersom företaget inte kan automatisera så 

mycket som krävs för att producera stora volymer här i Sverige. De 

komponenter där företaget endast har en leverantör är det viktigt att ha 

långsiktiga avtal ”för att båda parter ska våga investera för att klara de 

krav som vi har.” Vissa av leverantörerna är verksamma i länder väldigt 

långt borta. ”det är skitknepigt att göra affärer med dem” eftersom det 

krävs någon som kan språket och som förstår sig på de olika 

traditionerna. Leverantörer inom Europa träffar företaget oftast på till 

exempel mässor. Skälen till att välja en leverantör utanför Sverige ”är 

kostnader och ibland är det ju så att kvaliteten är bättre.” 
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Företagets framtid 

VD tänker inte strategiskt ”under arbetstid, när jag är ute och åker bil till 

exempel, så har man ju tid att fundera över saker och ting.” Företaget 

hade ett strategimöte för ett år sedan ungefär, ”då gick vi ut och talade 

om för personalen att vi hade en målsättning att vi skulle ha en ökad 

omsättning inom tre år.” Med en procentuellt bibehållen lönsamhet 

relativt omsättningen så är det en trevlig bieffekt att tjäna mer pengar. VD 

anser att det vore bra om det fanns fler på företaget som tog hand om 

kunderna. Men det är förknippat med kostnader att anställa mer folk för 

att kunna utöka volymerna. Företaget har nyligen gått in på ett nytt 

segment där det tidigare bara var återförsäljare. Detta nya segment ger 

företaget en chans att öka sin volym och därmed omsättning.  

VD vill inte att de egna barnen tar över företaget även om de har adekvat 

utbildning för att göra det. Det är viktigt att inte ledande poster inom 

företaget ärvs genom tronföljder, ”han kör ju pappas företag” utan att 

vem som än tar över gör det på grund av egna meriter för att alla anställda 

ska kunna arbeta under personen utan att tvivla på dess kompetens. 

Vård AB 

Bakgrund 

Denna snart hundraåriga tjänsteverksamhet inom vård och omsorg leds av 

den ena av de två ägarna. De två ägarna utgör också företagets styrelse. 

Verksamheten är en avknoppning från en institution och togs över av de 

privata ägarna för tio år sedan. Omsättningen ökade fram till år 2000 för 

att därefter sjunka. Resultatet nådde en höjdpunkt 2000 för att året 

därefter sjunka kraftigt, det senaste året har dock resultatet gått upp igen. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Vård AB 

Vad är företaget och varför? 

Eftersom verksamheten funnits under så lång tid och inga större 

förändringar skedde i samband med övertagandet kunde företaget leva 

vidare på det rykte som redan skapats runt företaget. Efter övertagandet 

uppstod vissa problem mellan ägarna ”vi kände ju inte varandra riktigt, 

vi visste vilka vi var och hade inte speciellt mycket utbyte med varandra” 

men nu skulle de driva ett företag tillsammans. ”Då tog vi in en 

företagskonsult som hjälpte oss, dels att jobba med våra relationer, dels 

hade han VD, ekonomi, ekonomikunskap och styrelsearbete så han 

hjälpte oss att bygga upp en struktur.” Genom denna struktur uppställdes 

också en styrelsemötesordning som därefter följdes. Konsulten satt med i 

styrelsen under den tid han arbetade med företaget. Nu finns det ingen 

extern styrelseledamot i styrelsen. Styrelsen är idag inaktiv eftersom det 

endast är ägarna som ingår i den. Tidigare hade de en arbetstagar-

representant med i styrelsen men på grund av meningsskiljaktigheter 
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mellan denne och VD:n avgick denne. VD:n har därefter gjort klart att en 

ny representant önskas. ”Det har också stått på dagordningen för våra 

konferenser som vi har en gång i månaden att de ska välja det och att jag 

vill ha en samarbetspartner. Vi tycker inte att det är bra att ni inte har 

någon representant. Man kan tolka det välvilligt som att de känner 

förtroende för mig.”  

VD använder det mesta av sin tid till den dagliga verksamheten, ”jag 

tycker det är viktigt att vara där, i alla fall i en sådan här verksamhet.” 

Ekonomi, marknadsföring och framtidstankar ansvarar VD själv för, men 

beslut fattas tillsammans med all personal vid stormöten som hålls en 

gång i månaden. VD sätter då upp olika punkter som avhandlas, men 

sedan är ordet fritt. VD anser att dessa möten präglas av en öppen 

stämning som gör att ingen känner sig hindrad att säga vad de verkligen 

tycker och tänker. ”Klimatet är så öppet så att, jag tror att om det hade 

funnits ännu mer kritik, likvärdig kritik så hade den kommit fram.” 

Det är väldigt låg personalomsättning i företaget, de flesta av de tjugofem 

anställda har varit i företaget sedan avknoppningen. ”Här har man alltid 

haft hög kontinuitet,” det är endast några stycken som slutat eller gått i 

pension och därför behövt ersättas. Fördelen med de som tillkommit är att 

de ser företaget som ett privat företag som vilket som helst. Personalen 

som varit med sedan avknoppningen däremot kan emellanåt titta snett på 

ägarna som tidigare var enbart deras arbetskamrater och undrar nu vad 

ägarna tjänar på det och vad den övriga personalen missar. Beslutet om 

vilka som skulle ta över företaget vid avknoppningen var dock ett 

gemensamt beslut som fattades av all personal. ”Vi (personalen) bildade 

ett aktieförbund och då fick den andra ägaren och jag mandat att föra 
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förhandlingar med institutionen om övertagande och sedan driva 

företaget vidare.” 

Företagets omvärld 

Ett problem och ett hot företaget känner av är att tjänsterna företaget 

erbjuder upphandlas av kommuner, ”hot mot vår verksamhet, det är ju 

kommunernas ekonomi” vilket innebär att förutsättningarna kan förändras 

snabbt. Problemet uppstår framförallt när företaget har planerat verk-

samheten efter de tjänster kommunen beställt, men kommunen av 

ekonomiska skäl tvingas att avbryta samarbetet. Det kan också vara så att 

kommunala beslut fattats som innebär att tjänsterna inte längre kan 

upphandlas hos detta företag, ”den utvecklingen är väl det som så att 

säga är största konkurrenten till vår verksamhet.” 

Företagets relationer  

Någon direkt marknadsföring genomförs inte. Det bästa sättet att 

marknadsföra verksamheten är genom resultatet av tjänsterna. ”Vi finns 

med i en katalog som kunderna köper i en jättestor omfattning, där de 

bläddrar igenom och kanske tittar vad det finns för utbud.” VD funderar 

också på att skapa en hemsida med vilkens hjälp företaget kan visa upp 

vad det har att erbjuda. Efter att verksamheten blivit privat har 

upptagningsområdet utökats och är inte längre så lokalt, nu är det 

regionalt med ett område på 13 mils radie. Vid övertagandet fick 

företaget vissa ramavtal vilket gjort att det var lite enklare när de följs. 

”Vissa ramavtal fungerar väldigt dynamiskt och mycket samarbete, men 

vissa finns där bara.”  
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Företaget har sin unika verksamhetsinriktning som det vill marknadsföra 

mer men VD säger att det är otacksamt att göra. Marknadsföring kommer 

troligen att ske via hemsidan men framförallt genom att tala om för de 

som upphandlar tjänster idag att denna tjänst också är tillgänglig. VD 

försöker sprida sin övertygelse om att den verksamhetsinriktning som 

företaget har är den bästa kunderna kan få inom branschen även om 

nischen är väldigt smal. Företaget har konkurrenter men känner sig inte 

allt för bekymrade över dessa: ”inte så mycket just när det gäller vårt 

koncept.” VD är ute och föreläser hos dem emellanåt och träffar dem på 

olika seminarier. Företaget samarbetar med ett annat företag med 

liknande verksamhet.  

Ett nytt uppföljningssystem håller på att utprovas tillsammans med 

konkurrenter i samarbete med en statlig institution. ”Vi har gått in i ett 

pilotprojekt som en statlig institution har och där är vi med tillsammans 

med tre andra i en pilotstudie när det gäller ett utvärderingsmaterial.” 

Med hjälp av detta system kan resultat av tjänsten påvisas tydligare för 

potentiella kunder och personalen kan få feedback på att arbetet ger goda 

resultat. 

Det finns en grundtanke som alla arbetar för och som alla känner att de 

kan stå bakom. Den tanken är också vad företaget marknadsför sig med. 

Tanken håller också personalgruppen väl sammansvetsad. Det krävs med 

tanke på den typ av tjänst som företaget erbjuder. Väldigt få 

motsättningar har uppstått, naturligtvis har det hänt, men det har oftast 

löst sig på bästa sätt. 
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Företagets framtid  

Tjänsten företaget erbjuder är ganska unik med en sammansättning som 

ingen av de övriga konkurrenterna har. Företaget har dock inte några 

tankar på att utöka sin verksamhet om inte efterfrågan ökar markant. För 

att öka sin kvalitetsnivå försökte företaget för några år sedan att utöka 

lokalerna men det visade sig vara ett dåligt beslut. ”Den expansionen var 

en kvalitetsexpansion egentligen, men mycket sårbart också. Det blev 

kostsamt.” Personalkostnaderna vart allt för höga samtidigt som efter-

frågan inte ökade.  

VD har tankar om att tillsammans med en bekant starta en liknande 

verksamhet med något annorlunda inriktning på en annan ort. Det finns 

redan nu en efterfrågan på en sådan verksamhet så VD ser verkligen fram 

emot att kunna genomföra en sådan satsning. ”Det verkar som att det 

finns väldigt stor efterfrågan och jag tänker det finns samlad kompetens 

här så att det skulle finnas något att ge.” 

Inspirerande miljö AB 

Bakgrund 

Detta är ett familjeägt tjänsteföretag med cirka 25 anställda som funnits i 

cirka femton år. Företaget är verksamt inom hotellbranschen och har även 

konferenser. VD:n är civilekonom och ansvarar för de fyra avdelningarna 

och personalfrågor. Den andra ägaren ansvarar för marknadsföring och 

miljö och en annan familjemedlem sköter bokföring och redovisning. 

Omsättningen har ökat stadigt men sjönk något år 2002. Det redovisade 

resultatet har sjunkit efter år 1999. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Inspirerande miljö AB 

Vad är företaget och varför? 

Affärsidén är att vara en liten verksamhet som vänder sig till företag med 

en personlig miljö. ”Man kan också lägga in flexibel, men en kort 

beskrivning av verksamheten är bra. Vi har satt vår personliga prägel på 

företagets koncept som i grunden varit detsamma sedan starten och 

fortfarande känns klockrent. Konceptet är en symbios mellan personal 

och produkt, en anda som alla medarbetare bidrar till och förmedlar till 

kunden och som gör att vi skiljer oss från konkurrenterna.”  

”Det är en svaghet att företaget är så pass litet att det lätt kan fastna i sin 

egen drift på bekostnad av affärsutveckling och marknadsplaner. Vi 

jobbar båda väldigt mycket i driften. Det mer strukturella arbetet kan 

komma till korta då det ofta behövs hjälp i den dagliga driften, eftersom 

det är viktigt att hålla nere personalkostnaderna.” Tankarna på planer 

och strategier finns där men de skulle behöva bearbetas mer organiserat i 

en ledningsgrupp som tar fram en handlingsplan för att följa strategierna. 
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Idag kan ett strategiskt beslut fattas och tiden går i några månader tills 

man ser tillbaka och inser att ingenting har hänt. ”Det blir ju ofta att 

sådana här strategiska beslut kanske liksom halkar efter för att man är så 

inne i sin verksamhet.”  

”Effektiva och bra beslut kan luckras upp på grund av hänsynstagande 

till varandra inom familjen.” Att vara en liten organisation där alla hjälps 

åt och ägarna är delaktiga i varje liten del av verksamheten kan dock 

samtidigt vara en styrka. ”Det familjära är en del av varumärket, det som 

gör varumärket framgångsrikt och det som gör att vi tjänar pengar. 

Målsättningen är att ha nöjda kunder och att kunderna återkommer. 

Uppfylls dessa mål så kommer även vinst och likviditet.” 

”När strategiska beslut ska fattas, då träffas vi, familjen, och diskuterar 

vad som händer och vad som ska hända och sedan så har man lite 

betänketid om det nu är stora grejer och sedan så tar man ett beslut.” 

Styrelsen består av familjemedlemmar. ”På sikt kommer vi också att ha 

en extern styrelse med folk från helt andra branscher som bollplank och 

som kan tillföra andra tankar och åsikter.” Redan idag har ägarna andra 

bollplank och får mycket in put genom att själva röra sig mycket i sin 

omvärld.  

Företagets omvärld 

Just nu vacklar marknaden lite, vilket beror på lågkonjunkturen. 

”Branschen är personalintensiv och viktig för sysselsättningen i landet. 

Därför får en svajande marknad allvarliga konsekvenser för den här 

sektorn och därmed för Sverige som helhet. I branschen finns många 

mindre seriösa företagare och med dessa är det svårt att konkurrera. Det 

finns anledning för regering och riksdag att sänka momsen och 
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arbetsgivaravgifterna för att underlätta för seriösa företagare i 

branschen.”  

”Ett hot är ju lagstiftningar som kan ändra förutsättningarna för oss då. 

Allt ifrån att vi ska ta över sjukersättningar betydligt mer än vi gör idag, 

det är jättejobbigt.” Det administrativa arbetet som är nödvändigt för att 

uppfylla yttervärldens krav och regler tar mycket tid. Företaget har inte 

certifierat sig då lokalerna inte skulle klara en sådan anpassning. 

”Certifieringen i sig ger inte tillräckligt för att motivera en 

ombyggnation. Däremot så följer vi branschorganisationens miljö-

program.” Företaget är med i en branschsammanslutning. ”Vi kan 

använda oss av deras centrala avtal för att få ned våra totala kostnader 

och förbättra våra bruttovinster. Och samtidigt så har man en gemenskap 

så att man träffas och samtalar om problem.” 

Företagets relationer 

”Överetableringen är det största hotet. På en överetablerad marknad 

gäller det att kunden ska tänka på oss, genom att vara bäst på det man 

gör, renodla sitt koncept, att man finns tillgänglig, på webben, att man 

annonserar. Det är jätteviktigt.” Som en förstärkning till hemsidan finns 

även en broschyr som delas ut framförallt på mässor. Företaget jobbar till 

viss del med kundenkäter, men mäter inte kundnöjdhet eller återköp 

systematiskt.  

Företaget marknadsför sig mycket med hjälp av orten det verkar i, ”orten 

berikar företaget och företaget berikar orten. Det är just konceptet i 

kombination med omgivningen som gör det unikt.” Det finns en lokal 

konkurrent. ”Men vi kan lika gärna ses som kollegor, vi arbetar båda 

med att marknadsföra orten och att det stärker orten att det finns 
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alternativ för kunderna.” VD:n ser möjligheter i kommunen och tror att 

Stockholm Skavsta Flygplats kommer att vara ett lyft för regionen. 

Verksamheten är säsongsbetonad. ”Det går i viss mån att under låg-

säsong sänka priserna för att attrahera kunderna. Andra sätt kan vara att 

försöka förändra kundernas köpbeteende eller hitta kunder som köper 

även under lågsäsong, men det är svårt.” 

Företagets framtid  

Företaget är etablerat och välkänt, men trots att kundunderlaget är stort 

går det inte att luta sig tillbaka och tycka att man är bra. Det är viktigt att 

hela tiden ligga på och marknadsföra sig. ”Det är lite som teater, man är 

inte bättre än sin sista föreställning.” Företagsnamnet i sig är redan ett 

inarbetat varumärke, istället marknadsförs olika projekt för att visa att det 

händer saker. ”Det handlar mer om att ladda varumärket och göra det 

intressant på nytt.” 

”Strategin är att se på sin egen produkt och identifiera sig med och tro 

på den produkten, det leder till framgång förr eller senare. Det är viktigt 

att hela tiden förbättra, förfina, utveckla och anpassa sin produkt.” Det 

kan med fördel ske i samarbete med andra företag som säljer andra 

produkter för att ge kunden en större upplevelse i samband med köpet. 

”Verksamheten måste anpassas till tidens krav, nya generationer kunder 

kräver nya lösningar, ofta tekniska och då är det bara att hänga med.” 

VD har tankar om att på olika sätt utveckla verksamheten. 
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Komplex och stabil omgivning 
 
I den komplexa och stabila omgivningen har företagen förhållandevis lätt 

att förutse de förhållanden som kommer att råda i framtiden. Kundernas 

preferenser är stabila och få förändringar sker i konkurrensmönstret över 

tiden. Teknologin är komplex då det i företaget krävs kunskap inom flera 

områden. 

Inredning AB  

Bakgrund 

Detta är ett familjeföretag som funnits i 30 år med cirka 25 anställda där 

fadern som startade företaget är VD och tre av barnen är anställda. 

Intervjun har gjorts med en av sönerna. Företaget är verksamt inom golv- 

och väggbeläggningsbranschen och utför tjänster, både på entreprenader 

och till privatpersoner på en lokal marknad. Omsättningen ökade 2000 

men sjönk därefter. Resultatet sjönk efter 1999 men ökade något igen 

2002. 

Omsättnings- och resultatutveckling för Inredning AB 
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Vad är företaget och varför? 

Företaget började med ett affärsområde och en butik och har utvecklat 

ytterligare tre affärsområden med tio års mellanrum.  

”Den starkaste sidan är totalbilden, totallösningen. Vi är väldigt bra på 

alla bitarna.” Besluten om verksamhetsutveckling får mogna fram under 

många år men när de väl fattas går det fort och för utomstående kan de se 

ut som blixtar från en klar himmel. ”Vår sämsta sida är att få tillräckligt 

mycket betalt, men det är en branschsjukdom. Det är ofta lägsta priset 

som avgör till vem uppdragen går. I den här branschen har vi inte kunnat 

skära guld på tio, femton år. Det är en överlevnad för de flesta i 

branschen. Det är mixen av affärsområden som har gjort att vi har 

överlevt. Lönsamhet får inte kosta vad som helst, det är viktigt att vara ett 

fungerande gäng och att ta ett socialt ansvar för de anställda och deras 

familjeförsörjning.”  

Företagets VD har delegerat sina arbetsuppgifter till barnen, ”men är 

fortfarande den som ytterst fattar besluten.” Styrelsen består av familje-

medlemmarna och revisorn som dock inte deltar i några strategiska 

beslut. ”De flesta beslut fattas dock informellt i den dagliga 

verksamheten när ett behov uppstår genom att vi pratar ihop oss med 

varandra.” Styrelsen träffas egentligen bara vid större strategiska 

förändringar och då för att formellt fatta ett beslut som redan innan 

diskuterats fram. 

Att jobba både med entreprenad och privatpersoner gör att företaget står 

på flera ben vilket kan vara svårt att kombinera i perioder. ”En privat-

person kan alltid generera entreprenadarbeten och är viktig för företaget 

om entreprenaderna minskar, därför gäller det att ta hand även om dessa 
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kunder. Vi ser fördelen med privatpersoner därför att en privatperson 

som kommer in och gör en kontantaffär kanske ska ha ett jobb utfört och 

då är det plötsligt en entreprenadkund.” I perioder av större entreprenad-

jobb kan det dock vara svårt att tillgodose den privata kundens behov. 

Feedback fås från nya kunder som anlitar företaget på rekommendation 

av andra. ”Rättesnöret är att göra ett bra jobb så att kunden blir nöjd. 

Misstag ska alltid rättas till. Eventuella fel rättas till på fritiden av den 

som utfört dem.” Företaget är certifierade motsvarande en ISO-

certifiering och har ett eget miljösystem. 

”Vi har varit ungefär så här stora i tio år. Lite större också. Men vi är 

väl lite fundersamma ibland om kostymen inte är lite för stor.” Företaget 

vill behålla de anställda då det är viktigt för företagets framtid att ha en 

bra åldersmix på personalen.  

Företagets omvärld 

Att Stockholm Skavsta Flygplats utvecklas är positivt för företaget om 

det medför att orten växer, arbetstillfällen skapas och fler människor 

flyttar till trakten. ”Den snabba förändringen i samhället gör att det för 

många kunder är viktigt att förnya och förändra sig kontinuerligt och då 

uppstår behovet för våra produkter och tjänster.” Företaget är med i en 

branschorganisation för att utbyta erfarenheter, kunskaper, kontakter och 

för att bli en starkare faktor gentemot leverantörerna. Sammanslutningen 

är drivande och ledande i utvecklingen kontra regler och rättesnören.  

Företagets relationer 

”Vi är ju beroende av våra leverantörer för att få vårt material, men vi är 

inte köpta av någon. Vi jobbar med flera leverantörer inom alla delar så 
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vi sitter inte i knät på någon.” Företaget har goda relationer med 

leverantörerna som backar upp det om det behövs. Företaget är störst 

bland de lokala konkurrenterna. ”Vi är nog större än alla andra 

tillsammans. De som arbetar med samma sak som vi kallar vi inte 

konkurrenter, de är kollegor. Konkurrenter är resebyråer, bilhallar och 

klädbutiker. De sliter ju pengarna från oss.” Marknadsföring sker främst 

genom direktreklam och annonsering i lokalpress. 

Företagets framtid 

”Vi kommer att jobba på och bibehålla det goda ryktet och kunnandet. 

Och sedan är vi beroende av behovet för att kunna utvecklas. Behovet av 

våra produkter och tjänster, det kan bara öka genom att det kommer fler 

människor till orten.” Målsättning, affärsidé och grundfilosofi kommer 

inte att förändra sig. Statusen på yrket inom branschen skulle behöva 

höjas så att fler ungdomar lockades till att satsa sin framtid på yrket.  

Elhjälpen AB 

Bakgrund 

VD:n i detta 60 år gamla partnerägda företag tillsattes för tre år sedan. 

VD startade inom företaget som marknadschef och har fortfarande kvar 

den rollen. Företaget tillverkar olika slag av elapparaturer och har både 

privata företag och statliga verksamheter som kunder. Omsättningen har 

sjunkit något från och med 2000. Resultatet har också sjunkit sedan 

toppåret 1998. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Elhjälpen AB 

Vad är företaget och varför? 

Att företaget är personalägt ”det är som det mesta annat på gott och ont. 

Man tycker att det borde vara en, kunna finnas mycket fördelar i form av 

engagemang, att man ställde upp. Min uppfattning efter de här åren är 

att kanske den andra delen överväger, det finns så att säga 

konfliktsituationer där man har svårt att skilja på sig som person, vilken 

stol sitter jag på just nu och det får konsekvenser på effektiviteten helt 

enkelt.”  

Ett problem företaget har är den alltför breda produktflora som funnits i 

sortimentet. Tidigare har det ansetts viktigt att kunna erbjuda allt till alla 

inom branschen men det har lett till att företaget blivit ineffektivt. De 

serviceåtaganden som finns på produkterna gör att denna ineffektivitet till 

viss del kommer att kvarstå under en lång tid framöver ”Vi har under de 

senaste, vad kan det vara, två, två och ett halvt åren minskat sortimentet 

med 30%.” VD anser att fokusering är en av företagets viktigaste 
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strategier för att kunna få företaget att bli lönsamt. ”Att vi tittar på var 

har vi kunskapen, vilka kundgrupper, vilket renommé har vi.” Att utnyttja 

det goda renommé företaget har skaffat sig under åren för att inte rasera 

det rykte som tagit så långt tid och kraft att bygga upp är lika viktigt som 

fokusering. Byggstenar i fokuseringen är synergi och rationalisering 

enligt VD. 

Personalomsättningen är väldigt låg i företaget, många av de anställda har 

spenderat hela sitt arbetsliv i företaget. ”Vi hade förra året en kille som 

gick i avtalspension och han hade jobbat i 48 år. Vi hade strax före två 

killar som hade jobbat 98 år tillsammans.” Den låga personal-

omsättningen ger en samlad kunskap om produkterna i företaget, vilket är 

positivt. Nackdelen är däremot bristen på kreativitet som uppkommer på 

grund av att de anställda fastnar i sina invanda tankebanor när de arbetat 

länge på samma ställe. Personalens kompetens kommer att behöva utökas 

på grund av strategin med fokusering och den nya teknik som införs i 

produktionen. Den kompetens som inte kan tillgodoses genom utbildning 

av personalen, vilket uppmuntras av företaget, ”de man nyrekryterar får 

man ställa upp vissa kriterier och krav på, att så här skulle vi vilja att 

kunskapen såg ut.” Kreativiteten uppmuntras hos personalen genom att 

den satts upp som något som prioriteras vid löneförhandlingar. 

Eftersom företaget är personalägt anser VD att det är extra viktigt med 

extern representation i styrelsen för att diskussionerna inte ska bli allt för 

”inavlade” som VD själv säger. I styrelsen sitter därför två externa 

representanter förutom fackliga företrädare och delägare. VD anser dock 

att det skulle behöva finnas fler externa styrelseledamöter eftersom den 

fortfarande till övervägande del består av delägare som gärna diskuterar 

det som är istället för hur omvärlden ser ut och vad som bör göras. Stora 
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beslut fattas av ledningsgruppen, styrelsen och eventuella övriga som kan 

vara involverade vid ett strategimöte som hålls en gång om året. Frågor 

och beslut som tas upp vid dessa strategimöten har satts samman av VD 

själv ”där har jag oftast då formulerat ett antal frågor så att det inte blir 

för ostrukturerat.” Vid dessa strategimöten sammanställs också en 

konkurrensanalys för att kunna ha kontroll på både konkurrenter och på 

hur marknaden förändras. För att den strategi som mötet beslutar om ska 

genomföras görs en prioriteringsordning samt en projektplan ”för vem 

som ska göra, vem som ska ha ansvar och med tid satt och 

avstämningar.” 

Företaget har fattat det strategiska beslutet att använda sig av 

återförsäljare för att nå sin marknad vilket gör att kunderna kan besökas 

mer kontinuerligt och att besöken kan bli mer naturliga. VD säger själv 

att ”helst så ska man vara lite lokal...det blir lättare om man pratar 

norrländska och man kanske har barn på samma dagis.” En nackdel med 

att använda sig av återförsäljare är att direktkontakten med kunderna går 

förlorad. ”Sedan det klart att då får man lägga ifrån sig en del av kakan 

istället till den här återförsäljaren och det är den avvägningen som man 

måste göra då, men långsiktigt så tror vi att det är det vettiga ändå för att 

nå volymer.” Dessutom är det ett enkelt sätt att nå kunder i övriga länder.  

Den starka sidan är den produkt som företaget utvecklat som visat sig 

vara mycket intressant hos olika aktörer på marknaden. ”Vårt varumärke 

och namn det väger ganska tungt hos installatörer och folk i branschen, 

det är det flera av våra återförsäljare som har sagt.” En fördel med att 

företaget är personalägt är att företaget självt väljer hur eventuell vinst 

ska användas, det finns ingen extern aktieägare som ska ha sin del. Den 

svaga sidan är att företaget har lite kapital: ”vi har egentligen en dålig, 
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lite kapital och har man det så måste man snåla, gå försiktigt fram, det 

tar längre tid och så vidare.” Företaget har fortfarande ett stort sortiment 

med cirka 2000 registrerade artiklar. En annan svag sida är, enligt VD 

som själv har ekonomutbildning, att kunskapsnivån är lite för låg på 

företaget men genom uppmuntran till utbildning och nyrekrytering 

kommer detta att lösas. 

Företagets omvärld 

Hot och möjligheter för företaget tydliggörs genom den SWOT-analys 

som gjorts. På grund av sin inriktning är demografiska förhållanden också 

intressanta, men endast något företaget kan konstatera, inte göra något åt.  

Företagets relationer  

Ännu har inte företaget valt att gå ut på en större marknad än Sverige och 

Norge ”det känns ändå som ett naturligt steg för att vi har en, vi vet att vi 

har en bra produkt och den fungerar och den är efterfrågad.” Problemet 

att ta sig ut i andra länder än Sverige är att det krävs mycket 

dokumentation innan och att allt material måste finnas tillgängligt på 

ländernas språk. För att få reda på vad som efterfrågas på marknaden har 

företaget en utesäljare som koncentrerar sig på närområdet eftersom 

efterfrågan är generell enligt VD. Företaget har tre kundsegment varav ett 

är huvudsegmentet. Att till stor del inrikta sig på ett segment är också en 

del i strategin eftersom ”utveckling är en dyr historia rent allmänt. Och 

då orkar man helt enkelt inte underhålla och ligga i framkant, 

vidareutveckla för stort sortiment, man måste fokusera sig.” 

Fokuseringen är också ett sätt att öka lönsamheten eftersom företaget 

därigenom blir mer effektivt.  
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”Sverige är så pass litet och man får inte bara stirra sig blind på 

konkurrenten på andra sidan gatan utan vi måste vara starka nog att stå 

emot om det kommer någon utifrån. Då har vi liksom stått och gruffat 

med varann och så kommer de och kör över båda två, man måste liksom 

ha den horisonten tror jag.” Samarbete med konkurrenterna sker genom 

att viss produktion av delar görs till deras produkter. Det är också ett bra 

sätt att ha kontroll på dem och dessutom utöka sina egna produktions-

serier och få lägre inköpskostnader på grund av större volym.  

Leverantörerna är viktiga i detta tillverkande företag men de är just nu för 

många, enligt VD. De leverantörer som har unika komponenter till 

företagets tillverkning är extra viktigt att ta hand om. VD säger angående 

dessa leverantörer att ”då måste man ju så att säga ha ett annat, en 

annan filosofi, då måste man vara väldigt rädd om dem, man kan kanske 

inte pressa priset på samma sätt.” För att slippa den beroendeställningen 

och dra ner på kostnaderna försöker företaget använda standard-

komponenter i så stor utsträckning som möjligt. 

Företagets framtid  

VD ser många möjligheter för företaget i och med den fokusering som 

gjorts. Företaget har tillväxt som ett mål men, som VD säger: ”först 

konsolidering, sedan tillväxt Vi ska ha bra ordning på ekonomin, på 

produkter och så vidare.” Att ha en god soliditet är viktigt för företaget 

eftersom ”vi inte har någon externt vi kan be om mer pengar av.” En 

annan målsättning är att öka den marknadsandel de har idag. 

Det är inte något speciellt tillfälle som används till strategiskt tänkande 

utan det är något som VD har en fallenhet för, något som sker ständigt: 

”jag tror att jag tänker så varje dag, varje sådan här liten detalj, hur 
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passar det in i helheten va. Jag tror att det är något som man måste leva 

med och ha ett tankesätt som man måste bära med sig ständigt.”  
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Komplex och dynamisk omgivning 
 
I den komplexa och dynamiska omgivningen har företagen förhållandevis 

svårt att förutse de framtida förhållandena. Kundernas preferenser 

varierar, teknologiska förändringar sker och politiska beslut är svåra att 

överblicka. Konkurrenternas agerande kan ske snabbt och vara svåra att 

förutse. Teknologin är komplex då den kräver kunskap inom många 

områden. Verksamheten ställer ofta krav på kundanpassning av produkter 

eller tjänster.  

Hotell Omtanke AB 

Bakgrund 

Detta är ett tjänsteföretag inom hotell och konferens med cirka 20 

anställda. Den kvinnliga VD:n äger sedan 5 år företaget tillsammans med 

sin man. De har drivit företaget i tio år och hade branscherfarenhet innan 

de tog över driften. Både omsättningen och resultatet har ökat stadigt 

fram till 2001, resultatet sjönk därefter medan omsättningen fortsatt 

uppåt. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Hotell Omtanke AB 

Vad är företaget och varför? 

Efter att ägarna köpte verksamheten har den kunnat drivas mer kraftfullt. 

”Man får ju skörda det man sått istället för att lämna det ifrån sig.” 

Överskottet kunde då gå tillbaka in i verksamheten och investeringar och 

rekryteringar kunde göras vilket underlättade utvecklingen. ”Affärsidén 

bygger mycket på kvalitet, omtanke och personlighet. Den är ju väldigt 

mjuk. Den jobbar vi väldigt ofta med vid förbättringsarbete och 

kvalitetsarbete och så. Den är en ledstjärna.” Personlighet och service är 

det som lett företaget framåt. ”Vi är väldigt kundstyrda, mycket av 

förändringarna kommer till tack vare att kunden känner ett behov av 

det.” 

VD är fortfarande delaktigt till viss del i driften, men mycket av tiden 

ägnas åt personalen. ”Det är ju väldigt mycket personal, sen är jag 

engagerad i marknad och försäljning.” VD skulle vilja fokusera mer på 

företagets framtid och utveckling och göra det på ett mer strukturerat sätt. 
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”Ibland är man ju delaktig i väldigt många olika beslut så när man får 

ner det lite grann så kanske det blir mer tid till där man verkligen måste 

vara.” 

”Styrkan är mycket det här personliga. Sen att det är en liten anläggning. 

Vi försöker sälja personligt och sen verkligen se till att de blir nöjda, 

försöka ha en utmärkt service. Vi skapar långsiktiga och nära 

relationer.” Kommunikation är också en styrka. Begränsningen i lokaler 

är en svaghet. ”Vi har väldigt bra personal som vill mycket och bryr sig.” 

Affärsidén har analyserats tillsammans med de anställda för att se hur 

varje anställd kan förmedla den i sitt arbete. En SWOT-analys har gjorts 

med alla anställda för att ta fram styrkor och svagheter.  

Tidigare har organisationen varit väldigt platt och målen har presenterats 

för medarbetarna. Numera finns en ledningsgrupp med en representant 

från varje avdelning som ansvarar för att målen uppnås. ”Målen ska bli 

mer förankrade i hela organisationen och man ska bli medveten om 

varför man inte når mål och varför man når mål, så att det inte mer blir 

en redovisning.” Målen arbetas fram på respektive avdelning och driv-

kraften är att vara lite bättre än konkurrenterna. ”Utbildning behövs ju för 

att inspirera, du kanske inte behöver lära dig något nytt men om du inte 

hämtar inspiration, då kommer det inte att bli bra, så det är ju det här 

också att få nya synsätt, ett nytt sätt att se på mitt arbete.” 

Företaget har ingen aktiv styrelse. ”Det är bara jag och min man som 

sitter i den, det är bara en låtsasstyrelse egentligen, en sån måste man ha 

då.” Just nu överförs ansvarsområden till medarbetarna varför det inte 

finns tid för styrelsearbete. Organisationsförändringen görs för att fördela 

ansvaret till ett mellanskikt av ansvariga som redovisar resultat, utbyter 

idéer och bollar problem med varandra. ”Det har ju blivit inofficiella 
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ledare också och då kan man ju istället tydliggöra dem och ge dem mer 

kraft i att utöva ledarskapet bättre.” VD:n talar om vikten av att förmedla 

företagets kultur. ”Det är viktigt vad man förmedlar men samtidigt blir 

det svårare och svårare ju större man blir. Därför är det viktigt att 

avdelningscheferna kan tydliggöra de värderingar som råder i 

företaget.”  

Företagets omvärld 

Företaget är med i en branschorganisation. ”Väldigt proffsiga på juridisk 

hjälp och jobbar mycket med nyckeltal och rådgivning.” Det tillhör även 

sedan en tid tillbaka en ekonomisk förening som marknadsför 

medlemmarna över hela världen och bokar kunder åt företagen. ”Vi 

kände att vi behövde extra kraft då.” VD ser goda möjligheter i den 

närmaste omgivningen då det satsas mycket på Stockholm Skavsta 

Flygplats och på förbättrade kommunikationer. En annan möjlighet är 

kundernas förändrade köpbeteende. Lågkonjunkturer är alltid ett hot mot 

verksamheten.  

Företagets relationer 

Konkurrenterna är många och det är bra med en viss kontroll över dessa. 

”Det är ju lite det här att lyssna och klura. Man bildar sig en känsla, det 

kanske man inte skriver ned men man vet vad de håller på med bara, vad 

de har för styrkor och svagheter och så där.” Konkurrenter med fokus på 

ett enda segment kan jobba väldigt starkt med det och det kräver mer att 

tillgodose flera olika segments behov. ”Fast samtidigt så känner man att 

vi är lite starkare också i och med att vi har fler produkter.” 



Bilaga 3 
Sammanställning av intervjuer 

LXIII 

Marknaden segmenteras och företaget arbetar främst med tre olika kund-

grupper. ”Det här sista segmentet, man märker att det börjar bli lite av 

de gästerna, då kanske man testar och så känner man att det här kommer 

vara ett segment som vi kan jobba med, som kan växa och bli starkt.” 

Olika kundvårdsprogram mäter återköpsandelen och företaget jobbar 

mycket med kundenkäter. Företaget har två stora försäljningsmöten per år 

där framtida aktiviteter fastställs. På höstmötet tas en marknadsplan fram 

som gäller för nästkommande år med mål och aktiviteter för att nå målen. 

”Det är ju ett dokument som lever hela året och i slutet får man ju 

utvärdera och ser man några avvikelser ifrån den, den är ju inte helt 

oflexibel, men det måste finnas anledningar till avvikelserna.”  

”Alla kunder kan ju vara allting egentligen, man kan ju bygga vidare på 

kundvård hur mycket som helst och sälja på sina befintliga kunder. Det 

är något som varit den röda tråden här att få återkommande kunder.” 

Företaget har därför en väl uppbyggd säljorganisation. Företagets om-

sättning har ökat varje år sedan start och VD tror att det beror på intensiv 

försäljning och engagerad och delaktig personal.  

Företagets framtid 

”I framtiden kommer vi nog att ha en lokal till, lite fler rum. 

Förhoppningsvis kommer vi att vara lite mer kända.” VD kommer att 

fortsätta utveckla det senast tillkomna segmentet. ”Omsättningsmässigt 

kommer vi nog att kunna växa och lite personalmässigt.” VD vill också 

marknadsföra företaget mer mot kunder i närområdet för att få fler 

restaurangkunder att besöka företaget. 
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Fraktservice AB 

Bakgrund  

VD är också ägare till detta tjänsteföretag med cirka 20 anställda som 

funnits i över 60 år. Av dessa arbetar VD och två anställda på kontoret 

och övriga medarbetare ute i verksamheten. År 2000 köptes en del 

konkurrenter upp. Ett par år senare delades företaget upp i två olika 

verksamhetsområden ”Det vart ganska stort och lite svårhanterligt, nu 

fick vi fokus på varsin nisch. När man är två ägare i ett småföretag dyker 

det upp samarbetssvårigheter.” Omsättningen har ökat stadigt men på 

grund av delningen minskade den 2002, resultatet sjönk 2002 av samma 

skäl. 

Omsättnings- och resultatutveckling för Fraktservice AB 

Vad är företaget och varför? 

”Vi försöker att jobba så kundnära som möjligt och den som har bästa 

kontrollen, det är ju de som träffar kunden.” Kunder som kontaktar 

företaget hamnar ofta direkt hos den som ska utföra tjänsten. ”Närheten 

till kunden är vår styrka gentemot större företag och en högre 
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servicegrad.” Tjänsterna är därför lite dyrare än konkurrenternas. ”Att 

sätta kunden i centrum, det är det viktigaste, och att vidareutbilda de 

anställda. Det är de två viktigaste faktorerna i vår affärsidé. Vi 

vidareutbildar i lågkonjunktur.” 

”Vår starkaste sida jämfört med konkurrenterna är vår leveranskvalitet.” 

Detta mäts i antalet reklamationer och målsättningen är noll 

reklamationer. ”Kunderna uppfattar jag som till 99 % nöjda, vi får 

mycket positiva reaktioner emellanåt.” En svag sida är att företaget är 

litet. ”Vi är ganska sårbara om kanske två eller tre skulle bli sjuka 

samtidigt.” Företaget har dock ingen målsättning att växa. När företaget 

tidigare var större befann det sig i en mellanposition där det endera 

behövde expandera ytterligare eller minska i storlek. ”Då hade vi fått öka 

på administrationen på ett helt annat sätt som hade medfört att 

kostnaderna hade rasat i höjden.” Beroende på konjunkturläget kan 

storleken dock behöva finjusteras lite för att anpassa tillgången till 

efterfrågan.  

Det finns ingen styrelse i företaget. ”Eftersom man är ensammen ägare..., 

däremot så använder man sig ju av någon ekonomisk rådgivare, revisorn. 

Jag bollar mycket med min ställföreträdande chef.” Ledningsgruppen 

består av de tre administrativa medarbetarna samt ytterligare två med-

arbetare och de träffas varannan månad. ”Besluten kanske man fattar 

själv så att säga men man får flera inputs, man löser många frågor där. 

När man har så mycket fordon, då har man en långsiktig 

investeringsplan.” Någon marknadsplan görs inte, VD vet ändå vad som 

behöver göras. ”Det är ju en sorts marknadsplan att försöka hitta någon 

mer stor kund och flera små, någon slags utvecklingsplan då. Man vet 

ungefär vilka som är bearbetningsbara.” Dessa bearbetas genom att 
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bygga upp en kontakt och genom att lägga fram idéer om hur jobbet kan 

utföras bättre och till lägre kostnader för kunden.  

”Jag ägnar nog mesta tiden åt kunder och personal och sedan en viss 

administration då. Här på kontoret är det mest det vardagliga. Jag skulle 

vilja ägna mer tid åt kunderna.” VD arbetade delvis hemma en period 

och kunde då arbeta mer effektivt samtidigt som personalen fick ta ett 

större ansvar. ”Då kan man jobba lite med visioner.” Medarbetarna 

förmedlar förbättringsförslag till VD och informerar om nya potentiella 

kunder. VD skulle vilja ägna mer tid åt uppföljning av sådan in put. Det 

vardagliga arbetet tar över, men VD anser också att: ”Småföretag bygger 

mycket på den som äger och driver företaget. Det är hårt arbete som 

gäller.” Möten med de anställda sker fyra gånger om året. ”Då 

informerar man om det som kanske är lite jordnära då, om lönsamhet och 

om vad vi tror händer framåt och så vidare.”  

Företagets omvärld  

Företaget är med i en branschorganisation som utövar påtryckningar på 

riksdagsnivå i frågor som berör medlemmarna, just nu är exempelvis 

sjukförsäkringsfrågan aktuell. VD är aktiv i den lokala föreningen som 

arbetar mot myndigheter på lokal nivå. ”Jag jobbar med förtroende-

uppdrag, jag tror att det ger mig och företaget lite utveckling.” VD 

hoppas att expansionen av Stockholm Skavsta Flygplats kommer att 

generera ytterligare någon större kund. ”Det är en sviktande marknad, 

den är lite svår.” Det är viktigt att hålla koll på sin omvärld, anser VD, 

som gör det genom kunder och övriga kontakter. Företaget är anslutet till 

en central organisation som sköter upphandlingar, avtal, fakturering, 

marknadsföring och kontakter med nya kunder. Dålig lönsamheten råder i 

hela branschen. 
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Företagets relationer 

”Lönsamheten i företaget måste förbättras för att kunna upprätthålla 

kvaliteten på både personal och utrustning.” VD känner att han som 

småföretagare ofta får kompromissa med kunder på bekostnad av 

lönsamheten. Marknaden är regional och företaget är det enda inom den 

centrala organisationen i området. Utländska konkurrenter har börjat ta 

andelar av den svenska marknaden och ses som ett hot mot företaget. 

”Därför är det viktigt med vår kvalitet, miljöpolicy och utbildning, för då 

kan vi konkurrera med kvalitet.”  

Om att utvidga verksamheten till andra länder säger VD: ”Vi klarar inte 

konkurrensen i Europa på grund av att Sveriges kostnader i förhållande 

till andra länder i Europa är betydligt högre, vi kan inte konkurrera helt 

enkelt. Priset styr mycket på marknaden, men i andra hand kommer 

kvaliteten och miljön.” Medarbetarna utbildas under lågkonjunkturer och 

just nu genomförs ett Mål 3-projekt för kompetensutveckling. Företaget 

är ISO-certifierat kvalitetsmässigt och det finns en miljöpolicy i företaget. 

Certifieringen har genomförts för att kunderna efterfrågar det mer och 

mer.  

Företagets framtid  

”Målsättningen är väl att vi ska öka lönsamheten, det är det viktigaste 

just nu. Dels får man försöka öka priserna lite grann, dels förbättra 

logistiken och sänka kostnaderna. Förutsatt att en god lönsamhet kan 

uppnås finns det utvecklingsmöjligheter i företaget. Lönsamheten måste 

förbättras för att vi ska kunna hålla kvaliteten på både fordon och 

ägare.” Det är viktigt att ligga långt fram i teknikutvecklingen, men inte 

för långt fram. Det är bättre att konkurrenter emellan enas om 
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gemensamma satsningar. Företaget kommer att bearbeta nuvarande 

marknad även framöver och förhoppningsvis ta en större andel av den 

marknaden.  

VD befarar att lågkonjunkturen kommer att hålla i sig och att företaget 

har en besvärlig tid framför sig eftersom konsumenterna håller igen just 

nu, vilket påverkar alla i en sorts kedjereaktion. ”Jag tror vi kommer att 

samordna med andra företag mer och mer och få ett större nätverk. 

Efterfrågan på företagets tjänster ökar inte lika mycket längre och därför 

är det svårt just nu att höja priserna och det gäller istället att sänka 

kostnaderna genom att samarbeta.” 

Tryckeribolaget AB 

Bakgrund 

Företaget är verksamt inom tryckeribranschen och har med sina cirka 20 

anställda två verksamheter, tjänster och produktion efter kundönskemål. 

Företaget är ägarlett, i styrelsen ingår inga externa ledamöter. Från en 

topp 1998 har omsättningen sjunkit för att sakta ta sig upp igen 2002. 

Resultatet har haft sina toppar och dalar och är på väg uppåt igen 2002. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Tryckeribolaget AB 

Vad är företaget och varför? 

VD och tillika ägare sedan 35 år, har en tillbakadragen roll. För två år 

sedan tillsattes en operativ chef som ledare för företaget, eftersom VD:n 

då ville dra sig tillbaka. ”Drog iväg till Spanien med min fru och sedan vi 

hade varit där några månader så kände jag att det var väl inte riktigt det 

här jag hade tänkt mig. Så att vi åkte hem och sedan började jag väl att 

jobba lite grand men inte alls heltid och fulltid.” VD:n har i flera år haft 

många åtaganden på andra håll men ”företaget fungerade i alla fall för 

det hade det gjort under hela min tid som företagare.” VD har 

fortfarande flera åtaganden av exempelvis politisk karaktär och sitter i 

olika styrelser. Stora beslut som påverkar företaget kraftigt fattas av 

ledningsgruppen vilken utgörs av ansvariga från olika avdelningar 

tillsammans med den operativa chefen och VD. 

Företaget levde från början enbart på produktionen som var helt anpassad 

till kundernas önskemål. ”Vi bestämde oss för att starta en utbildning, 
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kunderna i gemen hade inte kunskapen om den nya tekniken. De trodde 

att de hade det, så fick vi reda upp det efteråt och sedan skulle man hålla 

på och dividera om vem som skulle stå för kostnaden för att vi redde upp 

det. Kunderna trodde ju att det var riktigt.” På så sätt kunde en så bra 

produkt som möjligt tillverkas. Utbildningen har sedan utvecklats och 

erbjuds inte längre enbart kunder utan även privatpersoner. Utbildnings-

utbudet som från början erbjöds har också utökats och förändrats sedan 

start.  

Företagets affärsidé handlar om att ”leverera i rätt tid till rätt kvalitet och 

till konkurrenskraftigt pris.” Affärsidén är främst avsedd för den 

producerande delen av företaget. ”När det gäller rätt pris så är ju inte 

detsamma som att det är det lägsta och samma sak gäller ju med, med 

kvaliteten att det är den kvaliteten som behövs.” Att leverera i rätt tid 

kanske ses som självklart för de flesta, men inom den bransch som 

företaget verkar är detta inte någon självklarhet eftersom många är 

involverade i produktionen. Det är dock svårt att marknadsföra sig med 

rätt tid som argument eftersom kunderna oftast ser det som självklart: ”de 

här andra som inte levererar i rätt tid, de går ju inte ut och talar om det 

och då räknas inte de här poängen.” Affärsidén är i stort sett den samma 

för tjänsterna, det handlar även där om rätt kvalitet och rätt typ av tjänst. 

VD påpekar att det är viktigt att kunna se vad som kommer att hända så 

att företaget kan erbjuda det i rätt tid. Problemet är att ”det är inte lätt att 

sälja saker och ting när man ligger för långt i framkanten,” kunderna 

vågar inte satsa eller känner inte att de kan ha nytta av tjänsten. 

Företagets starka sidor är enligt VD ”flexibilitet och omvärldskunskap.” 

Med hjälp av dessa sidor har företaget kunnat utnyttja olika möjligheter 

som dykt upp under åren, men det har också inneburit att företaget gjort 
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sig av med delar som senare kommit visa sig inte fungerat i längden. Som 

svar på hur företaget håller reda på vad som händer och är på gång svarar 

VD ”Genom att ha ett otroligt nätverk!” De svaga sidorna är att företaget 

på grund av sina starka sidor satsat på saker som inte alltid är så lön-

samma ekonomiskt sätt: ”ekonomiskt så är det ju påfrestande att hålla på 

med sådana här saker.” 

Företagets omvärld 

Ett hot som VD ser är att konkurrensen på det lokala planet för 

produktionen är allt för stor och marknaden för dessa för liten. För-

hoppningen finns dock att den senaste utvecklingen inom regionen 

kommer att göra att den marknaden utökas. ”Då kanske marknaden blir 

lite större.” Ett annat problem som VD ser är när ett företag har staten 

eller kommunen som kund eftersom stats- eller kommunbudgeten kan 

medföra att ett avtal avslutas tidigare än företaget själva planerat. Har 

företaget dessutom gjort olika investeringar för att klara avtalet kan det 

alltså bli väldigt dyrt. Möjligheten för företaget är att säljarna kan bli 

bättre och duktigare på att nå nya kunder och att kunna bearbeta de gamla 

kunder som finns. ”Möjligheten det är tänk nytt och tänk tvärtom,” att 

våga tänka i nya banor. 

Företagets relationer 

För båda verksamheterna är hela Sverige företagets marknad, men de 

flesta tjänstekunderna finns på det lokala planet och för produktionen är 

de flesta kunderna koncentrerade till Stockholm. När det gäller 

produktionsverksamheten ”har vi väl i huvudsak försökt att vända oss till 

slutkunder” och inte mellanhänder som finns tillgängliga. Tjänsterna 

erbjuds till slutkunden oftast med hjälp av olika institutioner även om 
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också viss direktmarknadsföring till slutkunderna genomförs. ”Idag så 

har vi väl ingen kund som motsvarar 10% av omsättningen” eftersom VD 

ser det som mycket viktigt att inte vara beroende av någon enskild kund. 

Goda relationer med kunder och leverantörer upprätthålls genom att 

upprätthålla goda kontakter med dem. Kundrelationen upprätthålls genom 

att ”ha en relation till dem, ringa och snacka skit rent ut sagt. Att de blir 

ens vänner på ett sätt.” Det är också viktigt att hålla det som utlovas i 

affärsidén. Leverantörsrelationen upprätthålls under tuffa tider för 

företaget genom att inte vara rädd för att prata med leverantören och 

förklara hur det ligger till. Företaget klarade sig på det sättet under en 

period då en dålig affär gjorde att företaget var skyldig en av sina 

leverantörer en väldigt stor summa pengar. Leverantören var då villig att 

skjuta upp betalningen när VD förklarade situationen och hur företaget 

skulle reda ut problemet och avskrev till och med ¾ av skulden senare. 

”När det är som jobbigast så går det ju faktiskt att prata med folk och så 

går det att få hjälp.” 

Företagets framtid 

VD har en positiv syn på framtiden. För tjänstedelen av företaget för-

utspår VD en utökning. Utbildningens grundtankar vill företagsledaren 

använda för att skapa en ny typ av tjänst som ska riktas till en ny 

kundgrupp. På produktionssidan ser VD att ny teknik gör det möjligt att 

erbjuda kunderna en bättre produkt och bättre service runt produkten. Vad 

gäller målsättningar säger VD: ”när man har kommit upp i den ålder som 

jag har så ser man ju inte så himla långt framför sig.” Dessutom går 

förändringen i samhället mot att hela tiden ha ett allt högre tempo vilket 

gör att mål som är längre bort än sex månader känns för långt borta. VD 

anser också att de mål som sätts upp vara reella: ”för att kunna styra på 
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lång sikt så måste man ju sätta upp målsättningar som man åtminstone 

tror på.” För att få nya intryck inför framtiden funderar företagsledaren 

på att ta in externa styrelseledamöter.  

Teknikforskarna AB 

Bakgrund 

Detta ägarledda företag ägs sedan ungefär tio år av en del av de cirka 40 

anställda. Företaget är verksamt inom forskning, projektbaserade entre-

prenader till industrin samt tillverkning och försäljning av egenutvecklad 

teknik. Omsättningen gick ned något mellan 1997 och 1999 för att 

därefter sträva uppåt igen. Resultatet har sjunkit med små undantag sedan 

1993 fram till 1998, därefter ökade resultatet under två år för att sedan 

sjunka igen. 

Omsättnings- och resultatutveckling för Teknikforskarna AB 

Vad är företaget och varför? 

Företagets VD är utbildad tekniker. ”Som VD får man ju alltid ta hand 

om det som är mest kris för stunden och sen såna här finansieringsfrågor 
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och ekonomi överhuvudtaget och försöka möta kriser, men även 

förhandlingar i viss mån.” Områdescheferna står för det tunga teknik-

kunnandet, är ansvariga för affärerna inom sina områden och sköter 

mycket av förhandlingsarbetet. I styrelsen är facket, aktieägarföreningen 

och ledningsgruppen representerade samt de två största ägarna och tre 

externa ledamöter varav en är ordförande. ”Och vi kommer nog att öka 

det externa nu och minska det interna, för att det blir ju för mycket 

gemensam bakgrund för att det ska tillföra så mycket.”  

”Det (forskningen) är alltså en väldigt långsiktig och väldigt tung 

utveckling och vi går i fronten så att säga, även i världsskala och vi är ju 

ett litet företag för den rollen.” Företaget drabbades nyligen av ett 

ekonomiskt bakslag när ett större projekt gick om intet på grund av icke 

påverkbara omständigheter. ”Det är ganska tufft att sälja projekt och 

forskning utan anslag och hålla det flytande med de här tunga 

experimentutrustningarna.” Det stod då klart att en viss spridning av 

verksamheten var nödvändig för att i framtiden vara bättre rustad för 

liknande förändringar i förutsättningarna. Därför ändrades verksamhetens 

inriktning och medarbetarna tog fram en strategiplan för hur företaget 

skulle utvecklas de närmast kommande åren.  

”Vi har ändrat strategi så att forskning och långsiktig teknikutveckling 

ligger kvar som en bas men en hårdare satsning görs på 

produktutveckling inom företagets kompetensområde som kan ge 

avsättning på kort sikt.” VD anser att ska man ägna sig åt 

intäktsgenererande forskning så ”kan du bara sikta på sådant som ger 

pengar och då måste du lösa de här kundernas problem ganska 

omedelbart.” En del mindre och lönsamma produkter tillverkas och säljs 

över hela världen sedan många år utan att de behöver marknadsföras. 
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Företaget har utvecklat nya produkter i enlighet med strategiplanen. ”Det 

här är den snabbaste utvecklingen vi har gjort av en produkt, alltså tre, 

fyra år från idé till kommersiellt genomslag och det är unikt i den här 

branschen. Det starka är ju vår kompetens, vi är ju rätt erkända, men det 

kan ju vända sig mot dig, att det blir för teoretiskt, du når inte ut till de 

här praktiskt inriktade (kunderna). Vi är en av de få som lyckas över-

brygga den här klyftan.” Företaget har haft en svag och tunn bakgrund i 

själva produktionen och har därför försökt att rekrytera personal med mer 

praktisk och industriell bakgrund. Företaget har också tagit över ett 

producerande verkstadsföretag med omvänd personalprofil och teknik 

som har lättare att få ut de nya produkterna på marknaden. 

”Vi kan fortfarande vara en partner i mer långsiktiga, externt 

finansierade forskningsprojekt, men idag finns en mix av lång och kort 

sikt samt av stora och mindre projekt.” Problemet för branschens 

producerande företag är, enligt VD, att de är bra så länge de håller på med 

samma sak, men att de saknar kompetens för att förnya och förbättra sina 

produkter. ”Här kan vi tillföra en hel del och skulle kunna vara ledande i 

sådana förnyelseprocesser om vi hade kapital nog för att genomföra dem. 

Istället är vårt främsta mål att överleva för att sedan växa och få en 

bättre lönsamhet. Men man får ju inte ta för sig så att man 

överhuvudtaget inte klarar sig, det är ju en betydande risk.”  

”Omsättningen måste öka markant när verksamheten övergår från 

forskning till entreprenad eftersom entreprenad är mer kostnads-

krävande. En tillväxt är därför nödvändig för att klara av att förändra 

verksamheten. Det svåraste för ett litet företag, det är kapital-

försörjningen och bankernas riskaversion. Därför måste man ta sig fram 

i lite små steg, finansieringen är den mest återhållande faktorn.” 
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Företaget har haft stora likviditetsproblem och det är ett bekymmer att 

likviditeten har en tendens att svänga kraftigt över året. Det finns 

funderingar på att emittera aktier för att öka det egna kapitalet och få in 

tyngre ägare som kan understödja företagets ambitioner finansiellt.  

Företagets omvärld 

”Vi påverkas mycket av det som händer i världen och politiska beslut är 

ju helt avgörande.” Antalet företag i branschen har reducerats kraftigt 

genom konkurser och uppköp under de senaste tio åren och beskrivs av 

VD som en krisbransch. Han argumenterar dock för att det går att hitta 

nischer i branschen och överleva trots att man är en liten aktör. ”Inom 

varje segment har vi konkurrenter, men ingen med likartade produkter 

och ingen som har så stark koppling mellan forskning och utveckling och 

produkter som vi har.” 

Företagets relationer  

Företaget är involverat i ett löpande forskningsmässigt branschprogram 

som ger en stor kontaktyta och knyter företaget till verkligheten. Den mer 

praktiska kompetensen som erhållits genom dessa program har lagt 

grunden för att kunna utveckla och sälja produkter. ”Det svåra är inte att 

komma på nya saker, det svåra är att komma på bra saker som löser 

kundernas problem.”  

Företaget har dragit ner på allmän marknadsföring av typen annonsering. 

”Vi jobbar istället med mer konkret och kompetenskrävande 

marknadsföring i form av kundbesök där kundens problem och aktuella 

situation kan diskutera. Vi borde bearbeta marknaden mer systematiskt, 

det är väl en plan vi har.” Företaget vänder sig främst till den svenska 
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marknaden med de kortsiktiga produkterna men håller liv även i teknik-

lösningarna, dock utan att marknadsföra dem. ”Vi har dragit ner rätt så 

mycket, som en anpassning tills vi får en stabil situation, så kanske vi kan 

öka igen.”  

Företagets framtid 

”Framtiden är att vi ska jobba mer med produktleveranser och 

entreprenader, ta ansvaret fullt ut själva men grundat på sånt där vår 

kompetens betalar sig. Vi håller oss ifrån massproduktion, då måste man 

ha en rationell produktion och så där.” När företaget är mer väletablerat i 

Sverige ska produkterna tas ut i Europa och övriga världen. Företaget har 

redan mycket kontakter på den internationella marknaden tack vare 

tidigare samarbeten, vilket, enligt VD, borde underlätta en internationell 

etablering.  

Metallprodukter AB  

Bakgrund 

Detta är ett familjeföretag som bearbetar och tillverkar produkter i metall. 

Det har funnits i drygt 30 år och har runt 20 anställda. Ägarna är också 

delägare i ett företag i ett östland inom samma bransch. Omsättningen har 

ökat med vissa mindre dalar, resultatet har däremot ökat konstant sedan 

1998. 
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Omsättnings- och resultatutveckling för Metallprodukter AB 

Vad är företaget och varför? 

”Efter ett mässbesök där svenska storföretagare talade om vad som 

gällde för framtiden såg vi ju direkt att vi inte hade någon större 

möjlighet att fortsätta i Sverige utan vi var tvungna att hitta andra ben att 

stå på. På sikt så är vi ju jättedyra, vi kan inte konkurrera. Det är för 

höga personalkostnader och skatter i Sverige.” Det är marknaden som 

bestämmer vad produkterna får kosta och för att anpassa sig till den lägre 

prisnivå kan man antingen rationalisera eller outsourca och då är 

outsourcing en enklare lösning, anser VD, och har nu därför med hjälp av 

östersjömiljarden lagt delar av produktionen i ett östland.  

”Den enda affärsidé som finns är att tjäna pengar, utan pengar blir det 

inget företag. Vi har överlevt för att vi varit flexibla, vi har gjort de jobb 

vi kan och anpassat oss genom att följa med i teknikutvecklingen.”  

Det är VD som fattar de flesta besluten. ”Det är mycket one man show 

som rullar runt det här, det är så och det är inte så att man sitter och har 
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en massa möten, för det har vi inte råd med utan här är det mer pang på 

rödbetan, det är så, hela vägen.” Strategiska beslut diskuteras inom 

familjen. Styrelsen består av de tre familjemedlemmarna samt två externa 

pensionerade industrimän. ”Det har varit bra att lära sig hur folk som 

suttit i storföretag tänker, eftersom jag själv saknar högre utbildning. De 

är mer strukturerade, när man jobbar med sånt här som jag gör då blir 

det lite mera feeling.” VD har i alla år arbetat ungefär 65 timmar i veckan 

Den mesta av VD:s tid går åt till produktionen. ”Tid för att tänka 

strategiskt? Nej, tid är någonting som vi saknar oerhört mycket, det blir 

bara sämre och sämre.” Några strategiska planer har inte gjorts i 

företaget förrän de externa ledamöterna kom in för några år sedan. ”Men 

de strategiska besluten blir allt viktigare. Det är oerhört kostsamt för ett 

företag att satsa på fel utrustning, en felsatsning är ödesdiger. Det är en 

förhoppning varje gång, det gäller att ha lite tur. Ibland fattas bra beslut, 

ibland dåliga.” 

Företagets omvärld 

”Strukturomvandlingen i samhället är så ofantligt snabb och så ofantligt 

stor. Det gör ju att det går liksom bara fortare och fortare. Man får 

aldrig nån känsla för framtid.” Vi har ingen aning om vad framtids-

strategerna tänker om utvecklingen, anser VD. ”Det är svårt att vara 

företagare idag eftersom man måste anpassa sig så snabbt och samhället 

inte skapar möjligheter för företagare att investera på ett vettigt sätt. För 

att kunna vara effektiv på en krympande marknad med hård konkurrens 

gäller det att ligga i frontlinjen vad gäller ny teknik, vilket är dyrt idag. 

Företaget kan inte skapa resurser för att investera internt idag eftersom 

lönerna och skatterna är så höga och då går det heller inte att 

konkurrera.” Vinstmarginalen är densamma som för tio år sedan trots att 
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omsättningen ökat tre gånger, vilket till största delen beror på 

samhälleliga kostnadsökningar. Lösningen är att flytta verksamheten till 

länder där resurserna kan skapas för att kunna genomföra nödvändiga 

investeringar.  

Företaget är kvalitetscertifierade som en anpassning till samhällets krav. 

”Jag tycker inte om såna här kvalitetskrav, det kostar bara en massa 

pengar, det är ingenting som är verkligt. Man ska alltid göra ett bra jobb 

och leverera det kunden ska ha.” Medlemskapet i en branschorganisation 

är till viss hjälp för att hålla sig uppdaterad med vad som händer i 

branschen. VD läser även branschtidningar och besöker mässor för att 

följa med i den tekniska utvecklingen. ”Tyvärr så är det väl jag som har 

lärt mig för mycket av det här (teknologin), de är beroende av mig, jag 

måste göra någonting åt det.”  

Företagets relationer 

”Världen har krympt i och med IT-samhället. Konkurrensen blivit global 

och därmed mycket tuffare. Marknaden krymper, många stora företag 

flyttar utomlands eller anlitar billigare utländska konkurrenter.” Det 

minskade kundunderlaget gör att företaget måste marknadsföra sig mer 

aggressivt. ”Vi försöker nischa oss mot speciella kundkategorier.” Det är 

VD tillsammans med sonen som försöker hitta nya segment genom att se 

hur samhället fungerar, vilka behov som finns och vad som passar 

företaget bäst. ”Man kan ju använda Internet eller så använder vi 

adressföretag, tar då ett antal företag som är hanterbart och försöker 

jobba mot dem.”  

Idag är marknaden främst den regionen i vilken företaget är lokaliserat. 

”Ett internationellt företag kräver en helt annan administration i 
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företaget och ett helt annat kontaktskapande.” Företaget samarbetar med 

vissa andra företaget i den lokala omgivningen. ”Samarbetet har blivit 

bättre än det varit tidigare, företagen har insett att det är bättre att sam-

arbeta istället för att konkurrera.” Samarbetet borde utökas ytterligare 

genom att köpa in maskiner gemensamt och jobba mer i projektform 

tillsammans. Som det ser ut idag går de stora projekten till östländerna. 

De konkurrerande företagen på marknaden har alla samma förutsättningar 

och ingen kan konkurrera med kvalitet. Priset avgör vem som får ett 

uppdrag. Möjligtvis kan ett företag utmärka sig servicemässigt, ”men det 

är inget som du lever på och jag tror inte du blir mätt på det heller. Ett 

företag kan bara bli bättre än konkurrenterna genom att köpa bättre och 

modernare maskiner.” Gamla jobb konkurrenssätts nu på marknaden och 

kunderna försvinner utan att man får reda på det. 

Företagets framtid 

VD påstår att ”det går att växa i Sverige men det kostar för mycket 

pengar. Ett företag måste växa för att inte stagnera och gå bakåt och till 

slut försvinna.” Företaget vill växa och skulle egentligen behöva vara 50-

70 anställda för att vara mer lönsamma. Men det är troligt att den 

tillväxten sker i det östland man redan har etablerat sig i, antingen 

organiskt eller genom uppköp. Kvar i Sverige blir ett holdingbolag. 

Om VD:n ser bakåt önskar han att han satsat hårdare mycket tidigare. 

”Det är aldrig för sent, men jag får ju inte slicka i mig sötman av en 

satsning idag. Jag skulle inte rekommendera någon att satsa på ett 

företag i den här branschen idag då det ger alldeles för dålig 

återbetalning. På sikt kommer produktionen i Sverige att försvinna helt 
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och kvar blir ett tradingföretag som tar in jobb och etablerar kontakter i 

världen.”  

 


