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Sammanfattning 

 
Titel:  Barriärer mot strategiskt arbete - En studie av SMEs 

 

Författare:  Anna-Karin Holgersson 

 

Handledare:  Tor-Björn Nilsson 

 

Examinator: Börje Boers 

 

Bakgrund: Strategiskt arbete är en viktig komponent för företags möjlighet till 

ökad tillväxt och utveckling.  Andelen SMEs uppgår till 99,9 % av 

de totala privata företagen i Sverige och kan därför anses ha en 

avgörande effekt för den totala ekonomiska tillväxten och 

arbetsmarknadens utveckling. Utgångspunkten för den här 

uppsatsen tas i problemet kring att SMEs i väldigt liten 

utsträckning ägnar sig åt strategiskt arbete och att ägare/VD spelar 

en avgörande roll för företagets benägenhet att ägna sig åt 

strategiskt arbete. 

Forskningsfrågor; Hur arbetar SMEs i dagsläget med strategiskt arbete? 

Vilka barriärer mot strategiskt arbete upplever ägare/VD i SMEs? 

Syfte; Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för barriärer 

mot strategiskt arbete utifrån ett ägar-/VD-perspektiv genom att 

undersöka deras upplevelse av fenomenet. 

Metod: En kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer 

genomförts med ägare/VD i SMEs 

Slutsats: Slutsatsen i studien är en förklaringsmodell kring vilka barriärer 

mot strategiskt arbete som ägare/VD I SMEs upplever och utifrån 

vilka perspektiv dessa utgår. Barriärerna är; Begreppet strategiskt 

arbete är otydligt, Brist på resurser, Omvärldsfaktorer, Attityder 

och mentala processer, Brist på engagemang, Brist på trovärdighet, 

Brist på träning, Implementeringssvårigheter, Brist på delaktighet, 

Kultur, Strategiarbete som en chimär, Brister i den strategiska 

processen 

Nyckelord: Strategiskt arbete, Den strategiska processen, Barriärer mot 

strategiskt arbete 

 

  



  

Abstract 

 
Title:  Barriers against strategic work – A study of SMEs 

 

Author:  Anna-Karin Holgersson 

 

Supervisor:  Tor-Björn Nilsson 

 

Examiner:  Börje Boers 

 

Background: Strategic work is an important component of the company's 

opportunities for growth and development. The proportion of 

SMEs amounted to 99.9 % of the total private companies in 

Sweden and can therefore be considered to have a decisive effect 

on overall economic growth and social development. The starting 

point of this essay is the issue that SMEs in very small extent 

engaged in strategic work and the owner / CEO play a crucial role 

in the company's propensity to engage in strategic work. 

 

Problem: How do SMEs work in the current situation with the strategic 

work?  

Which barriers against strategic work are owner/CEO in SMEs 

experiencing? 

 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding on how 

owner/CEO in SMEs experiences barriers against strategic work. 

 

Method: A qualitative case study where semi-structured interviews were 

conducted with owners / CEO in SMEs 

 

Conclusion: The conclusion of the study is an explanation model about which 

barriers to strategic work as owner / CEO in SMEs experience and 

from what perspective they are based. The barriers are; The 

concept of strategic work is unclear, Lack of resources, External 

factors, Attitudes and mental processes, Lack of commitment, 

Lack of credibility, Lack of training, Implementation difficulties, 

Lack of participation, Culture, Strategy work as a chimera, 

Deficiencies in the strategic process   

 

Keywords:  Strategic work, Strategy process, Barriers to strategic work  
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1. Inledning 

Inledningen ger en kort introduktion till det valda ämnesområdet och en förklaring kring det 

bakomliggande problemet som skall studeras vilket leder fram till arbetets syfte och 

problemformulering. Valda avgränsningar för denna uppsats kommer också att presenteras. 

1.1. Bakgrund 

Med små och medelstora företag (SMEs) avses enligt EU:s (Tillväxtverket, 2015) definition 

företag med mindre än 250 anställda, med en omsättning på mindre än 50 miljoner euro 

och/eller en balansomslutning på mindre än 43 miljoner euro.  Andelen SME:s antas uppgå 

till 95 % av de totala företagen i världen  (IFRS Foundation, 2015) och till 99,9 % av de totala 

privatägda företagen i Sverige (Företagens storlek, 2016) vilket påvisar att SMEs har en 

avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och är en väsentlig drivkraft i såväl den nationella 

ekonomin som i världsekonomin.  Stora resurser världen över avsätts för att stödja 

näringslivsutveckling och bara i Sverige avsätts strax under sex miljarder till utgiftsområdet 

näringsliv med målsättningen att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa 

förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag” (Budgetproposition, 2015). Det är i 

SME:s som majoriteten av alla jobb i Sverige skapas vilket innebär att utvecklingen av SME:s 

är avgörande för den ekonomiska tillväxten och för att motverka arbetslöshet. Tillväxtverket 

undersökning Företagens villkor och verklighet (2014) visar att 68 % av småföretagen i 

Sverige vill växa. För att småföretagen skall lyckas med detta krävs strategier för tillväxt 

genom ett långsiktigt strategiskt arbete. Utan långsiktiga strategier som visar vägen kan 

företagen omöjligt veta hur de ska agera för att nå sina målsättningar och vidarutveckla 

organisationen. Tidigare forskning visar dock att SME:s i stor utsträckning inte ägnar sig åt 

strategiskt arbete (Robinson & Pearce, 1984; Sexton & Van Auken, 1985; Berman, Gordon, 

& Sussman, 1987; Orser, Hogarth - Scott, & Riding, 2000; Sandberg, Robinson, & Pearce, 

2001; Beaver, 2003) trots att studier talar för att företag som ägnar sig åt strategiskt arbete har 

högre lönsamhet (Bracker, Keats, & Pearson, 1988; Berman, Gordon, & Sussman, 1987; 

Carland & Carland, 2003; Gibson & Casser, 2005) och att strategiskt arbete uppges vara 

viktigt enligt företrädare för SMEs (Stonehouse & Pemberton, 2002).  

Varför skall företag då egentligen ägna sig åt strategiskt arbete? En nyligen genomförd 

litteraturgranskning ( Babafemi1, 2015) talar för att formaliserat strategiskt arbete leder till 

konkurrensfördelar. Ett formaliserat och eventuellt standardiserat strategiskt arbete har funnits 

leda till att företagen når en ökad medvetenhet kring risker och möjligheter och därför agerar 
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proaktivt istället för reaktivt när det kanske redan är försent och möjligheten är passerad eller 

risken har blivit realiserad (O'Regan & Ghobadian, 2002b). Organisationer som ägnar sig åt 

formaliserat strategiskt arbete är också i högre utsträckning medvetna om de barriärer som 

kan uppstå vid implementeringen av planer och målsättningar (O'Regan & Ghobadian, 2002a) 

vilket innebär att de kan arbeta mer aktivt med att förebygga och motverka dessa barriärer. Ett 

långsiktigt och i organisationen väl förankrat strategiskt arbete medför att samtliga aktörer 

inom organisationen drar åt samma håll och det skapar även en känsla av delaktighet där 

medarbetarna i organisationen känner att de har möjlighet att kunna påverka. 

Att SMEs i stor utsträckning inte ägnar sig åt strategiskt arbete kan utifrån ovan sagda antas 

innebära att en stor andel företag förmodligen inte uppnår sin fulla potential eller ännu värre 

inte överlever konkurrensen i branschen utan slutar i konkurs. Det är därför intressant att 

undersöka den bakomliggande anledningen till att SMEs i så stor utsträckning inte ägnar sig 

åt strategiskt arbete.  

1.2. Problemdiskussion 

Hur kan det då komma sig att många SMEs inte ägnar sig åt strategiskt arbete då det precis 

som nämnts tidigare både upplevs som viktigt och kan leda till högre lönsamhet? 

Strategiforskningsområdet är omfattande och svårt att överblicka eftersom det utgår ifrån 

många olika teorier och perspektiv som alla tillför olika aspekter och tar hänsyn till olika 

påverkansfaktorer inom ämnesområdet (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006). En 

övervägande del av tidigare studier har fokuserat på att undersöka sambandet mellan 

strategiskt arbete och högre lönsamhet och uppvisat varierande resultat (Bracker, Keats, & 

Pearson, 1988; Berman, Gordon, & Sussman, 1987; Carland & Carland, 2003; Gibson & 

Casser, 2005; Robinson & Pearce, 1984; Falshaw, Glaister, & Tatoglu, 2006). Det finns dock 

ett flertal studier som indikerar att SMEs som ägnar sig åt strategiskt arbete har högre 

försäljningstillväxt, högre avkasting på tillgångar, högre vinstmarginal samt högre utökning 

av personalstyrka (Bracker, Keats, & Pearson, 1988; Berman, Gordon, & Sussman, 1987; 

Carland & Carland, 2003; Gibson & Casser, 2005) vilket talar för att företag tjänar på att ägna 

sig åt strategiskt arbete. En nyligen genomförd litteraturgranskning ( Babafemi1, 2015) 

indikerar också att ett formaliserat strategiskt arbete leder till konkurrensfördelar.  

Även om sambandet inte kan anses vara helt säkerställt så har under lång tid sambandet 

mellan strategiskt arbete och högre lönsamhet presumerats vara ett faktum av såväl många 

forskare (Robinson & Pearce, 1984) som av praktiker vilket inte minst visas av de många 
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företag och myndigheter som erbjuder utbildning och stöd inom det strategiska området (IDC 

West Sweden, 2016c; PWC, 2013; KPMG, 2016). Trots dessa möjligheter till stöd och att 

sambandet mellan strategiskt arbete och högre lönsamhet anses vara givet ägnar sig som sagt 

SMEs i stor utsträckning inte åt strategiskt arbete. Detta är en mycket intressant paradox och 

tidigare forskning indikerar att det finns vissa faktorer som har en negativ inverkan på 

företags tendenser till att ägna sig åt strategiskt arbete, det kan alltså sägas uppstå barriärer 

mot strategiskt arbete (Robinson & Pearce, 1984; Stonehouse & Pemberton, 2002; Ullah & 

Bhuyian, 2013). Dessa barriärer kan förekomma på företagsnivå och har då funnits bero på 

exempelvis bristfällig kompetens inom företaget, kostnadsaspekter och företagets storlek 

(Robinson & Pearce, 1984; Ullah & Bhuyian, 2013). Barriärer kan också vara beroende av 

faktorer som är relaterade till ägarnas motivation och drivkraft för att starta och driva 

företaget (Wang, Walker, & Redmond, 2006; Wang, Walker, & Redmond, 2007), alltså 

barriärer mot strategiskt arbete på ägarnivå. Slutligen kan en del barriärer mot strategiskt 

arbete vara beroende av externa faktorer, alltså barriärer på omgivningsnivå, som exempelvis 

krissituationer som förflyttar fokus från implementeringsprocessen och oväntade externa 

problem som uppstår (O'Regan & Ghobadian, 2002a). 

För att ett formaliserat strategiskt arbete skall komma till stånd krävs att någon bär ansvaret 

för att starta upp och driva den strategiska processen, vilken här benämns strategiutövaren. I 

SMEs är det ofta VD/ägare som har ansvaret för att initiera och genomföra den strategiska 

processen, alltså att vara strategiutövaren, detta beroende av att ägare och VD många gånger 

är samma person och därför har ett väldigt stort inflytande över företaget samt också är 

mycket väl insatt i den operativa verksamheten, till skillnad mot större företag där det ofta 

finns resurser med god kompetens och erfarenhet som enbart ägnar sig åt strategiskt arbete 

(McCarthy, 2003). 

Enligt Carland, Carland och Abhy (1989) så är det i mindre företag VD/ägare som bär ansvar 

för att det strategiska arbetet kommer till stånd och saknar de en predisposition för att ägna sig 

åt detta så kommer företaget i stor utsträckning inte att ägna sig åt strategiskt arbete. 

Personlighetsdrag hos VD/ägare som formats genom tidiga erfarenheter anses ha en 

nyckelroll för ovan nämnda predisposition (Carland, Carland, & Abhy, 1989), alltså kan 

tendensen till att ägna sig åt strategiskt arbete sägas vara subjektivt betingad hos ägare/VD. 

Det har också framkommit i tidigare forskning ( Kisfalvi, 2002)  att det finns en koppling 

mellan individuella karaktärsdrag och egenskaper vid prioriteringar och val vid strategiska 

beslut. Kisfalvi (2002) menar att det individuella subjektiva sätt som strategiutövaren 
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upplever och tolkar information kring sitt företag och dess omvärld är avgörande för 

strategiformulering och det fortsatta strategiska arbetet och att den strategiska riktning som 

VD/ägare utstakar för företaget är högst subjektivt betingad. 

För att ta reda på varför SMEs i så stor utsträckning inte ägnar sig åt strategiskt arbete är det 

därför logiskt att tillfråga VD/ägare i SMEs om deras upplevelse av det strategiska arbetet och 

vilka hinder de upplever i sin vardag mot strategiskt arbete.  Tidigare forskning har i relativt 

liten utsträckning ägnat sig åt att studera individens, alltså strategiutövarens, subjektiva 

upplevelse av strategiskt arbete (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006) trots att mycket pekar 

på att just strategiutövarens tidigare erfarenheter, kognition, beteendemönster, attityder och så 

vidare har stor inverkan på tendensen att ägna sig åt det strategiska arbetet (Hutzschenreuter 

& Kleindienst, 2006; Wang, Walker, & Redmond, 2007). Det finns alltså en lucka i 

kunskapsbildningen inom strategiområdet vad gäller strategiutövarens individuella upplevelse 

i relation till det strategiska arbetet och de hinder som kan uppstå däremot. 

Utgångspunkten för den här uppsatsen tas i problemet kring att SMEs i väldigt liten 

utsträckning ägnar sig åt strategiskt arbete och att ägare/VD spelar en avgörande roll för 

företagets benägenhet att ägna sig åt strategiskt arbete. Det finns ett flertal tidigare studier 

som har undersökt varför SMEs inte ägnar sig åt strategiskt arbete i särskilt stor utsträckning 

och dessa har då identifierat ett antal barriärer som leder till total brist på eller låga nivåer av 

strategiskt arbete (Robinson & Pearce, 1984; Stonehouse & Pemberton, 2002; Ullah & 

Bhuyian, 2013; Wang, Walker & Redmond, 2006; Wang, Walker & Redmond, 2007). Dessa 

studier har dock inte främst intresserat sig för ägares/VDs subjektiva upplevelse av fenomenet 

vilket innebär att en viktig aspekt inte har beaktats. 

1.3.  Syfte 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för de barriärer som kan uppstå mot 

strategiskt arbete utifrån ett ägar-/VD-perspektiv genom att undersöka deras upplevelse av 

fenomenet. 

1.4. Forskningsfråga 

Vad som anförts i problemdiskussionen och syftet har lett fram till följande forskningsfrågor: 

 Hur arbetar SMEs i dagsläget med strategiskt arbete? 

 Vilka barriärer mot strategiskt arbete upplever ägare/VD i SMEs?. 
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1.5. Avgränsning 

För att kunna besvara problemformuleringen har vissa avgränsningar gjorts. Detta arbete 

avgränsar sig till att undersöka ägare/VDs upplevelse av barriärer mot strategiskt arbete i små 

och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Skaraborg. Anledningen till att företag 

inom just tillverkningsindustrin fokuseras i denna studie är ett antagande om att långsiktigt 

strategiskt arbete kan anses vara av större betydelse för företag vars inträde och utträde på 

marknaden är förenat med stora kostnader. Detta är ofta fallet i tillverkningsindustrin då det 

krävs såväl ändamålsenliga lokaler som en funktionell maskinpark för att komma igång med 

verksamheten. Den geografiska avgränsningen är beroende av praktiska skäl då det 

strategiska urvalet av respondenter i studien gjordes med hjälp av en organisation som 

bedriver verksamhet i Skaraborg.  
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet kommer väsentliga begrepp att definieras och/eller diskuteras för att underlätta 

förståelsen för uppsatsens utgångspunkter. Tidigare forskning kring barriärer mot strategiskt 

arbete i SMEs kommer att sammanfattas och presenteras. Slutligen kommer en modell som 

sammanfattar den teoretiska referensramen att presenteras. 

2.1. Strategiskt arbete 

Det saknas en entydig definition kring vad som egentligen avses med strategiskt arbete och 

det finns ett flertal konkurrerande och/eller kompletterande teorier och perspektiv kring den 

strategiska processen vilket bidrar till att forskningsområdet kan framstå som mycket svårt att 

överblicka (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006). Detta bidrar också naturligtvis till att 

praktiker inom strategiområdet har svårt att nå en övergripande och någorlunda samstämmig 

upplevelse av vad strategiskt arbete innebär. Strategiforskningsområdet kan indelas i tio olika 

skolor varav tre har ett föreskrivande perspektiv (Designskolan, Planeringsskolan och 

Positioneringsskolan) och sju ett beskrivande perspektiv (Entreprenörsskolan, 

Kognitionsskolan, Lärandeskolan, Maktskolan, Kulturskolan, Omvärldsskolan och 

Konfigurationsskolan) (Mintzberg & Lampel, 1999). Skolorna kommer att beskrivas 

utförligare här för att ge en ökad förståelse för strategiområdets komplexitet. 

Designskolan är det ursprungliga perspektivet inom strategiforskningen och föreskriver hur 

organisationer skall gå till väga i det strategiska arbetet. Det handlar om att optimera utfallet 

av organisationens inre styrkor och svagheter i relation till yttre möjligheter och hot utifrån en 

medveten intellektuell process hos strategiutövaren som varken är en formaliserad analys eller 

en informell intuitiv tankeprocess utan någonstans däremellan (Mintzberg & Lampel, 1999). 

Detta var det dominerande perspektivet under 60-talet och det är ifrån designskolan som den 

mycket välkända och populära SWOT-analysen härstammar. Akronymen SWOT står för 

Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och innebär att en omvärldsanalys 

kombineras med en organisationsanalys för att identifiera organisationens styrkor och 

svagheter samt omvärldens möjligheter och hot och utifrån detta komma fram till en 

långsiktig strategi..  

Planeringsskolan kan sägas vara en vidareutveckling av designskolan och bygger på samma 

antaganden men med mindre fokus på strategiutövaren. Planeringsskolan menar att 

strategiarbetet inte enbart skall vara en informell och eventuell intellektuell process hos 

strategiutövaren utan istället en formaliserad process som kan indelas i olika steg vilka kan 
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nedtecknas i checklistor samtidigt som tekniska hjälpmedel och olika former av dokument 

som exempelvis budgetar och policys kan vara till stöd i strategiarbetet. Detta var det 

dominerande perspektivet under 70-talet  (Mintzberg & Lampel, 1999). 

Positioneringsskolan var det mest dominerande perspektivet under 80-talet och föreskriver en 

analytisk process där Porters tre generiska strategier och femkraftsmodell (Porter, 2008; 

Porter, 1979) är de mest framträdande teorierna. Enligt Porter (1979; 2008) existerar endast 

tre generiska strategier som företag kan tillämpa för att nå konkurrensfördelar inom utvald 

bransch nämligen: kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Kostnadsledarskap 

innebär att kunna sälja varor och tjänster till ett lägre pris än konkurrenterna medan 

diffrentiering istället handlar om att erbjuda ett högre upplevt värde i varor och tjänster, alltså 

premiumprodukter som kunderna är beredda att betala ett högre pris för, än för jämförbara 

produkter hos konkurrenterna. Fokusering innebär att välja ut ett smalt kundsegment och se 

till att uppfylla detta kundsegments behov bättre än vad konkurrenterna lyckats med. De fem 

krafterna som identifierats av Porter (1979; 2008) i femkraftsmodellen är; kunders 

förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, konkurrens mellan befintliga aktörer, 

konkurrens från nya aktörer och substitut för varan eller tjänsten. Genom att först analysera 

och välja en av de generiska strategierna och sedan tillämpa femkraftsmodellen för att 

positionera företaget där krafterna är som svagast samt att exploatera förändringar inom 

krafterna kan en strategi för långsiktig lönsamhet utvecklas och implementeras (Porter, 2008).  

Entreprenörsskolan beskriver en visionär process där den kraftfulle ledarens visioner och 

intuition styr processen som är helt och hållet informell. Den strategiska processen är alltså 

helt beroende av en kraftfull och visionär ledare för att överhuvudtaget komma till stånd och 

sker till stor del enbart i ledarens huvud (Mintzberg & Lampel, 1999) 

Kognitionsskolan  intresserar sig för de mentala processer som strategier tillkommer genom. 

Eftersom strategier utvecklas genom mentala processer är det viktigt att öka förståelsen kring 

hur information processas, kunskap stuktureras och lagras. Utgångspunkten för den kognitiva 

skolan var ursprungligen att ta reda på hur strategiutövaren på ett mer eller mindre obhektivt 

sätt via mentala processer kartlade verkligheten men på senare tid har intresset skiftat till ett 

mer konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att upplevelsen av omvärlden och fenomen som 

uppstår där är en individuell konstruktion genom att individens sinnesintryck tolkas utifrån 

tidigare kunskap och erfarenheter. Det kan alltså framhållas att strategiutövarens subjektiva 

tolkning av sin omvärld har stor inverkan på strategiprocessen (Mintzberg & Lampel, 1999). 
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Lärandeskolan skiljer sig till stor del från de andra skolorna genom att se på strategiskapande 

som lärande genom en framväxande process i organisationen. Enligt lärandeskolan kan 

strategiprocessen utvecklas genom lärande på samtliga nivåer och funktioner inom en 

organisation och det kan handal om så väl strategiformulering som strategiimplementering 

(Mintzberg & Lampel, 1999). 

Maktskolan beskriver en förhandlingsprocess som grundar sig på makt utifrån antigen ett 

micromaktperspektiv eller ett macromaktperspektiv. Enligt micromaktsperspektivet är 

strategiutveckling en politisk process som uppstår genom förhandlignar, övertalning och 

konfrontation mellan olika maktaktörer inom organisationen. Macromaktsperspektivet 

handlar istället om hur organisationen som enhet använder sin samlade makt för att påverka 

och förhandla med yttre intressenter och aktörer i omgivningen  för att uppnå strategier som 

gynnar organisationen (Mintzberg & Lampel, 1999). 

Kulturskolan beskriver strategiutveckling som en social process som grundar sig i 

organisationskulturen. Organisationskultur fokuserar kollektivet inom organisationen och 

består av det agerande, lärande och så vidare som är unikt för just den specifika 

organisationen (Mintzberg & Lampel, 1999). Det är ur kulturskolan som teorin om Resource 

Based View (RBW) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) växt fram vilken fokuserar de inre 

resurser som är unika för just den specifika organisationen. Eftersom resurser är heterogent 

fördelade och dessutom begränsat mobila kan vissa företag uppnå konkurrensfördelar som 

grundar sig på materiella eller immateriella tillgångar/resurser vilka företaget besitter eller 

förfogar över (Barney, 1991).  För att ett företags skall uppnå långsiktiga, och inte enbart 

tillfälliga, konkurrensfördelar menar Barney (1991) att företaget måste förfoga över resurser 

som uppfyller kriterierna i VRIN-ramverket.  VRIN är en akronym och står för Value, 

Rareness, Imperfect Imitability och Non Substitutability (Barney, 1991). För att företagets 

resurser skall anses kunna leda till långsiktiga konkurrensfördelar måste de alltså vara 

värdefulla, ovanliga, inte gå att imitera eller att ersätta med en annan resurs som uppfyller 

samma funktion eller samma behov hos kunden. Det strategiska arbetet utifrån företagets inre 

perspektiv handlar alltså om att identifiera, bevara, anpassa,införskaffa eller bygga upp 

resurer som uppfyller VRIN-ramverket och på så sätt leder till konkurrensfördelar. 

Omvärldsskolan beskriver en reaktiv process där strategiutveckling handlar om att hantera 

omvärldförändringar och agera utifrån dessa, omvärlden är den i särklass mest centrala 

påverkansfaktorn vad gäller det strategiska arbetet. Contingency Theory är den mest 
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framträndande teorin inom omvärldsskolan och enligt denna finns inget optimalt sätt att driva 

en organisation utan allt  handlande inom organisationen styrs av omvärldseventualiteter 

(contingencys) (Mintzberg & Lampel, 1999). 

Konfigurationsskolan beskriver en omvandlingsprocess genom att en organisation i sin 

livscykel genomgår olika stadier eller tillstånd. Samtliga övriga skolor är integrerade i detta 

perspektiv genom att organisationer beroende av såväl yttre som inre faktorer kan omvandlas 

från ett tillstånd till ett annat genom en dramatisk och omvälvande omvandlingsprocess, där 

tillståndet kan relateras till de övriga olika skolorna. Exempelvis kan en dynamisk omvärld 

leda till ett mer entreprenöreellt strategiskt arbete medan en stabil omvärld kan leda till 

strategisk planering.  

Utifrån ovanstående beskrivning av de tio olika skolorna inom strategiområdet kan det 

konstateras att i princip allting som händer inom och utanför en organisation kan betecknas 

som betydelsefullt för det strategiska arbetet. Naturligtvis är det av värde att ha en 

grundläggande förståelse för komplexiteten kring strategiskt arbete och de många faktorer 

som har betydelse för den strategiska processen även för praktiker men de är långt mer 

intresserade av hur de i praktiken skall gå till väga för att lyckas uppnå konkurrensfördelar 

med hjälp av det strategiska arbetet. 

2.2. Den strategiska processen 

Trots att det inte finns en tydlig definition kring vad som avses med strategiskt arbete så råder 

en generell samsyn kring att strategiskt arbete är en process som företag ägnar sig åt för att nå 

konkurrensfördelar. Enligt Hopkins och Hopkins (1997) består denna process av tre 

huvuddelar, formulering, implementering och kontroll.  
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Min modell som beskriver den strategiska processen som baseras på Hopkins och Hopkins (1997). 

Modellen beskriver processen som utgör strategiskt arbete i ett företag varav tre av cirklarna 

motsvarar formulering vilken består av att utifrån företagets vision, affärsidé och mål 

genomföra nulägesanalyser på olika nivåer vilket leder fram till företagets 

strategiformulering.  Nästa steg i procesen är implementering av den utarbetade strategin på 

företagets samtliga nivåer för att på så sätt nå företagets strategiska målsättningar genom 

korrekt resursallokering samt utveckling av nya eller befintliga resurser. Slutligen genomförs 

kontroll genom att utvärdering och uppföljning av hur väl företaget lyckades med att 

implementera och uppfylla den beslutade strategin. För att ett företag skall lyckas bra med sitt 

strategiska arbete bör detta vara en ständigt pågående och medveten process som utifrån nya 

insikter och omvärldsförändringar kan leda till anpassning och korrigeringar, av såväl vision, 

affärsidé, målsättningar som strategiformulering.  

2.3. Formalieserat eller informellt strategiskt arbete 

Strategiskt arbete inom företaget kan vara både formellt och informellt och det bör tilläggas i 

sammanhanget att formaliserat strategiskt arbete är vanligare i större företag medan SMEs i 

större utsträckning ägnar sig åt informellt strategiskt arbete. 
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Formaliserat strategiskt arbete innebär någon form av avsiktlig och systematiserad process 

(O'Regan & Ghobadian, 2002b) som många gånger finns nertecknad i form av exempelvis 

policyer, arbetsordingar eller planer för verksamhetsstyrning. Ett formaliserat strategiskt 

arbete innebär ofta att analyser, uppdatering av företagets vision, mission, strategiska 

målsättningar och planer, korrigeringar i implementeringsprocessen samt kontroll och 

uppföljning sker vid vissa i förväg fastställda återkommande tidpunkter men det förkommer 

även att det formaliserade strategiska arbetet är mer dynamiskt och istället är en reaktion på 

förändringar i omgivningen (Rodenstedt, 2013).  En formaliserad process för strategiskt 

arbete anses medföra vissa fördelar för företaget i form av att det strategiska arbetet hamnar 

på dagordningen och blir mer medvetet, strategiskt arbete genomförs systematiskt och den 

strategiska processen skapar medvetenhet och delaktighet hos medarbetarna (O'Regan & 

Ghobadian, 2002b).   

Informellt strategiskt arbete å andra sidan är vanligt förekommande i SMEs och sker ofta 

endast i huvudet på ägare/VD (McCarthy, 2003). Den strategiska analysen är vare sig 

formaliserad eller systematiserad utan utgår istället från ägares/VDs magkänsla vilken bygger 

på samtal med kunder och leverantörer samt nyhetsflöden i media (McCarthy, 2003). Det 

informella strategiska arbetet är ofta reaktivt utifrån reella problem som uppstår istället för att 

vara proaktivt och förebygga problemens uppkomst eller till och med kunna vända de 

eventuella framtida problemen till möjligheter (O'Regan & Ghobadian, 2002b). 

2.4. Strategiutövarens betydelse för det strategiska arbetet 

Som tidigare nämnts har strategiutövarens personlighetsdrag, bakgrund, tidigare erfarenheter, 

kognition och beteendemönster betydelse för och påverkar det strategiska arbetet 

(Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006; Carland, Carland, & Abhy, 1989; Kisfalvi, 2002). Hur 

den enskilda individen förstår, upplever och tolkar sin omvärld har naturligtvis stor betydelse 

för hur individen agerar och samspelar med sin omgivning och det kan därför också 

förekomma stora skillnader i upplevelsen av ett fenomen mellan olika individer i liknande 

kontexter. Det är  utifrån ovan sagda därför av intresse, att precis som den här uppsatsen 

syftar till, studera enskilda individers upplevelse av det strategiska arbetet och de barriärer 

som kan uppstå däremot för att på så sätt få en djupare förståelse 

Strategiutövarens kunskaper om och tidigare erfarenheter av strategiskt arbete leder till att 

attityder till strategiskt arbete skapas. Attityder kan beskrivas som en individs benägenhet att 

känna, tänka och bete sig på ett visst sätt gentemot sin omgivning beroende av tankemässiga 
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och känslomässiga värderingar (Karlsson, 2007). Attityden till ett visst objekt, i det här fallet 

strategiskt arbete, bygger på individens kunskap och/eller tro som ger stöd åt värderingen 

(Karlsson, 2007). Det är därför mycket troligt att en individ som har en negativ attityd mot 

strategiskt arbete inte kommer att ägna sig åt detta och att en individ med positiv attityd till 

strategiskt arbete är benägen att ägna sig åt detta.  

När en individ skall tolka företeelser i sin omvärld sker detta genom kognitiva processer som 

är en kombination av bearbetning av sinnesintryck och i hjärnan tidigare lagrad kunskap (Pike 

& Edgar, 2005). Detta innebär att det inte finns ett gemensamt och generellt sätt att uppleva 

omvärlden utan upplevelsen är en individuell konstruktion som är beroende av tidigare 

kunskaper och erfarenheter som kopplas samman med det aktuella sinnesintrycket (Pike & 

Edgar, 2005). Detta talar för att det är mycket viktigt att undersöka den individuella 

upplevelsen av barriärer mot strategiskt arbete hos ägare/VD i SMEs för att kunna nå en ökad 

förståelse för varför SMEs i stor utsträckning inte ägnar sig åt strategiskt arbete. 

2.5. Barriärer mot strategiskt arbete 

Tidigare forskning inom strategiområdet har identifierat vissa faktorer som har negativ 

inverkan på företags benägenhet att ägna sig åt strategiskt arbete, det uppstår alltså barriärer 

mot det strategiska arbetet. Fortsättningsvis följer en kort genomgång av tidigare identifierade 

barriärer. 

2.5.1. Begreppet strategiskt arbete är otydligt 

 Det har funnits vara vanligare för företag att fokusera på kortsiktiga affärsplaner på 1-3 år 

trots att långsiktigt strategiskt arbete uppges vara viktigt (Stonehouse & Pemberton, 2002). 

Denna motsägelse föreslås kunna förklaras med att det råder olika uppfattningar kring 

innebörden av begreppet strategiskt arbete mellan vetenskapen och praktikerna samt att 

praktikerna saknar medvetenhet kring fördelarna med en långsiktig strategi och därför inte 

heller anser att det skapar värde för företaget (Stonehouse & Pemberton, 2002) utan enbart 

leder till ökade kostnader för de resurser som går åt till att arbeta strategiskt. Här identifieras 

alltså barriärer för strategiskt arbete där utgångspunkten kan sägas vara bristande 

överenstämmelse kring förståelsen av begreppet strategiskt arbete mellan vetenskapen och 

praktikerna samt bristande förståelse för vad som exakt avses med strategiskt arbete och vilka 

fördelar detta kan bära med sig. Med tanke på den stora omfattning av perspektiv som tidigare 

beskrivits kring strategiskt arbete framstår det som ganska naturligt att praktiker har svårt att 

uppleva begreppet strategiskt arbete som tydligt.  
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2.5.2. Historiskt agerande 

Ett annat perspektiv som är viktigt att beakta när det gäller strategiskt arbete är historiens 

betydelse för framtida möjligheter och begränsningar. Den kontext och det stadie 

organisationen befinner sig i i nuläget kan anses bero på tidigare strategiska processer vilket 

alltså innebär att organisationens historiska strategiska beslut och processer både möjliggör 

och begränsar framtida strategiska beslut och processer (Hutzschenreuter & Kleindienst, 

2006). Organisationens historiska agerande kan alltså också eventuellt vara en barriär mot 

strategiskt arbete.   

2.5.3. Brist på resurser 

Tidsbrist upplevs vara en mycket vanlig anledning till att det strategiska arbetet inte kommer 

till stånd. Tiden går åt till att lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet och då får det 

långsiktiga strategiarbetet helt enkelt stryka på foten (Robinson & Pearce, 1984).  

Bristande kunskap kring planeringsmodeller och planeringsverktyg samt brist på specialiserad 

kompetens gör att det många gånger är svårt att komma igång med det strategiska arbetet i 

SMEs. Ledningen i SMEs består ofta av generalister och saknar därför tillräckliga kunskaper 

och erfarenheter kring den strategiska processen vilket medför att de inte ägnar sig åt det 

strategiska arbetet (Robinson & Pearce, 1984; Ullah & Bhuyian, 2013) 

Företagets storlek har en viss effekt på företags benägenhet till strategiskt arbete då detta kan 

ha inverkan på företagets tillgång till resurser, ju större företag desto större sannolikhet att 

företaget ägnar sig åt långsiktigt strategiskt arbete och vice versa (Stonehouse & Pemberton, 

2002; Ullah & Bhuyian, 2013). 

2.5.4. Brist på tillit och öppenhet 

Ett alternativ för att råda bot på kunskapsbristen inom SMEs vad gäller det strategiska arbetet 

är att ta hjälp av externa resurser som exempelvis konsulter. Det har dock konstaterats att det i 

många fall råder brist på tillit och öppenhet i organisationerna vilket leder till ett motstånd att 

dela det strategiska arbetet med anställda och framför allt med externa konsulter (Robinson & 

Pearce, 1984). Denna brist på tillit och öppenhet kan leda till att nödvändiga resurser, i form 

av kompetens, för att få till stånd ett långsiktigt strategiskt arbete inte tillförs organisationen. 

2.5.5. Omvärldsfaktorer 

Politiska beslut, förändrar lagstiftning, konjunktursvängningar samt andra osäkerhetsfaktorer i 

omvärlden har funnits kunna vara barriärer mot strategiskt arbete (Ullah & Bhuyian, 2013) 
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Dessa barriärer är det dessutom näst intill omöjligt för företagen att ha någon direkt inverkan 

på genom att exempelvis förebyggande arbete. 

2.5.6. Ägares motivation till att bedriva affärsverksamhet 

Ovan beskrivna barriärer har fokuserats ur ett företagsperspektiv men då många SMEs är 

enmansföretag eller mycket små familjeföretag behöver utgångspunkten också tas i ett 

individperspektiv med ägaren i fokus för att öka förståelsen och identifiera barriärer mot 

strategiskt arbete. Wang, Walker och Redmond (2007) menar att istället för att fokusera på 

barriärer mot strategiskt arbete på företagsnivå skall blicken vändas mot individnivå. Wang, 

Walker och Redmond (2007) föreslår också att benägenheten för ett företag att använda sig av 

strategiskt arbete är beroende av ägarens motivation till att driva företaget. Är ägarens motiv 

rent ekonomiska, alltså att maximera vinst och tillväxt, är benägenheten till att använda sig av 

strategiskt arbete stor. Handlar ägarens motiv däremot om personlig utveckling och liknande 

där fokus ligger på icke finansiella drivkrafter tenderar företaget att ägna sig åt strategiskt 

arbete i mindre utsträckning. 

2.5.7. Barriärer mot implementeringsfasen av strategiskt arbete 

De barriärer som tidigare beskrivits ha kunnat relateras till hela den strategiska processen men 

det har också föreslagits att det existerar barriärer mot enskilda delar av den strategiska 

processen. Tidigare studier har identifierat ett flertal barriärer mot implementeringsfasen i det 

strategiska arbetet varav en del kan kategoriseras vara beroende av interna faktorer och andra 

som beroende av externa faktorer (O'Regan & Ghobadian, 2002a). Interna barriärer i 

implementeringsfasen som identifierats är; bristfällig kommunikation, 

implementeringsprocessen tog längre tid än planerat, bristande kompetens hos de anställda, 

bristfällig förståelse av övergripande strategier och målsättningar hos de anställda, bristande 

koordination i implementeringsprocessen, (Beer & Eisenstadt, 2000; O'Regan & Ghobadian, 

2002a) bristfälligt ledarskap och otydlig strategi med konkurrerande målsättningar (Beer & 

Eisenstadt, 2000) Externa barriärer som identifierats är; krissituationer som förflyttar fokus 

från implementeringsprocessen, oväntade externa problem som uppstår och externa faktorer 

som har direkt påverkan på implementeringsprocessen (O'Regan & Ghobadian, 2002a). 

2.6.  Ägare/VDs upplevelse av barriärer mot strategiskt arbete 

Tidigare studier som beskrivits under avsnittet om barriärer mot strategiskt arbete har alltså 

fokuserat barriärer mot strategiskt arbete ur ett företagsperspektiv, ur ett omvärldsperspektiv 

samt ur ett ägarperspektiv utifrån motivation men ingen av de tidigare genomförda studierna 

för att identifiera barriärer mot strategiskt arbete har haft strategiutövarens individuella 
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upplevelse som utgångspunkt trots att det är allmänt känt, vilket tidigare har beskrivits, att 

individuella förutsättningar såsom bakgrund, tidigare erfarenheter, kognition och 

beteendemönster har stor betydelse för hur omvärlden förstås och tolkas samt vilket agerande 

detta leder till. En individs upplevelse av ett fenomen är helt och hållet subjektiv, upplevelser 

är inte en ovbjektiv reflexmässig respons på yttre stimuli via sinnesintryck utan en aktiv och 

kreativ process där sinnesintryck organiseras, tolkas och formas i relation till individens 

tidigare kunskap, erfarenhet, attityder, kognition, humör, personlighet och så vidare 

(Karlsson, 2007).  

Det har också framkommit i tidigare studier att individens personlighetsdrag kan ha inverkan 

på strategiutövarens upplevelse av omvärlden vilket då får effekter för strategiskt 

beslutsfattande framför allt vad gäller proaktivt strategiskt arbete (Mullins & Cummings, 

1999). Det är därför intressant att undersöka just upplevelsen hos ägare/VD, alltså 

strategiutövarna, i SMEs av de barriärer som kan uppkomma mot strategiskt arbetet för att på 

så sätt skapa en ökad förståelse för fenomenet.  
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2.7. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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Modellen är avsedd att förtydliga och sammanfatta den teoretiska referensramen som denna 

studie tar sin utgångspunkt i. Modellen utgår från att strategiutövaren har en generell önskan 

om och drivkraft till att uppnå konkurrensfördelar för företaget som kan bidra till vinst- 

och/eller tillväxtmaximering. Denna önskan och drivkraft leder till att strategiutövaren 

intention är att ägna sig åt ett långsiktigt strategiskt arbete genom att initiera och driva den 

strategiska processen i företaget för att på så sätt tydliggöra vilka konkurrensfördelar som kan 

vara möjliga att uppnå och vägen fram till hur dessa skall uppnås. I många SMEs kommer 

dock inte strategiutövaren till stånd med det långsiktiga strategiska arbetet eftersom det 

uppstår någon form av hinder eller barriär vilket leder till total avsaknad eller låga nivåer av 

strategiskt arbete. Hur strategiutövaren upplever det strategiska arbetet och de barriärer som 

kan uppstå däremot kan betraktas utifrån de olika perspektiv som de tio skolorna 

representerar.  
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3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för den kvalitativa forskningsansatsen som denna studie tar sin 

utgångspunkt i. Undersökningsansats, metodval och tillvägagångssätt vid datainsamling och 

analys kommer att beskrivas. De etiska ställningstaganden som beaktats kommer att 

redogöras för. Avslutningsvis kommer metodkapitlet innehålla en diskussion kring 

metodproblem.  

3.1. Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för existensen av barriärer mot strategiskt arbete 

ur ett ägar-/VD-perspektiv vilket ledde fram till forskningsfrågan som fokuserar VD/ ägares 

upplevelse av barriärer mot strategiskt arbete. För att kunna besvara forskningsfrågan kommer 

jag att utgå från en kvalitativ forskningsansats då utgångspunkten i undersökningen är 

ägares/VDs upplevelse av vilka hinder/barriärer mot strategiskt arbete som kan uppstå i 

SMEs. Den kvalitativa forskningsansatsen utgår från ett tolkningsinriktat kunskapsteoretiskt 

synsätt vilket innebär att individens upplevelse av omvärlden inte är objektiv utan en 

subjektiv tolkning vilket leder till ett konstruktivistiskt synsätt där, i det här fallet, upplevelsen 

av hinder/barriärer mot strategiskt arbete hos ägare/VD är en individuell konstruktion genom 

en mental process där sinnesintryck tolkas utifrån inverkan av tidigare erfarenheter och 

kunskap (Bryman & Bell, 2011), den uppfattning en individ kan få av omvärlden är en 

konstruktion av det individuella medvetandet. Dessa synsätt ligger helt i linje med uppsatsens 

syfte och hjälper också till att förtydliga varför det är så viktigt att undersöka just den 

individuella upplevelsen av fenomenet då de påvisar att kunskap inte är objektiv och enbart 

skapas genom insamling av empiri utan istället skapas i kombination av yttre betraktelser och 

inre mentala processer som är präglade av tidigare kunskap och erfarenheter vilket innebär att 

kunskap och individens upplevelse av fenomen i omvärlden är subjektivt betingat. Uppsatsen 

utgår från en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats då insamlad data förväntas till 

viss del kunna relateras till tidigare forskning men också till viss del bidra med insikter som 

inte framkommit i tidigare studier 

3.2. Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen utgår från en kvalitativ fallstudie där fallet som skall studeras är 

ägares/VDs upplevelse av fenomenet barriärer mot strategiskt arbete i SME:s. I en kvalitativ 

studie är det viktigt att göra ett medvetet urval av undersökningsobjekt för att på så sätt 

säkerställa att ökad kunskap kring fenomenet kan uppnås (Bryman & Bell, 2011). Urvalet av 
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företag i denna studie har därför skett med hjälp av IDC West Sweden då de har god 

kännedom och erfarenhet av hur det strategiska arbetet i många företag inom 

tillverkningsindustrin i Skaraborg fungerar och därför kan förmedla kontakt med relevanta 

ägare/VD. Detta bidrar också till tidigare beskrivna avgränsning eftersom IDC West Sweden 

uppdrag är begränsat till företag inom tillverkningsindustrin i Skaraborg. 

Anledningen till att jag tar hjälp av IDC West Sweden är dels deras omfattande kontaktnät 

och dels deras omfattande erfarenheter och kunskaper kring strategiskt arbete. IDC West 

Sweden (2016a) bildades våren 2007 och har i uppdrag att långsiktigt stärka 

konkurrenskraften och lönsamheten för den tillverkande industrin i Skaraborg genom insatser 

i områdena produktion, marknad, produktutveckling, kompetensförsörjning och kan bidra 

med visst stöd inom finansiering av utvecklingsprojekt. Verksamheten är finansierad av 

Skaraborgs Kommunalförbund, Europeiska Socialfonden, Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden och Vinnova vilket innebär att stödet är kostnadsfritt för företagen. (IDC 

West Sweden, 2016b). IDC West Sweden (2016c) erbjuder behovsstyrda insatser som utgår 

från en övergripande företagsanalys och eventuella fördjupande analyser inom vissa specifika 

områden, alltså bidrar till att starta upp ett strategiskt arbete i företagen som kan leda till ökad 

konkurrenskraft och lönsamhet.   

Jag har med IDCs hjälp valt ut tio olika företag inom tillverkningsindustrin i Skaraborg vilka 

samtliga har någon form av erfarenhet av strategiskt arbete. Urvalet av företag gjordes av IDC 

genom att de valde ut tio företag som utifrån tidigare och pågående projekt erhållit stöd från 

IDC med olika utvecklings- och utbildningsinsatser. Att samtliga företag fått stöd i sitt 

utvecklingsarbete kan naturligtvis påverka resultatet av studien eftersom detta kan förmodas 

öka medvetenheten och kunskapen kring strategiarbetet hos utvalda ägare/VD men samtidigt 

bidrar det också till att samtliga är bekanta med ämnesområdet och därför också förmodligen 

har en upplevelse av vilka hinder som kan uppstå. Jag erhöll en lista från IDC med namn, 

telefonnummer och e-postadresser till ägare/VD för de tio utvalda företagen och ringde sedan 

runt till dessa för att informera om min studie och tillfråga dem om de kunde tänka sig att 

delta i studien. Samtliga tillfrågade VD/ägare tackade ja till att delta i studien vid vår initiala 

telefonkontakt och erhöll därefter ett kortfattat informationsbrev kring studien via e-post. 

Urvalet till denna studie kan inte anses uppfylla de kriterier som krävs för att resultatet skall 

kunna sägas vara generaliserbart men detta är heller inte syftet med kvalitativa studier där 

fokus istället ligger på en ökad förståelse för fenomenet (Bryman & Bell, 2011).  
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3.3. Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har jag tillämpat semistrukturerade intervjuer. Denna metod anser 

jag vara bäst lämpad för att undersöka ägares/VDs upplevelse av fenomenet barriärer mot 

strategiskt arbete då kvalitativa intervjuer är inriktade mot att undersöka just den intervjuades 

ståndpunkt och inte som vid kvantitativa intervjuer endast egentligen intresserar sig för att 

besvara de uppställda forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att jag valt 

semistrukturerade intervjuer är dels att jag på så sätt inte i förväg begränsat undersökningen 

till att handla om de barriärer som jag identifierat med hjälp av tidigare studier utan också 

öppnar upp möjligheten för respondenterna att reflektera kring fenomenet och på så sätt 

identifiera ytterligare intressanta aspekter av fenomenet och dels att intervjun ändå innehåller 

någon form av struktur genom olika teman som möjliggör jämförelser mellan de olika 

respondenternas upplevelser i undersökningen. 

Åtta intervjuer har genomförts ute på de olika företagen eller genom telefonintervjuer. 

Samtliga intervjuer har kunnat spelas in, eftersom respondenterna gett tillåtelse till detta, och 

sedan har det inspelade materialet transkriberats för att underlätta en korrekt analys (Bryman 

& Bell, 2011). 

3.4. Bortfall 

Min ursprungliga intention var att genomföra intervjuer med de tio ägare/företagsledare som 

IDC bidragit med att välja ut men på grund av att jag trots ihärdiga ansträngningar inte lyckats 

komma i kontakt med två av dessa skedde ett bortfall i det strategiska urvalet. Jag valde att 

inte gå vidare mer ytterligare intervjuer då jag upplevde att det fanns en stor samstämmighet i 

insamlad empiri (Bryman & Bell, 2011) och att fler intervjuer förmodligen inte skulle bidra 

med ytterligare aspekter till resultatet. 

 

3.5. Metod för tolkning av resultat och analys 

För att kunna presentera ett överblickbart resultat har insamlad empiri efterhand kodats och 

kategoriserats. Samtliga intervjuer har efter transkriberingen lästs igenom ett flertal gånger 

och relevanta avsnitt markerades och kodades med ett begrepp som sammanfattade texten i 

avsnittet (Bryman & Bell, 2011). Utifrån kodningarna sammanställdes sedan kategorier som 

representerade respondenternas upplevelse av vilka barriärer som kan uppstå mot det 

strategiska arbetet. I analysfasen identifieras ett antal barriärer mot strategiskt arbete som då 

också relateras till den teoretiska referensramen 
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3.6. Metodproblem 

Det finns ett antal metodproblem som kan medföra att resultaten i en kvalitativ studie som 

den här där datainsamlingsmetoden bestått av intervjuer kan ifrågasättas och för att öka 

studiens trovärdighet har därför delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

samt autenticitet (Bryman & Bell, 2011) beaktats på följande sätt.  

För att öka tillförlitligheten har deltagarna själva fått avgöra om de vill vara anonyma eller ej 

och samtliga deltagare har också informerats om att all insamlad data kommer att vara 

konfidentiell då detta ökar deltagarnas känsla av trygghet i studien vilket leder till mer 

uppriktiga svar (Bryman & Bell, 2011). Jag har också tillämpat respondentvalidering 

(Bryman & Bell, 2011), alltså att deltagarna erhållit en skriftlig kopia av min transkribering 

av den genomförda intervjun och därefter haft möjlighet att återkoppla till mig för att 

säkerställa att jag uppfattat deras reflektioner kring olika tema i intervjun korrekt. Detta bidrar 

också till att öka tillförlitligheten då risken för missförstånd mellan mig och respondenterna 

på detta sätt minimeras. Intervjuerna har genomförts på respektive företag eller genom 

telefonintervju där deltagaren själv haft möjlighet att välja en lugn och avskild plats där 

intervjun kunde genomföras vilket bidrar till att säkerställa att deltagaren känner sig bekväm 

och hemmastadd vilket utjämnar maktbalansen mellan forskare och deltagare då deltagaren på 

så vis har beretts möjlighet att påverka intervjuns genomförande vilket också bidrar till ökad 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). 

För att öka studiens pålitlighet (Bryman & Bell, 2011) har jag i metodkapitlet noggrant 

redogjort för alla steg i undersökningsprocessen. Trots att det egentligen inte är syftet med 

studien och att det egentligen inte går att nå generaliserbara resultat utifrån ett så litet 

undersökningsurval kan studiens resultat ändå antas innehålla en viss överförbarhet (Bryman 

& Bell, 2011) då den sociala kontexten och den individuella upplevelsen av fenomenet 

barriärer mot strategisk planering i SME:s kan antas vara likartad för många ägare/VD i 

SME:s. 

För att stärka studiens äkthet/autenticitet (Bryman & Bell, 2011) har hänsyn tagits till att 

försöka agera så att studien skall ge en rättvisande bild (Bryman & Bell, 2011) av de 

upplevelser som finns bland ägare/VD i SME:s kring fenomenet barriärer mot strategiskt 

arbete. Eftersom respondenterna som utsetts att delta i studien alla tillhör kategorin ägare/VD 

och det är just denna kategoris upplevelser som fokuseras i studien borde resultatet leda till en 

rättvisande bild. Eftersom denna kvalitativa studie utgår från hermeneutik och alltså i stor 
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utsträckning är beroende av mina subjektiva tolkningar av insamlad empiri finns alltid en risk 

att mina tidigare erfarenheter, uppfattningar och fördomar kring fenomenet barriärer mot 

strategiskt arbete färgar resultatet men just en aktiv medvetenheten kring detta i studiens 

samtliga steg ökar möjligheten att undersökningen ger en rättvisande bild (Bryman & Bell, 

2011)  

I och med att respondenterna i de semistrukturerade intervjuerna beretts tillfälle att reflektera 

över fenomenet barriärer mot strategiskt arbete i SMEs är det troligt att reflektionen kan leda 

till ökade insikter och en bättre förståelse för fenomenet vilket i så fall kan leda till ontologisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2011) men det är i sig mycket svårt att garantera att alla 

respondenter upplever ett lärande med hjälp av egna reflektioner.  Med en ökad insikt kring 

fenomenet är det troligt att respondenterna kan ha större möjlighet att vidta de åtgärder som 

krävs för att kunna förebygga och minska de barriärer som kan uppstå mot strategiskt arbete 

vilket i så fall skulle innebära taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2011) detta förutsätter dock 

att respondentens egna reflektioner ledde till ett lärande som medförde just större insikt vilket 

förmodligen inte är troligt i samtliga fall. 

3.7. Etiska ställningstaganden 

Informationskravet (Bryman & Bell, 2011)  beaktades genom att utvalda deltagare först och 

främst fick en muntlig information vid den inledande telefonkontakten i samband med att 

intervjuerna bokades och därefter tillhandahöll ett informationsbrev (Bilaga 2) via e-post. 

Informationsbrevet innehåller en kortare presentation av valt ämnesområde samt syfte och 

metodval för studien. 

Samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2011) beaktades genom att utvalda deltagare skriftligen 

informerades om att deltagandet i studien helt och hållet är frivilligt och att det närsomhelst 

kan avbrytas utan vidare motivering. Denna information gavs i god tid före genomförandet av 

intervjuerna genom ett kortfattat informationsbrev kring studien som skickades via e-post. 

Samma information, alltså att deltagandet i studien helt och hållet är frivilligt och att det 

närsomhelst kan avbrytas utan vidare motivering, gavs också muntligen i samband med att 

intervjun skulle genomföras  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2011) beaktades genom 

information till deltagarna dels via tidigare beskrivna informationsbrev och dels muntligen i 

anslutning till intervjuerna om att insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och att 

deltagarna kan vara anonyma om de så önskar. 
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Nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2011) beaktades genom att insamlad data endast kommer 

att användas för forskningsändamålet i aktuell studie och under inga omständigheter kommer 

att nyttjas i något annat syfte. 
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4. Resultat 

I empirikapitlet kommer en kort inledande beskrivning av deltagarna i studien i de fall de inte 

valt att vara anonyma. Sedan presenteras en sammanställning av relevanta delar från 

samtliga intervjuer 

4.1. Presentation av respondenterna i studien 

VD/ägare till åtta olika företag inom tillverkningsindustrin i Skaraborg deltog i studien varav 

tre önskade vara anonyma. Jag kommer här att ge en kort presentation av de företag och 

respondenter som deltog i studien och naturligtvis kommer företagsnamn och personuppgifter 

för de tre som önskade vara anonyma inte att uppges. Det som ändå kan vara av värde att lyfta 

fram är att samtliga respondenter, alltså även de anonyma, är män vilket speglar branschen då 

även majoriteten av de anställda i de utvalda företagen är män vilket anges i respektive 

årsredovisning. 

Joakim Holm VD i SMKAB i Skövde 

SMKAB grundades 1979 och tillverkar en mängd olika rör och plåtprodukter. Bolaget 

producerar och bedriver försäljning av kompletta industrilegoprodukter samt egna produkter 

som handikapputrustning, gåbord, slangvindor och kärror till olika användningsområden.  

Företaget omsätter ungefär 40 miljoner kr om året och har i dagsläget 35 anställda 

(Årsredovisning, 2015). 

Per Bergman VD i C & D Snickerier AB i Falköping 

C & D Snickerier AB grundades 1988 och är idag en av Sveriges största och mest utvecklade 

designsnickerier. Bolaget bedriver snickeriverksamhet av högsta kvalitet inom 

affärssegmenten Living, Public och Office. Design i olika träslag med kombination av andra 

material som sten, metall, konstmaterial m.m. med beaktande av ljud- och brandklassning. 

Bolaget omsätter årligen omkring 50 miljoner kronor och har ett trettiotal anställda 

(Årsredovisning, 2014). 

Håkan Lindqvist VD i Tappers Stål och Metaller i Falköping 

Tappers Stål och Metaller grundades 1955 men blev uppköpta av Tibnor under 2001 och 

ingår därmed i SSAB-koncernen. Företaget idkar handel med järn, plåt och metaller. Bolaget 

har en årlig omsättning på omkring 70-75 miljoner och har ett tiotal anställda 

(Årsredovisning, 2015). 
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Björn Nystedt VD i Nystedts Smides och Mekaniska Verkstad AB i Skövde 

Nystedts Smides och Mekaniska Verkstad AB bildades 1976 och arbetar med legoproduktion 

inom skärande, bearbetning och svetsning. Bolaget omsätter omkring 25 miljoner kronor 

årligen och hade 2014, 17 anställda (Årsredovisning, 2014) 

Thomas Boethius VD i TM Automation AB I Töreboda 

TM Automation AB grundades 1994 och bedriver konstruktion och tillverkning av tekniska 

processer för industri och VA-system. Bolaget omsätter omkring 17 miljoner årligen och har 

15 anställda (Årsredovisning, 2015). 

Respondent 1 VD i Företag A 

Företaget grundades 1957 och bedriver tillverkning av byggnadssnickerier, omsätter ungefär 

25 miljoner årligen och har 23 anställda (Årsredovisning, 2015). 

Respondent 2 VD i Företag B 

Företaget grundades 1967 och bedriver industriell tillverkning, omsätter ungefär 19 miljoner 

årligen och har 16 anställda (Årsredovisning 2015). 

Respondent 3 VD i Företag C 

Bolaget bildades 1994 och bedriver industriell tillverkning, omsätter ungefär 30 miljoner 

årligen och har 21 anställda (Årsredovisning 2015). 

   

4.2. Strategiskt arbete i dagsläget 

I SMK AB är målsättningen att kunna arbeta mycket mer strukturerat, formaliserat och 

standardiserat för att säkerställa att det strategiska arbetet håller hög kvalitet.  

Vi känner ju att det här med strategiskt arbete, standariserat arbetssätt och de här bitarna runt i 

kring är jätteviktiga för att hela företaget skall leva vidare. (Joakim Holm) 

Fokusområdet vad gäller strategiskt arbete uppges i nuläget framför allt handla om 

kompetens, hur tyst kunskap skall kunna synliggöras och föras vidare mellan medarbetare i 

företaget. Den främsta konkurrensfördelen för företaget är många gånger medarbetarnas 

kompetens och det är därför viktigt att kompetensen kan bibehållas inom företaget utan att 

vara knutet till en speciell individ. En följd av detta arbete med en mer strukturerad och 
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formaliserad strategisk process har varit att ge enskilda medarbetare större ansvar och 

delaktighet i det strategiska arbetet. Detta har i sin tur naturligtvis ställt högre krav på 

medarbetarnas kompetens vilket medfört en del omplaceringar och omstruktureringar för att 

kunna ta till vara varje enskild medarbetares fulla potential. I SMK AB är det viktigt att 

involvera så många som möjligt i den strategiska processen för att på så sätt skapa delaktighet 

och en samsyn kring vart företaget är på väg och bygga en gemensam värdegrund och 

företagskultur. 

På C & D Snickerier AB ägnar sig företaget inte i dagsläget åt strategiskt arbete i särskilt stor 

utsträckning men de är öppna och delar gärna med sig av tidigare erfarenheter. Detta medför 

att de vid behov välkomnar externa resurser som exempelvis IDC för att tillföra relevant 

kompetens. Företagets största konkurrensfördel upplevs vara den kombination av 

organisationsstruktur och kreativitet som är unik för det specifika företaget och oerhört svår 

att kopiera.  

Gör vi någonting bra så är vi inte så rädda att det kopieras för det är inte så enkelt att kopiera 

någonting när du pratar organisation och utförande. Alltså vi har ju inga unika maskiner här 

som inte finns någon annanstans i världen men vår styrka ligger i strukturen, i organisationen, i 

kreativiteten och hur vi får ihop den. (Per Bergman) 

Tappers Stål och Metaller AB arbetar aktivt med SWOT-analyser där samtliga berörda inom 

företaget arbetar fram underlaget till analysen detta resulterar sedan i ett antal planer och 

måldokument på olika nivåer som sedan implementeras och följs upp. Strategin är ett levande 

dokument och man arbetar med förbättringar och uppdateringar hela tiden på företaget 

Vi jobbar jättemycket med detta att man ska göra saker och ting rätt, för om vi börjar och gör saker 

och ting rätt så slipper vi alla avvikelser. Är saker och ting rätt när det lämnar mig, då kommer 

människan att må bra och även ägaren kommer att vara glad att vi har en ekonomisk kontroll på 

detta. Allt hänger ihop, blir det fel någonstans, ja då kommer den människan att må dåligt och så blir 

det inga pengar i slutet heller. (Håkan Lindquist). 

För att skapa delaktighet bland samtliga anställda genomförs månadsmöten där information 

kring måluppfyllelse och avvikelser presenteras och diskuteras.  

Nystedts Smides och Mekaniska verkstad AB utgår i stor utsträckning från omvärldsanalyser i 

sitt strategiska arbete och dessa genomförs främst utav Björn Nystedt själv i samverkan med 

övrig ledning. Det strategiska arbetet är inte formaliserat och strukturerat utan det är i stor 

utsträckning upp till Björn Nystedt själv att initiera och driva den strategiska processen vilket 
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ibland kan bidra till att han gör för mycket själv och därför inte riktigt lyckas skapa 

delaktighet och få med alla på tåget. 

Det är väl egentligen det som tröttar mest som jag upplever med företagandet, det är ju det där 

att om du inte har en strukturerad ledningsgrupp så måste du sparka hela tiden för att nå 

förändring. Och då blir det många gånger det att istället för att sparka och tala om och greja så 

gör du väldigt mycket själv och då får du dålig respons istället. Då får man inte med sig alla. 

(Björn Nystedt) 

Företagets främsta konkurrensfördel är medarbetarna och det är därför oerhört viktigt för 

företaget att skapa en känsla av delaktighet och en tillåtande företagskultur där medarbetare 

kan växa och medverka till företagsutveckling genom att pröva nya idéer utan att vara rädda 

för reprimander om det misslyckas utan att istället i så fall lära av misstagen. Företaget arbetar 

mycket målmedvetet med att skapa en trivsam atmosfär och goda relationer mellan 

medarbetare. 

TM Automation AB ägnar sig i dagsläget i väldigt liten utsträckning åt strategiskt arbete. Det 

strategiska arbete som förekommer sker framför allt i huvudet på Thomas Boethius och hans 

kollega, som också är delägare i företaget, och till viss del genom diskussioner mellan de två. 

Företaget har absolut en intention att bli bättre på att arbeta strategiskt och har tidigare tagit 

hjälp av externa resurser som bidragit med analyser och uppstart av det strategiska arbetet. 

Lärdomen som dragits av tidigare erfarenhet är vikten av att det strategiska arbetet genomförs 

i samverkan med samtliga berörda för att få något verkligt genomslag. 

För länge sedan tog vi hjälp av en konsult för att komma igång med strategiskt arbete men vi 

skulle ha gjort det själva istället. Det är viktigt att det strategiska arbetet sker i samverkan med 

alla som är berörda annars blir det bara en hyllvärmare. (Thomas Boethius) 

TM Automation AB har precis påbörjat en satsning för att få igång ett strategiskt arbete på 

företaget där samtliga är delaktiga. IDC är behjälpliga i processen och tillför både extern 

kompetens men också kompetensutveckling av företagets medarbetare. 

I Företag A arbetar de främst med SWOT-analyser och detta arbete sker på styrelsenivå och 

genomförs i samband med styrelsemöten. Vid några tillfällen per år ingår strategiskt arbete 

som en punkt på dagordningen. Utifrån SWOT-analyserna utarbetas planer för 

affärsutveckling och man försöker att aktivt arbeta med att förbygga de risker och hot som 

identifieras samtidigt som man försöker ta till vara styrkor och möjligheter. Införandet av 

SWOT-analys som arbetssätt är relativt nytt och något som uppdagades i SWOT-analysen var 
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att företaget hade en kundbas som endast bestod av ett fåtal stora kunder vilket exponerade 

företaget för en stor risk om de tappade någon av dessa kunder.  

Riskerna var jättestora, vi har sett att de verkligen var reella eftersom vi åkte på smällen och 

nu försöker vi bredda vår kundbas. (Respondent 1) 

Att den identifierade risken i SWOT-analysen realiserades medförde även någonting positivt 

eftersom det tydliggjorde hur viktigt det är att ligga steget före och vara proaktiv i det 

strategiska arbetet. 

Företag B har en extern styrelse och det är framförallt på styrelsemöten som strategiska frågor 

avhandlas.  

Det är som regel styrelsen som sysslar med de strategiska frågorna, den typen av frågor 

avhandlar vi där. (Respondent 2) 

Styrelsen har också ett möte per år som är vikt för att fördjupa sig kring strategier och 

fokusera på det fortsatta strategiska arbetet i företaget. Implementeringen av det strategiska 

arbetet sker dels genom information och diskussion på månadsmöten där samtliga anställda är 

samlade men eftersom företaget är så litet så upplevs en stor del av implementering ske 

genom informella samtal i den operativa vardagen. 

Företag C ägnar sig åt ett formaliserat strategiskt arbete där det framför allt är styrelse och 

ledningsgrupp som hanterar dessa frågor. Fokus ligger mer på kortsiktiga affärsplaner på 

ungefär tre år framåt i tiden än mer långsiktigt eftersom det upplevs svårt att med någon större 

trovärdighet ställa mer långsiktiga prognoser. 

Det är väldigt svårt att förutspå och blicka in i framtiden. Det går ju väldigt fort kan man säga 

och gör man planer som är längre än tre år så är trovärdigheten inte mycket värd tror jag. 

(Respondent 3) 

Företag C arbetar också aktivt och strukturerat med implementering av det strategiska arbetet 

detta sker genom god ledarteknik där ledaren arbetar med förankring och att skapa delaktighet 

kring företagets strategier. 

4.3. Upplevda barriärer mot strategiskt arbete 

Ett antal faktorer som VD/ägare upplevde ha negativa effekter för det strategiska arbetet i 

företag har framkommit under de genomförda intervjuerna. De barriärer mot strategiskt arbete 

som identifieras genom kodning och kategorisering av de transkriberade intervjuerna är 

Begreppet strategiskt arbete är otydligt, Brist på resurser, Omvärldsfaktorer, Attityder och 
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mentala processer, Brist på engagemang, Brist på trovärdighet, Brist på träning, 

Implementeringssvårigheter, Brist på delaktighet, Kultur, Strategiarbete som en chimär samt 

Brister i den strategiska processen. 

4.3.1. Begreppet strategiskt arbete är otydligt 

Samtliga respondenter i studien uppgav att de upplevde det strategiska arbetet som viktigt 

men majoriteten av respondenterna menade att det strategiska arbetet ägnades alldeles för lite 

tid och fokus och att de egentligen borde arbeta mycket mer med detta. En orsak till att de inte 

ägnade sig åt det strategiska arbetet i särskilt stor utsträckning upplevdes vara en osäkerhet 

kring vad strategiskt arbete egentligen innebär. Det saknas en tydlig definition och samsyn 

kring fenomenet strategiskt arbete och hur detta skall genomföras i praktiken viket tydligt 

visas i intervjuerna då majoriteten av respondenterna undrar vad jag exakt menar när jag säger 

strategiskt arbete. Upplevelsen är att det finns lika många definitioner av vad strategiskt 

arbete innefattar som det finns individer som är bekanta med begreppet  

Man vet ju inte vad strategiskt arbete är, man har ingen aning vad det är. Ställ frågan till tio 

personer och du får tio olika definitioner. (Per Bergman) 

Flertalet av respondenterna upplevde också att mycket av det strategiska arbetet fanns i 

huvudet hos någon i företagsledningen eller hos ägaren och därför inte genomfördes 

strukturerat eller formaliserat och att man i stor utsträckning inte ens upplevde det som att 

man ägnade sig åt strategiskt arbete, även om så kanske var fallet, eftersom många ägare/VD 

är osäkra på vad begreppet strategiskt arbete egentligen innebär. Här lyftes det fram flera 

exempel på skickliga entreprenörer som hade talang för och rent intuitivt ägnade sig åt den 

strategiska processen utan att kanske vara medveten om det eller benämna det som strategiskt 

arbete.  

4.3.2. Brist på resurser i form av tid, pengar och kompetens 

Brist på olika former av resurser är något som samtliga respondenter upplever som en möjlig 

barriär mot strategiskt arbete. För att komma någon vart med det strategiska arbetet krävs att 

tid och pengar avsätts i företagen vilket kan vara svårt att mäkta med i SMEs. En aspekt av 

detta som framträder är att nästan samtliga respondenter upplever att det kan vara svårt att 

avsätta tid till det strategiska arbetet, dels för att det stjäl tid från ordinarie arbetsuppgifter och 

dels för att ”tid är pengar”. Många småföretag upplevs ha en tajt och slimmad organisation 

vilket innebär att det är oerhört svårt att prioritera långsiktiga strategiska frågor när det i det 

dagliga operativa arbetet hela tiden uppstår situationer som måste hanteras. 
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Det kostar även resurser i form av rena pengar för ett företag att ägna sig åt strategiskt arbete 

genom att medel måste avsättas för arbetstidsåtgång, kompetensutveckling, eventuella 

kostnader för extern kompetens och eventuella kostnader för verktyg som exempelvis 

tekniska hjälpmedel som kan vara till stöd i den strategiska processen. 

Ja men barriärer det är väl att man tar sig inte tid helt enkelt, så tidsbrist är väl en faktor. En 

annan är ju då brist på kunskap man undrar vad leder detta till rent konkret?   (Respondent 1) 

Det framkom även från flera av respondenterna att de upplevde att det saknades relevant 

kompetens i företaget, framförallt vad gäller olika verktyg som kan underlätta att komma 

igång med och formalisera den strategiska processen. Det upplevs heller inte vara helt enkelt 

att införskaffa rätt kompetens då det inte bara är att anställa ytterligare en person med 

adekvata kunskaper som kan driva processen eftersom det gäller att få med hela företaget i det 

strategiska arbetet om det skall leda någonstans. IDC upplevs här som en värdefull tillgång då 

de både kan bidra med relevant kompetens men också bidra med lärande och utveckling till 

samtliga medarbetare inom företaget. 

IDC har ju varit en otroligt bra resurs för oss, och just att de har varit nära intill och har 

kommit till oss på det sättet, det har varit en fantastisk tillgång och har passat oss bra. (Joakim 

Holm) 

Samtliga företag har på något sätt fått stöd eller varit i kontakt med IDC och i många fall har 

IDC bidragit med resurser till det strategiska arbetet. I samtliga fall upplevdes IDCs stöd och 

närvaro i företagen som någonting mycket positivt och som en förmån för företagen att kunna 

ta del av dessa resurser. En av respondenterna menade dock att det var viktigt att förbereda de 

anställda på vad som skulle ske så att de upplevde delaktighet i IDCs analysarbete och inte 

som ett intrång i den enskilde individens arbete. 

Kompetensbristen upplevdes också kunna bidra till att det strategiska arbetet saknade viktiga 

komponenter, såsom genomgripande analys, implementering och uppföljning, och därmed 

endast blev en pappersprodukt utan någon reell substans. Även om företagen arbetade med 

kompetensutveckling vad gäller det strategiska arbetet så kom de bara till en viss gräns sedan 

var det nödvändigt att nyrekrytera och lyfta in relevant kompetens. Upplevelsen är alltså att 

det krävs en kombination av tillförande av relevant kompetens och kompetensutveckling av 

de befintliga medarbetarna för att lyckas med det strategiska arbetet. 



 

31 
 

4.3.3. Omvärldsfaktorer 

Omvärldsfaktor upplevs kunna vara en barriär mot strategiskt arbete eftersom 

omvärldsförändringar naturligtvis kan medföra omfattande konsekvenser för företaget, 

Omvärlden, man måste ju anpassa sig till den värld man lever i, det måste man ju vara lyhörd 

för. (Respondent 1) 

Flertalet respondenter uppger att det blir allt svårare att genomföra ett mer långsiktigt 

strategiskt arbete eftersom det i dagsläget sker så snabba omvärldsförändringar. Istället för ett 

proaktivt långsiktigt strategiskt arbete uppger fler av respondenterna att de snarare rör sig om 

ett reaktivt kortsiktigt agerande. Flera av respondenterna menar att längre tillbaka i tiden 

arbetade de mer med långsiktig strategisk planering och att konjunkturen då mer gick i vågor 

som det var lättare att förutse och därför också lättare att agera utifrån. Idag upplevs 

konjunkturen fluktuera enligt ett betydligt ryckigare mönster som är långt mycket svårare att 

ta i beaktande och förutspå.   

Historiska har man försökt att planera långsiktigt men jag tycker att idag är det så snabba 

puckar så det blir svårare och svårare. Framförallt har vi upplevt att det sedan 2008 har varit 

väldigt ryckigt för näringsverksamheten. Det har ju inte kommit tillbaka riktigt till de gamla 

hederliga goda tiderna när konjunkturen gick mer i vågor nu har det blivit mycket ryckigare. 

På det sättet kan det vara svårare nu, har man bestämt någonting så ändrar sig 

förutsättningarna snabbare. Det är svårare idag att jobba med långsiktiga strategier än det var 

historiskt upplever jag. (Respondent 2) 

Det upplevs också som svårare att identifiera risker och möjligheter ur ett längre 

tidsperspektiv trots att det idag är mycket lättare att införskaffa information om omvärlden. 

Dels förändrar sig allting så snabbt och dels är det svårt att sålla bland den oerhörda mängd 

information som ständigt strömmar in och avgöra vad som är viktigt. 

Tillverkningsindustrin berörs i stor utsträckning av förändrad miljölagstiftning då många 

företag använder sig av kemikalier och andra ämnen som kan ha en negativ miljöpåverkan. 

Lagändringar och andra former av politiska beslut som rör företagande och arbetsmarknad, 

krig och oroligheter runt om i världen, förändrade förutsättningar för handeln inom EU om 

Brexit blir verklighet och så vidare upplevs kunna vara barriärer mot ett långsiktigt strategiskt 

arbete då det kan skapa handelshinder och omöjliggöra intentioner om tillväxt genom inträde 

på nya markander eller förändrade förutsättningar för att behålla och eventuellt öka 

marknadsandelen inom marknadssegment eller geografiska områden där företaget redan i 

nuläget är aktiva. 
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4.3.4. Attityder och mentala processer  

När jag ställde frågan till Thomas Boethius om han upplevde att det fanns några hinder mot 

strategiskt arbete i företaget kom det intresseväckande svaret; " Ja, det är klart det finns 

hinder, jag är ju ett hinder.” Synen att ägaren/VD själv kunde vara ett hinder för det 

strategiska arbetet delades även av flera av de andra respondenterna samtidigt som samtliga 

uppgav att de ansåg strategiskt arbete som mycket viktigt. Respondenterna uppgav flera olika 

anledningar till att de upplevde sig själva som ett eventuellt hinder för det strategiska arbetet. 

Det upplevdes kunna finnas ett motstånd mot att starta upp det strategiska arbetet eftersom det 

kräver en hel del arbete för att lyckas och det genererar inga omedelbara vinster för företaget 

samtidigt som det är svårt att överblicka vilka eventuella långsiktiga fördelar det strategiska 

arbetet genererar. 

Motståndet upplevdes också kunna bero på att man helt plötsligt skall tänka i andra banor, gå 

utanför sin egen bekvämlighetszon och våga tänka utanför boxen.  

Jag kan bara tänka mig och så kan det väl vara för oss också att det är en lite motig process kan 

man säga. När man börjar med den typen av jobb för det kräver ganska mycket tankemöda. 

(Respondent 3).  

Det finns ett naturligt inbyggt motstånd mot att ägna sig åt aktiviteter som man inte är van vid 

och därför inte känner att man behärskar. Det upplevs inte egentligen handla om 

kunskapsbrist eller resursbrist utan snarare om inställningen eller attityden till fenomenet. Att 

byta fokus från den operativa vardagen till att istället hantera långsiktiga strategiska frågor i 

relation till eventuella omvärldsförändringar kräver helt andra mentala processer som upplevs 

långt mer krävande av individen och det uppstår därför ett motstånd till att ägna sig åt detta, 

även när tillräckliga resurser finns. 

4.3.5. Brist på engagemang 

Styrelse och företagslednings brist på engagemang upplevs utgöra ett stort hinder mot 

strategiskt arbete. Det upplevs som avgörande för möjligheten att frigöra resurser och komma 

vidare i det strategiska arbetet att styrelse och företagsledning känner ett engagemang och är 

villiga att hjälpa till att driva den strategiska processen.  

Det tror jag är ett hinder om man inte har ett engagemang från företagsledningen, det tror jag 

är det stora hindret. (Joakim Holm) 

Om ett äkta engagemang för det strategiska arbetet saknas hos dem som egentligen skall vara 

drivande i arbetet så leder det till total avsaknad eller låga nivåer av strategiskt arbete samt att 
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kvaliteten blir mycket låg. Ett stort engagemang är egentligen mer betydelsefullt än relevant 

kompetens för att komma igång med ett strategiskt arbete då kompetens alltid kan utvecklas 

eller införskaffas men utan engagemang saknas den faktiska ambitionen till att ägna sig åt 

strategiskt arbete i praktiken. 

4.3.6. Brist på trovärdighet 

Brist på trovärdighet är ytterligaren en aspekt som lyfts fram som upplevs kunna vara en 

barriär mot det strategiska arbetet. Om du skall vara en av drivkrafterna bakom det strategiska 

arbetet och övriga medarbetare och ledning inte upplever dig som trovärdig så är det oerhört 

svårt att få dem med på tåget och det blir lätt en enmansshow som inte leder någonvart. Det 

upplevs också som viktigt att kunna använda och anpassa nytillägnad kunskap till det egna 

företagets miljö och kultur, lyckas inte detta utan olika teorier och modeller istället appliceras 

rakt av blir det ofta brister i trovärdigheten. 

Jag har sett så många exempel på att man varit och lyssnat på en föreläsare eller man har varit 

på det eller det och sedan när man kommer hem till sin egen miljö då ska man omsätta allt det 

där. I en del fall så kan det gå jättebra naturligtvis men alla är inte födda till det och har du det 

inte liksom lite grann i generna då blir det ju någonting som du inte riktigt behärskar till fullo, 

du blir inte trovärdig.(Björn Nystedt) 

4.3.7. Brist på träning 

Brist på träning upplevs vara en eventuell barriär mot det strategiska arbetet. En kontinuerlig 

möjlighet till träning hade medfört en ökad förståelse för vad det egentligen innebär att arbeta 

och tänka strategiskt och träning upplevs som en grundläggande förutsättning för att lyckas 

riktigt bra med det strategiska arbetet. För att bli riktigt bra så måste man träna så mycket att 

det känns i kroppen när det blir rätt. De flesta individer i SMEs som skall ägna sig åt 

strategiskt arbete spenderar större delen av sin tid med operativa frågor och har därför ofta 

inte möjlighet att skaffa sig den erfarenhet och träning som krävs för att bli riktigt duktig på 

att arbeta och tänka strategiskt. 

Även om du har kunskap så har du inte träning i strategiskt arbetet, du vet inte hur du ska ta 

dig dit, du kan inte förhålla dig till det. Det tror jag faktiskt nog är det största hindret.   (Per 

Bergman) 

4.3.8. Implementeringssvårigheter 

 Flera av respondenterna menar att det kan vara svårt att implementera det strategiska arbetet 

och ”få med alla på tåget”. Det kan vara särskilt svårt att nå ut med strategin och skapa 

delaktighet hos medarbetarna i produktionen. Att överkomma svårigheten med att förankra 
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det strategiska arbetet och få samtliga anställda i företaget att vara engagerade och delaktiga 

upplevs vara beroende av ledarskapet, ledarens egenskaper och förmåga att skapa goda 

relationer och delaktighet hos samtliga medarbetare i företaget. Utan ett gott ledarskap 

upplevs det strategiska arbetet endast blir en fråga som diskuteras av ledningen utan att få 

några som helst effekter för företaget.  

En aspekt som upplevs som avgörande för att lyckas vid implementeringen av långsiktigt 

strategiskt arbete är förmågan att kunna bryta ner strategier så att det blir tydligt för samtliga 

inom företaget hur just de kan bidra till att uppnå de strategiska målsättningarna. För att det 

strategiska arbetet skall genomsyra hela företaget upplevs det som viktig att ledning och 

chefer på olika nivåer inom organisationen kan tydliggöra hur varje medarbetare inom 

organisationen kan bidra till att uppnå de långsiktiga strategiska målsättningarna och att vara 

en aktiv del av den strategiska processen. 

Det upplevs också kunna uppstå vissa hinder vid implementering av det strategiska arbetet då 

det kan vara svårt att relatera strategin till det vardagliga operativa arbetet. Medarbetarna 

upplevs många gånger vara ointresserade och sluta lyssna om de hör begreppet strategi och 

det handlar i stor utsträckning om att kunna förmedla hur de genom att exempelvis driva 

produktionen optimalt och eventuellt hitta förbättringsområden eller nya arbetssätt som får 

genomslag på produktkvalitet, prisnivåer eller produktionsnivåer kan bidra till att stärka 

varumärket. 

Det är jättesvårt att besvara om det finns några svårigheter att förankra strategier i resten av 

organisationen för att ju längre ner du kommer i en organisation så kan du ju tro att du har 

acceptans för någonting eftersom folk nickar instämmande eller medgivande men du kan ju 

aldrig veta riktigt hur intresserade var och en är av att gå igång och brinna för en plan. 

(Respondent 3) 

Det upplevs också som svårt att säkerställa att samtliga medarbetare verkligen är med på tåget 

eller om de i själva verket bara låtsas. 

4.3.9. Brist på delaktighet 

Flertalet av respondenterna upplever att brist på delaktighet kan vara ett stort hinder mot att 

komma någon vart med det strategiska arbetet. Det är oerhört viktigt att medarbetarna i 

företaget känner sig delaktiga och upplever att de kan vara med och påverka det strategiska 

arbetet under hela den strategiska processen.  
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Du vet hur du ska ha det men du kan ju presentera det så att personalen tror att det är de som 

har bestämt hur det ska bli. Att man försöker skapa delaktighet, du ska inte köra över folk men 

du kan ju vara ödmjuk och presentera det så att du får lite mer respons och delaktighet. Det är 

ju delaktigheten man eftersträvar för det handlar ju om att vi ska dra åt samma håll (Björn 

Nystedt) 

Upplever medarbetarna istället att beslut fattas över deras huvuden och att de blir ålagda att 

arbeta efter strategier som beslutats av företagsledningen utan någon förankring hos övriga 

anställda är sannolikheten stor att alla inte kommer arbeta mot samma mål. 

Att det strategiska arbetet sker i samverkan upplevs som en förutsättning för att det skall få 

några reella effekter i företaget. Thomas Boethius beskriver att de längre tillbaka i tiden tog 

hjälp av en konsult för att komma igång med det strategiska arbetet och den erfarenheten 

visade att sker inte det strategiska arbetet i samverkan med samtliga anställda i företaget utan 

enbart som en konsultprodukt är risken stor att det hela endast utmynnar i ett dokument som 

enbart används som hyllvärmare, 

En ytterligare aspekt som lyfts fram är att när det saknas en ledningsgrupp som driver det 

strategiska arbetet så kan det ibland upplevas som tröttande att ensam vara drivkraften bakom 

det strategiska arbetet och då istället för att försöka skapa delaktighet tenderar 

ägaren/företagsledaren att göra mycket själv vilket i slutänden kan leda till att alla i företaget 

inte drar åt samma håll. 

4.3.10. Kultur 

Kultur och humankapital upplevs vara oerhört viktiga faktorer för att kunna överleva i 

branschen och de absolut viktigaste resurserna för att nå konkurrensfördelar i dagsläget. 

Företagskulturen upplevs såväl kunna vara ett hinder som en främjare av det strategiska 

arbetet. Det är framförallt när det gäller att starta upp ett strategiskt arbete i företag som inte 

tidigare ägnat sig åt detta som kulturen kan upplevas som ett hinder. Ett motstånd kring att 

förändra tidigare arbetssätt kan ibland sägas sitta i väggarna och det kan vara svårt för många 

att ändra perspektiv från kortsiktigt operativt tänkande till långsiktigt strategiskt arbete.  

En öppen och tillåtande kultur upplevs främja det strategiska arbetet medan en bestraffande 

kultur å andra sidan upplevs som destruktiv. Ett styrsystem som bygger på kontroll, 

uppföljning och bestraffning vid misslyckanden kan i och för sig bidra till höga vinster i ett 

företag men upplevs vara ett hinder för ett reellt strategiskt arbete eftersom detta upplevs 

bygga på delaktighet. 
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4.3.11.  Strategiarbete som en chimär 

Det strategiska arbetet upplevs i vissa fall endast vara en chimär, alltså någonting 

företagsledningen ville påskina att företaget ägnade sig åt för att framstå som framgångsrika 

och målmedvetna inför ägare och andra intressenter.  

Man vill bara ha det här på papper för att det skall se snyggt ut för någon styrelse eller något.   

Men det är alldeles för många företag i dag som sitter och gör upp strategier och problem och 

målbilder och allting men de vet inte riktigt vad det innebär. Man orkar inte göra arbetet 

ordentligt för vet du inte vad du får för effekt utav någonting så gör man inte grundarbetet 

heller. (Håkan Lindqvist) 

Det framkom att det är vanligt att investerare, långivare och samarbetspartners är intresserade 

av ett företags långsiktiga strategier innan de beslutar att ingå affärsuppgörelser eller 

tillhandahålla kapital. Detta är såklart en drivkraft för företagen att verkligen ägna sig åt 

strategiskt arbete men det upplevs också kunna vara en barriär då det många gånger är lättare 

att nedteckna strategier för tillväxt och utveckling för att ha något att visa upp utåt men som 

egentligen inte innehåller någon verklig substans och inte ingår i ett reellt strategiskt arbete i 

praktiken. 

4.3.12. Brister i den strategiska processen 

Vad gäller den strategiska processen så upplevs det många gånger främst ske en bristfällig 

uppföljning, utvärdering och kontroll. Det strategiska arbetet fokuserar istället på de övriga 

delarna med en övervikt kring analyser och strategiformulering vilket då utförs i stor 

utsträckning av ägare och företagsledning utan att involvera övriga medarbetare i processen. 

Det upplevs som relativt vanligt att processen avstannar i implementeringsfasen och mycket 

sällan sker någon uppfölning, utvärdering och kontroll vilket medför att korrigeringar av 

affärsidé, vision, målsättningar och strategier utifrån en fungerande strategiprocess inte kan 

genomföras. Det upplevs som att implementeringsfasen är mer komplicerad och mer 

tidskrävande än analyser och formulering vilket medför att man lätt ger upp och inte kommer 

vidare med processen, det tar helt enkelt stopp i implementeringsfasen.  

4.4. Främjare av strategiskt arbete 

Syftet med detta arbete var ju att undersöka VDs/ägares syn på barriärer mot strategiskt arbete 

men flertalet av respondenterna menade att det inte är fruktbart att fokusera på hinder eller 

barriärer utan att det istället är mycket viktigare att utgå från vilka möjligheter som finns för 

företaget. 
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Det finns inga hinder det finns bara möjligheter med allting, det är ju så. Ett hinder det är ju 

någonting man ska ta sig över, jag gillar inte att tänka så. Det är ungefär samma som 

felanmälan, fel och hinder, varför titta på vad det finns för hinder, Vad finns det för 

möjligheter istället. Som vi ser det här eftersom vi tidigare inte arbetat så strukturerat med det 

strategiska arbetet så finns det ju bara möjligheter, (Björn Nystedt) 

 De genomförda intervjuerna indikerar att ägare/VD i stor utsträckning präglas av ett 

lösningsinriktat synsätt vilket medför att de inte gärna reflekterar över vilka hinder som kan 

uppstå mot det strategiska arbetet utan istället fokuserar på att identifiera möjligheter och 

lösningar. 

En oväntad aspekt som framkom i flera intervjuer var betydelsen av nätverkande med andra 

företagare och att man tillsammans i dessa nätverk stöttade varandra och till viss del också 

diskuterade strategiska frågor. Nätverken som beskrevs var uppbyggda under ganska lång tid, 

byggde på förtroende och tillit och det som diskuterades vid dessa träffar stannade mellan 

deltagarna. Min studie fokuserar ju egentligen på att identifiera barriärer men jag ansåg denna 

aspekt vara så intressant att den förtjänade att lyftas fram i resultatet, inte som en barriär utan 

istället som en främjare, som ökar sannolikheten att ägare/VD i SMEs ägnar sig åt strategiskt 

arbete 

4.5.  Sammanfattning av resultatet 

 

Tabell över förekomsten av strategiskt arbete i dagsläget 

SMK AB  Nyligen påbörjat ett mer strukturerat 

strategsikt arbete 

C & D Snickerier AB Ägnar sig inte åt strategiskt arbete i särskilt 

stor utsträckning 

Tappers Stål och Metaller AB Formaliserat strategiskt arbete 

Nystedts Smides och Mekaniska Verkstad AB Pågående informellt strategiskt arbete 

TM Automation AB Ägnar sig inte åt strategiskt arbete i särskilt 

stor utsträckning 

Företag A Formaliserat strategiskt arbete 

Företag B Formaliserat strategiskt arbete 

Företag C Formaliserat strategiskt arbete 
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De barriärer som upplevdes förekomma mot strategiskt arbete var Begreppet strategiskt 

arbete är otydligt, Brist på resurser i form av tid, pengar och kompetens, Omvärldsfaktorer, 

Attityder och mentala processer, Brist på engagemang, Brist på trovärdighet, Brist på 

träning, Implementeringssvårigheter, Brist på delaktighet, Kultur, Strategiarbete som en 

chimär samt Brister i den strategiska processen, 

I resultatet framkom även en aspekt som upplevdes främja strategiskt arbete, vilken var 

Nätverkande med andra företagsledare.  
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer resultatet att relateras till den teoretiska referensramen. Skillnader 

och likheter mellan barriärer som identifierats i tidigare forskning och de barriärer som 

upplevdes förekomma i denna studie kommer att diskuteras. En reflektion kring de perspektiv 

som barriärenar som upplevdes förekomma i denna studie betraktades utifrån kommer också 

att genomföras. 

5.1.  Strategiskt arbete i dagsläget 

Tidigare studier visar att SMEs i stor utsträckning inte ägnar sig åt strategiskt arbete 

(Robinson & Pearce, 1984; Sexton & Van Auken, 1985; Berman, Gordon, & Sussman, 1987; 

Orser, Hogarth - Scott, & Riding, 2000; Sandberg, Robinson, & Pearce, 2001; Beaver, 2003) 

vilket resultatet i denna studie motsäger då en övervägande majoritet av företagen ägnade sig 

åt någon form av strategiskt arbete.  Fyra företag ägnade sig åt ett formaliserat strategiskt 

arbete, ett företag hade ett sedan länge pågående informellt strategiskt arbete och ett företag 

hade precis påbörjat ett mer strukturerat strategiskt arbete. Det var endast två företag av totalt 

åtta i studien som inte ägnade sig åt strategiskt arbete i särskilt stor utsträckning. En trolig 

förklaring till detta kan vara att samtliga företag varit i kontakt med IDC som i vissa fall varit 

behjälpliga med att starta upp ett mer strukturerat arbetsätt kring det strategiska arbetet. Att 

majoriteten av företagen i studien i relativt stor utsträckning ägnade sig åt strategiskt arbete 

har förmodligen medfört en större medvetenhet hos de VD/ägare som deltog i studien kring 

vilka barriärer som kan uppstå mot strategiskt arbete. 

5.2. Barriärer mot strategiskt arbete 

De barriärer som VD/ägare upplevde exsistera mot strategiskt arbete i SMEs utifrån resultatet 

i denna studie skiljer sig till viss del från de barriärer som identifierats i tidigare studier vilka 

beskrivs i den teoretiska referensramen. De barriärer som identifierats i tidigare studier men 

inte framkom i resultatet av denna studie var Historiskt agerande, Brist på tillit och öppenhet 

samt Ägares motivation till att bedriva affärsverksamhet och det finns flera tänkbara 

förklaringar till denna diskrepans. Vad gäller Historiskt agerande samt Ägares motivation till 

att bedriva affärsverksamhet är en mycket trolig förklaring att dessa barriärer är allt för 

generella och övergripande för att de skall innefattas av ägares/VDs upplevelse som utgår från 

ett subjektivt perspektiv på barriärer av strategiskt arbete. När det gäller Brist på tillit och 

öppenhet däremot visar resultatet i denna studie, tväremot tidigare forskning (Robinson & 

Pearce, 1984), att detta inte är ett problem då kompetens och stöttning från externa aktörer 



 

40 
 

upplevs som någonting positivt och välkomnas av företagen. Nätverkande med andra företag 

upplevdes ju till och med vara en främjare av strategiskt arbete då ägare/VD kunde stötta och 

tipsa varandra utifrån tidigare erfarenheter. En mycket trolig bakomliggande orsak till att vad 

som upplevs vara en barriär i tidigare genomförd studie av Robinson och Pearce (1984) i min 

studie tväremot upplevs som något positivt som till och med kan främja strategiskt arbete är 

troligen beroende av kulturella skillnader.  

De barriärer som både framkom i resultatet och identifierats i den teoretiska referensramen 

var Begreppet strategiskt arbete är otydligt, Resursbrist, Omvärldsfaktorer samt 

Implementeringssvårigheter. Den bakomliggande anledningen till varför de upplevdes som 

barriärer skiljde sig till viss del åt vilket redogörs för under presentationen av de barriärer som 

identifierats studien och därför inte beskrivs närmare här. 

Tabell över barriärer mot strategiskt arbete som identifierats i denna studie i relation 

till de barriärer som identifierats i tidigare studier 

Barriärer identifierade i tidigare 

studier 

Barriärer identifierade både i 

tidigare studier och i 

föreliggande studie 

Barriärer identifierade i 

föreliggande studie 

 

Historiskt agerande  

Brist på tillit och öppenhet  

Ägares motivation till att bedriva 

affärsverksamhet 

 

Begreppet strategiskt arbete är 

otydligt 

Resursbrist 

Omvärldsfaktorer 

Implementeringssvårigheter 

 

Attityder och mentala processer 

Brist på engagemang 

Brist på trovärdighet 

Brist på träning 

Brist på delaktighet 

Kultur 

Strategiarbete som en chimär 

Brister i den strategiska processen 

 

5.2.1. Begreppet strategiskt arbete är otydligt 

Denna barriär identifierades såväl i tidigare forskning (Stonehouse & Pemberton, 2002) som i 

resultatet av denna studie. Stonehouse och Pemberton menar dock att det är främst mellan 
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praktikerna och vetenskapen som begreppet tolkas på olika sätt medan denna studie indikerar 

att det upplevs finnas lika många tolkningar av begreppets innebörd som det finns individer 

som brukar begreppet. Stonehouse och Pemberton finner också att många praktiker inte riktigt 

är medvetna om fördelarna med långsiktiga strategier och anser att de är värdefulla för 

företaget utan enbart ser de ökade kostnaderna för de resurser som måste avsättas om 

företaget skall ägna sig åt strategiskt arbete. Resultatet av denna studie indikerar tvärtom att 

strategiskt arbete upplevs som mycket viktigt och något som företagen kan tänka sig att 

avsätta resurser för att komma till stånd med. 

5.2.2. Brist på resurser i form av tid, pengar och kompetens 

Tidsbrist där det strategiska arbetet får stryka på foten till förmån för det operativa uppges 

vara en barriär mot strategiskt arbete som framkommit i tidigare forskning  (Robinson & 

Pearce, 1984). Samma syn på tidsbrist som en barriär mot strategiskt arbete av exakt samma 

anledning påvisar även resultatet i denna studie. Även den kompetensbrist som lyfts fram i 

tidigare forskning (Robinson & Pearce, 1984; Ullah & Bhuyian, 2013) vad gäller 

planeringsverktyg och analysmodeller samt specialiserad kompetens upplevs även i denna 

studie vara en barriär mot strategiskt arbete. Tidigare forskning har inte nämnt pengar som en 

eventuell barriär mot det strategiska arbetet vilket framgår i föreliggande studies resultat 

kunna vara en barriär då det vid brist på pengar att avsätta till det strategiska arbetet blir 

mycket svårt att starta upp en fungerande strategisk process. 

5.2.3. Omvärldsfaktorer 

Föreliggande studie har precis som tidigare studier (Ullah & Bhuyian, 2013) identifierat 

omvärldsfaktorer som en barriär mot strategiskt arbete. Politiska beslut, förändrar lagstiftning 

och konjunktursvängningar är de omvärldsfaktorer som anses ha en negativ inverkan på 

strategiskt arbete enligt Ullah och Bhuyian vilket till stor del överensstämmer med de 

omvärldsfaktorer som identifierats i resultat i denna studie. Men det som VD/ägare upplever 

som mest problematiskt och som sätter käppar i hjulet för det strategiska arbetet, vilket inte 

framkommer i Ullahs och Bhuiyans studie är att dessa omvärdsförändringar i dagsläget sker 

så snabbt.  

5.2.4. Attityder och mentala processer 

Att attityder och mentala processer upplevs vara en barriär mot strategiskt arbete är en aspekt 

som denna studie tillför kunskapsbilden och som kan leda till en ökad förståelse kring varför 

företag inte ägnar sig åt strategiskt arbete. Som tidigare nämnts har strategiutövarens 

personlighetsdrag, bakgrund, tidigare erfarenheter, kognition och beteendemönster betydelse 
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för och påverkar det strategiska arbetet (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006; Carland, 

Carland, & Abhy, 1989; Kisfalvi, 2002) vilket medför att det finns ett naturligt motstånd mot 

att ägna sig åt aktiviteter som man känner att man inte behärskar till fullo samt att det för att 

tänka i nya banor och gå från operativa vardagsnära frågor till mer övergripande strategiskt 

arbete kräver mer avancerade mentala processer. Detta är en mycket trolig förklaring till 

varför VD/ägare i min studie upplever sig själva vara en barriär för det strategiska arbetet. 

5.2.5. Brist på engagemang 

Brist på engagemang är ytterligare en barriär som identifierats i denna studie men ej i tidigare 

forskning. En viktig förklaring till varför företag inte kommer till skott med det strategiska 

arbetet upplevs kunna vara just bristen på engagemang hos styrelse och företagsledning, Det 

räcket inte att det strategiska arbetet upplevs som viktigt om det saknas engagemang till att 

initiera och driva det strategiska arbetet. Denna brist på engagemang kan eventuellt förklaras 

med att företagsledning och styrelser i SMEs många gånger är generalister och saknar därför 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter kring den strategiska processen (Robinson & Pearce, 

1984; Ullah & Bhuyian, 2013) denna kunskapsbrist kan vara en bidragande orsak till ett 

bristande engagemang. Detta kan då leda till en ond cirkel efter som ett stort engagemang 

många gånger är mer betydelsefullt än att inneha tillräcklig kompetens efter som kompetens 

alltid kan köpas in via konsulter, nyrekryteringar eller fortbildning. 

5.2.6. Brist på trovärdighet 

Brist på trovärdighet är också en barriär mot strategiskt arbete som denna studie bidrar med 

till kunskapsbildningen. Här är det den skicklige ledaren ur entreprenörsskolans perspektiv 

(Mintzberg & Lampel, 1999) som kan överbrygga bristen på trovärdighet genom att klara av 

att anpassa nytillägnad kunskap utifrån företagsspecifika faktorer och att på så sätt framstå 

som trovärdig inför styrelse, företagsledning och samtliga medarbetare. Om strategiutövaren 

som bär ansvaret för att initiera och driva den strategiska processen inte framstår som 

trovärdig kommer varken resurser eller engagemang avsättas från såväl ledningshåll som hos 

övriga medarbetare. 

5.2.7. Brist på träning 

Brist på träning är även det ett exempel på en barriär som identifierats i resultatet av denna 

studie men som inte finns beskriven i tidigare forskning. Att brist på träning upplevs som en 

barriär mot strategiskt arbete kan troligtvis förklaras genom det inbyggda motstånd som finns 

mot att ägna sig åt de mer krävande och avancerade mentala processer som kommer ifråga när 

vi ägnar oss åt aktiviteter vi inte är särskilt välbekanta med t (Hutzschenreuter & Kleindienst, 
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2006; Carland, Carland, & Abhy, 1989; Kisfalvi, 2002) De flesta individer i SMEs som skall 

ägna sig åt strategiskt arbete spenderar större delen av sin tid med operativa frågor och har 

därför ofta inte möjlighet att skaffa sig den erfarenhet och träning som krävs för att bli riktigt 

duktig på att arbeta och tänka strategiskt, det handlar helt enkelt om en lärandeprocess utifrån 

lärande skolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999). 

5.2.8. Implementeringssvårigheter 

Implementeringssvårigheter är en barriär som både identifierats i tidigare forskning och i 

föreliggande studie. Orsakerna som upplevs ligga bakom implementeringssvårigheterna i 

denna studie är framför allt ett misslyckande i att skapa delaktighet i det strategiska arbetet 

hos samtliga medarbetare samt att inte som ansvarig för strategiarbetet lyckats bryta ner och 

tydliggöra vad det strategiska arbetet innebär utifrån samtliga medarbetares perspektiv. Dessa 

bakomliggande orsaker stämmer väl överens med vissa bakomliggande faktorer som 

identifierats i tidigare studier så som bristfällig förståelse av övergripande strategier och 

målsättningar hos de anställda (Beer & Eisenstadt, 2000; O'Regan & Ghobadian, 2002a) 

bristfälligt ledarskap  (Beer & Eisenstadt, 2000). Däremot har inte de omvärldsfaktorer som 

beskrivs i tidigare studier och anses ha en negativ inverkan på implementeringsfasen av det 

strategiska arbetet (O'Regan & Ghobadian, 2002a) framkommit i resultatet av föreliggande 

studie. 

5.2.9. Brist på delaktighet 

Brist på delaktighet är ett ytterligare exempel på en barriär mot strategiskt arbete som denna 

studie bidrar med till kunskapsbildningen. En trolig förklaring till att ett misslyckande i att 

skapa delaktighet i det strategiska arbetet hos samtliga medarbetare kan vara en ordentlig 

bromskloss är att om man som medarbetare inte känner sig delaktig utan istället överkörd och 

förbigången är det mycket troligt att negativa attityder utvecklas (Karlsson, 2007) vilket så 

småningom kan leda till en kultur som är ogynnsam för strategiskt arbete. 

5.2.10. Kultur 

Kultur är ytterligare en aspekt som identifieras vara en barriär mot strategiskt arbete i 

resultatet av föreliggande studie men som ej framkommit i tidigare studier. Kulturen upplevs 

kunna vara såväl en barriär som en främjare av strategiskt arbete. Flera av respondenterna i 

studien lyfter fram hur viktigt humankapitalet är för företaget och att deras främsta 

konkurrensfördel är medarbetarna och den företagskultur som skapas genom medarbetarnas 

samspel helt i linje med kulturskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999) och Barneys 

(1991) Resource Based View. Att lyckas skapa en företagskultur som främjar strategiskt 
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arbete kan alltså vara en konkurrensfördel för företaget enligt Resource Based View lika väl 

som att en företagskultur som inverkar hindrande mot strategiskt arbete kan leda till 

konkurrensnackdelar. 

5.2.11. Strategiarbete som en chimär 

Strategiarbete som en chimär är ännu en intressant aspekt som identifierats vara en barriär 

mot strategiskt arbete i resultatet av denna studie men som inte framkommit i tidigare studier. 

Att företag istället för att ägna sig åt ett reellt strategiskt arbete endast arbetar fram strategiska 

dokument för att framstå som framgångsrika och målmedvetna inför olika intressenter kan 

relateras till maktskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999). Det strategiska arbetet 

påtvingas företaget i förhandlingar med olika intressenter men istället för att i själva verket 

tillmötesgå intressenterna och ta fram strategiska planer och målsättningar som bygger på ett 

reellt strategiskt arbete gör företaget det enkelt för sig och arbetar fram skendokument utan 

någon riktig substans. 

5.2.12. Brister i den strategiska processen 

Brister i den strategiska processen är också en barriär som framkommit i resultatet av denna 

studie men inte identifierats i tidigare forskning. Det har visat sig att fokus kring det 

strategiska arbetet främst ligger på de inledande stegen av Hopkins och Hopkins (1997) 

beskrivning av den strategiska processen, där en omvärldsanalys genomförs utifrån företagets 

vision, affärsidé och mål vilket sedan leder till strategiformulering och implementering av 

strategin. Det är i implementeringsfasen det verkar ta stopp, vilket också styrks av att 

implementeringssvårigheter upplevs vara en barriär såväl i denna studie som i tidigare 

forskning. Utvärdering, uppföljning och kontroll som eventuellt kan leda till revideringar av 

främst strategier men också vision, affärsidé och mål verkar i stor utsträckning inte alls 

förekomma.  

5.3. Främjare av strategiskt arbete 

En mycket intressant aspekt som framträdde ur resultatet är att nätverkande med andra företag 

upplevs vara en främjare av strategiskt arbete. Detta motsäger totalt tidigare studier som 

istället har identifierat Brist på tillit och öppenhet som en barriär mot strategiskt arbete 

(Robinson & Pearce, 1984) och där företag uppges vara ovilliga att låta utomstående få 

inblick i företagets arbete såväl de strategiska som det operativa. 
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5.4. Perspektiv på barriärer mot strategiskt arbete 

De barriärer mot strategiskt arbete som identifierats utifrån ägare/VDs upplevelse utgår från 

flera olika perspektiv bland de tio skolor som beskrevs i den teoretiska referensramen 

(Mintzberg & Lampel, 1999). Ägare/VD betraktade fenomenet utifrån följande perspektiv: 

Entreprenörsskolan, Omvärldsskolan, Kognitionsskolan, Maktskolan, Lärandeskolan samt 

Kulturskolan. 

 

Det är uppenbart att flera av respondenterna betraktar strategiskt arbete och de barriärer som 

kan uppstå däremot ur Entreprenörsskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999). De 

beskriver den skickliga ledaren som ägnar sig åt strategiskt arbete rent intuitivt och har en 

naturlig fallenhet för detta. De upplever också att en lyckad implementering av strategiskt 

arbete är beroende av en skicklig ledare som kan skapa en känsla av delaktighet hos sina 

medarbetare samtidigt som hen kan bryta ner strategier och tydligöra vad strategin innebär för 

just den enskilde medarbetaren i dennes vardag. 

 

Barriärer mot strategiskt arbete betraktas också genom Omvärldsskolans perspektiv 

(Mintzberg & Lampel, 1999) där eventualiteter i omvärlden såsom förändrad lagstiftning, 

politiska beslut, krig och oroligheter och så vidare upplevs vara en viktig förklaring till varför 

barriärer uppstår. Utgångspunkten är att företag inte kan förebygga och påverka 

omvärdsfaktorer utan helt enkelt måste förändra sin strategi utifrån onvärdseventualiteter  

Kognitionsskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999) antas också då ägare/VD upplever 

att attityder och mentala processer samt brist på engagemang kan leda till att barriärer mot 

strategiskt arbete uppstår. Brist på trovärdighet kan också sägas handla om kognitiva 

processer hos både sändare och mottagare av budskapet. 

 

Det är också tydligt att respondenterna betraktar strategiskt arbete och det barriärer som kan 

uppstå mot detta utifrån maktskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999). Dels 

mikromaktperspektivet genom att resurser till det strategiska arbetet avsätts genom 

förhandlingar, övertalning och konfrontationer mellan ägarna och företagsledningen och även 

genom att implementeringsfasen av det strategiska arbetet sker genom förhandlingar och 

övertalning mellan ledning, övriga chefer och medarbetare. Dels makromaktperspektivet 

genom strategiarbetet som en chimär då företaget som enhet försöker påverka andra för 

företaget utomstående intressenter så som långivare, investerare och samarbetspartners.  
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Barriärer mot strategiskt arbete betraktas också genom lärandeskolans perspektiv (Mintzberg 

& Lampel, 1999) utifrån att brist på träning upplevs vara en barriär. Träning skapar ett 

erfarenhetsbaserat lärande vilket upplevs kunna leda till ökad benägenhet att ägna sig åt 

strategiskt arbete. 

 

Kulturskolans perspektiv (Mintzberg & Lampel, 1999) är också aktuellt vad gäller 

ägares/VDs upplevelse av barriärer mot strategiskt arbete då kulturen upplevs vara en oerhört 

viktig faktor för att ett fungerande strategiskt arbete skall komma till stånd.  
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5.5. Sammanfattning av analysen 

 

 

 

Min modell som samman fattar analysen av denna studie i relation till den teoretiska referensramen 

  

Vision, Affärsidé 
& Mål 

Analys av nuläge 

Formulering av 
strategi 

Implementering 
av strategi 

Utvärdering, 
Uppföljning &  

Kontroll 

Strategi-

utövaren 

Omvärldsskolan 

Entreprenörsskola

Maktskolan 

Kognitionsskolan 

Kulturskolan 

Lärandeskolan 

Önskan om 

konkurrens-

fördelar 

Barriärer mot strategiskt arbete 

Otydligt begrepp, Brist på resurser, Omvärldsfaktorer, Attityder och mentala 

processer, Brist på engagemang, Brist på trovärdighet, Brist på träning, 

Implementeringssvårigheter, Brist på delaktighet, Kultur, Strategiarbete som en 

chimär, Brister i den strategiska processen 

Total avsaknad av eller låga nivåer av strategiskt arbete 

Intention till strategiskt arbete 

Främjare av strategiskt arbete 

Höga nivåer av strategiskt arbete 

Stopp i processen 
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Modellen ger en sammanfattande bild av vad som framkommit i analysen och relaterar 

resultatet av denna studie till den teoretiska referensramen, detta för att tydliggöra likheter och 

skillnader mellan vad som framkommit i analysen att ägare/VD upplever som barriärer mot 

strategiskt arbete och utifrån vilka perspektiv dessa barriärer utgår och vad som framkommit 

genom tidigare forskning.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer syfte och forskningsfråga besvaras, svagheter och styrkor med 

uppsatsen att lyftas fram. Sedan följer en avslutande diskussion med implikation till praktiker 

och förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Uppfyllande av syfte och besvarande av forskningsfrågor 

Syftet med denna studie var att utöka förståelsen för de barriärer som kan uppstå mot 

strategiskt arbete i SMEs ur ett ägar-/VD-perspektiv och frågeställningarna som skulle 

uppfylla detta syfte var att undersöka hur SMEs arbetade med strategiskt arbete i dagsläget 

och vilka barriärer som ägare/VD i SMEs upplevde förekomma mot strategiskt arbete. En 

övervägande del av företagen i studien ägnade sig åt någon form av strategiskt arbete och 

endast två av företagen uppgav att de inte ägnade sig åt strategiskt arbete i särskilt stor 

utsträckning. Fyra barriärer som tidigare forskning redan identifierat framkom även i denna 

studie, Begreppet strategiskt arbete är otydligt, Brist på resurser, Omvärldsfaktorer och 

Implementeringssvårigheter. Det identifierades även åtta ytterligare faktorer som upplevdes 

kunna vara barriärer mot det strategiska arbetet viket är denna studies bidrag till den 

kunskapslucka som finns kring varför SMEs inte ägnar sig åt strategiskt arbete i någon större 

utsträckning. De åtta barriärer som identifierades var Attityder och mentala processer, Brist 

på engagemang, Brist på trovärdighet, Brist på träning, Brist på delaktighet, Kultur, 

Strategiskt arbete som en chimär samt Brister i den strategiska processen. I och med att 

ytterligare barriärer identifierades i denna studie jämfört med tidigare forskning kan även 

syftet anses vara uppfyllt då detta bidrar till en utökad förståelse kring vilka barriärer som kan 

uppstå mot strategiskt arbete i SMEs utifrån VD-/ägar-perspektivet.  

6.2. Studiens styrkor och svagheter 

Metodval och forskningsansats upplevs även efter genomförd studie vara bäst lämpade för att 

kunna uppnå syfte och besvara forskningsfrågorna men en svaghet var att inte samtliga 

intervjuer genomfördes öga mot öga, då det var mycket svårare att skapa ett avslappnat 

samtalsklimat över telefonen. Trots detta upplevde jag att samtliga respondenter bjöd mycket 

på sig själva och att reflektionerna var uppriktiga och ärliga vilket också kan sägas vara en 

styrka med studien. Urvalsprocessen som skedde med IDCs hjälp upplevs som mycket 

relevant vilket jag anser är en av denna uppsats styrkor. 
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En ytterligare eventuell svaghet med studien är min brist på erfarenhet av att genomföra 

kodning och kategorisering av insamlad kvalitativ data. En mer erfaren analytiker kanske 

eventuellt skulle identifiera ytterligare eller andra barriärer men samtidigt sker samtliga 

analyser under inverkan av subjektiva tolkningar av insamlad data (Bryman & Bell, 2011). 

Detsamma gäller för genomförandet av intervjuerna en mer erfaren intervjuare hade eventuellt 

varit skickligare på att ställa fördjupande frågor och leda respondenten in i djupare 

reflektioner kring begreppen. 

6.3. Avslutande diskussion med implikation till praktiker och 

förslag till vidare forskning 

Studiens slutsats kan sägas vara den modell som sammanfattar analysen av studien eftersom 

den samtidigt fungerar som en förklaringsmodell kring från vilka perspektiv ägare/VD i 

SMEs betraktade fenomenet barriärer mot strategiskt arbete, vilka barriärer mot strategiskt 

arbete de upplevde samt även lyfter fram en aspekt som upplevdes främja strategiskt arbete. 

Denna förklaringsmodell kan vara till nytta för såväl vetenskapen som för praktikerna. 

Modellen kan dels användas som utgångspunkt för fördjupade studier som kan bidra med 

ytterligare kunskap till strategiforskningen och dels användas av praktikerna för öka 

förståelsen för och arbeta förebyggande med hinder som upplevs kunna uppstå mot strategiskt 

arbete. 

De tolv barriärer som identifieras i resultatet av denna studie och den närmare beskrivning av 

varför VD/ägare upplever dessa faktorer som barriärer mot det strategiska arbetet kan vara till 

stor nytta för praktiker. I de fall där företag har försökt få till ett strategiskt arbete men 

misslyckats eller stött på hinder kan utgångspunkten för en analys kring varför företaget inte 

kommer vidare tas i resultaten av denna studie. Resultatet kan också användas som 

utgångspunkt för ett förebyggande arbete ute på företagen genom att helt enkelt förutse 

eventuella hinder som kan uppstå mot det strategiska arbetet och på så sätt kunna motverka 

dem.  

Denna studie genomfördes under relativit kort tid och saknade därför förutsättningar att kunna 

gå riktigt på djupet vad gäller de enskilda individernas upplevelse av fenomenet. Det hade 

varit intressant att kunna genomföra återkommande och fördjupade intervjuer med deltagarna 

i studien då det förmodligen kunnat bidra med en djupare förståelse och de hade genom 

återkommande reflektioner förmodligen även funderat över och reflekterat över fenomenet 

mellan intervjutillfällena och på så sätt även tydliggjort för sig själva hur de uppfattade 
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fenomenet. Mitt förslag till fortsatt forskning är därför en mer omfattande studie av ett fåtal 

ägare/VD i SMEs för att nå fördjupad kunskap kring den individuella upplevelsen av de 

hinder som kan uppstå mot strategiskt arbete i SMEs. 

Det skulle också vara intressant att i fortsatta studier enbart fokusera på de attityder och 

mentala processer som upplevs vara en barriär i denna studie. Med tanke på att attityder och 

värderingar många gånger är avgörande för beslutsfattande, vare sig vi själva är medvetna om 

detta eller ej, vore det intressant att i framtiden genomföra fördjupade studier kring hur 

attityder och värderingar relaterar till barriärer mot strategiskt arbete hos ägare/VD i SMEs. 

I presentationen av resultatet lyftes också en motsatt aspekt fram som jag ansåg som mycket 

intressant. Nätverkande företag emellan upplevdes av respondenterna som främjande av 

strategiskt arbete. I framtida undersökningar vore det intressant att utveckla kunskap kring 

huruvida det går att identifiera fler faktorer som ägare/VD upplever som främjande av det 

strategiska arbetet och utifrån erfarenheten av denna studie ville många av respondenterna 

inte prata om hinder utan istället om möjligheter och lösningar vilket talar för att det skulle 

vara givande att byta fokus. 
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Bilaga 1 

Individuell reflektion 

Jag har upplevt arbetet med examensarbetet som en oerhört intressant, lärorik och utvecklande 

process samtidigt som det många gånger har känts tungt och motigt. Jag valde att skriva 

examensarbetet själv vilket har medfört både för och nackdelar. Fördelarna har varit att jag 

kan planera och strukturera arbetet utifrån egna önskemål medan den största nackdelen 

naturligtvis har varit att jag inte haft någon att diskutera och bolla olika problem och 

frågeställningar som uppstår under arbetets gång med. Självklart har min handledare varit 

behjälplig och kommit med konstruktiv kritik och goda råd under arbetets gång. Jag vill 

verkligen ge en stor eloge till Tor-Björn Nilsson för hans snabba återkoppling när jag under 

arbetets gång mailat honom med olika frågeställningar och funderingar. Det har också varit 

till stor hjälp att läsa metodkursen parallellt med examensarbetet och de seminarier där vi har 

kunnat diskutera och ge varandra konstruktiv kritik har varit till stor nytta.  

Den kanske största utmaningen med examensarbetet var att precisera vad arbetet skulle 

handla om. Jag visste redan i början av utbildningen att jag ville skriva om någonting som 

rörde ledning och styrning eller organisationsutveckling ur ett ekonomiskt perspektiv då jag 

tycker att dessa frågor är oerhört spännande och intressanta. Till slut bestämde jag mig för att 

skriva om strategiskt arbete inom små och medelstora företag och efter ett antal sökningar i 

databaser och genomläsningar av vetenskapliga artiklar för att verkligen sätta mig in i 

ämnesområdet framträdde en kunskapslucka som verkligen fångade mitt intresse. Tidigare 

studier visade att SMEs inte ägnade sig åt strategiskt arbete i särskilt stor utsträckning och 

identifierade barriärer som kunde hjälpa till att förklara varför men det saknades kunskap 

kring detta ur ett kognitivt perspektiv där ägare eller VD fokuserades.  Jag har tidigare 

studerat ett flertal kurser med inriktning mot psykologi och pedagogik på BTH och är väldigt 

intresserad av konstruktivismen, hur en individs upplevelse av omvärlden är en subjektiv 

konstruktion som skapas genom kognitiva processer som behandlar yttre stimuli i ljuset av 

tidigare erfarenheter, kunskaper, humör, personlighetsdrag och så vidare. Det som var så 

intresseväckande med kunskapsluckan som framträdde var just att den kombinerade mitt 

intresse för kognition ur ett konstruktivistiskt perspektiv och strategiskt arbete. När jag väl 

kommit så långt i tanke- och lärandeprocessen var det tämligen enkelt att formulera syfte och 

frågeställning. 

Att formulera den teoretiska referensramen var en stor utmaning och jag upplevde det som en 

mycket nyttig men arbetsam process. Det var kanske detta moment som innebar den största 

utvecklingen och lärandet för mig då det handlade om ett helt nytt sätt att samla in och 

bearbeta information. Det var svårt att gå från att enbart sammanställa information till att 

aktivt skapa en teoretisk referensram och jag tror att detta är ett moment som kräver mycket 

träning. Det är också en utmaning att skriva en argumenterande text som byggs upp genom 

källhänvisad fakta och där allmänt ”tyckande” inte hör hemma. De delarna av uppsatsarbetet 

som jag hittills beskrivit upplevde jag som de mest arbetsamma och utmanande delarna av 

examensarbetet. 

Metodvalet upplevde jag vara ganska givet och föll sig naturligt eftersom det utgår från syfte 

och forskningsfråga. Den fråga som krävde mest tankemöda här var nog hur jag skulle gå till 

väga i urvalsprocessen, då urvalet vid kvalitativa intervjuer bör vara medvetet. Eftersom jag 

kände till IDC sedan tidigare kändes det som en relevant organisation som eventuellt kunde 

vara behjälplig i att ta fram lämpliga respondenter. Det har varit intressant och roligt att hela 



 

  
 

tiden arbeta med den röda tråden i examensarbetet och i varje delprocess göra medvetna och 

väl genomtänkta val som passar in i helheten.  

Den absolut roligaste och intressantaste delen av arbetet var att genomföra intervjuerna. Det 

var oerhört spännande att höra dessa erfarna företagsledare reflektera kring det strategiska 

arbetet och de barriärer som kan uppstå däremot. Svårigheten med begreppet strategiskt arbete 

är att det inte finns en tydlig definition eller samsyn kring vad som innefattas, utan istället en 

mängd kompletterande och/eller konkurrerande perspektiv. Detta blir naturligtvis väldigt 

tydligt vid intervjuerna då flera av respondenterna undrar vad jag avser med begreppet. Jag 

hade egentligen inte reflekterat över det tidigare men det blir ganska problematiskt för en 

studie som syftar till att undersöka någons upplevelse av ett fenomen att besvara den frågan. 

Om jag definierar vad jag avser med begreppet har jag ju påverkat respondenten att utgå från 

mitt perspektiv och alltså är det helt enkelt inte längre respondentens upplevelse som 

undersöks. 

Det jag upplevde som mycket oväntat under bearbetningen av insamlad data var att aspekter 

som jag inte alls lagt märke till eller identifierat som relevanta för resultatet under själva 

intervjun framträdde när jag med hjälp av kodning strukturerade upp empirin. Lärdomen jag 

tar med mig är vikten av att spela in och transkribera intervjuer för att kunna göra en 

välgrundad kodning, kategorisering och strukturering av insamlad data och på så sätt nå ett 

tillförlitligt resultat. Jag är helt övertygad att vissa aspekter hade gått förlorade om jag enbart 

fört anteckningar i samband med intervjuerna. 

 

Ju längre arbetet fortskred desto djupare blev förståelsen för ämnesområdet och 

förtrogenheten med det egna materialet bidrog med ytterligare en dimension. Samtliga steg i 

processen med att färdigställa examensarbetet innehöll ett framskridande även i min 

lärandeprocess. Jag upplevde det också som viktigt att använda mig av modeller för att 

sammanfatta den teoretiska referensramen samt resultatet för att det skulle vara lättare att 

överblicka samt att jämföra och relatera resultatet till den teoretiska referensramen, både för 

min egen skull men också för läsaren. Modellerna underlättade analysarbetet en hel del och 

jag tyckte också att de på ett tydligt sätt hjälpte till att påvisa skillnaderna och 

överensstämmelsen mellan de barriärer som identifierats i tidigare studier och de barriärer 

som framkom i min undersökning att ägare/VD i SMEs upplevde. Jag tyckte det var givande 

att kritiskt granska sitt eget arbete och diskutera de brister och förtjänster jag upplevde att det 

färdiga examensarbetet uppvisade. Egna reflektioner kring vad som har fungerat bra och vad 

som kan göras bättre bidrar till en ytterligare dimension i lärprocessen. 

Jag har under den här kursen också utvecklat mina språkkunskaper i engelska genom 

omfattande läsning av vetenskapliga artiklar som innehåller mycket fackspråk och begrepp 

som är relaterade till det företagsekonomiska ämnesområdet och som jag aldrig tidigare stött 

på. Jag har också lärt mig att använda flera olika funktioner i World som jag inte använt 

tidigare. 

 

  



 

  
 

 



 

  
 

Bilaga 2 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en studie kring barriärer mot 
strategiskt arbete i små och medelstora företag. 

Vill du delta i en studie kring ägares/VDs uppfattning kring barriärer mot strategiskt arbete? 

Jag heter Anna-Karin Holgersson, studerar Ekonomiprogrammet – Affärsjuridik vid Högskolan i 
Skövde och skall genomföra en undersökning kring hur ägare/VD i små och medelstora företag inom 
tillverkningsindustrin i Skaraborg uppfattar hinder/barriärer mot strategiskt arbete. Tidigare studier 
visar att små och medelstora företag i stor utsträckning inte ägnar sig åt strategiskt arbete och att 
det finns ett antal faktorer som har en negativ effekt för tendensen till strategiskt arbetet, det 
uppstår alltså barriärer. Syftet med denna undersökning är därför att öka förståelsen kring existensen 
av barriärer mot strategiskt arbete utifrån ett ägar-/VD-perspektiv.  

Min målsättning är att genomföra intervjuer med minst tio ägare och/eller VD i små och medelstora 
företag inom tillverkningsindustrin i Skaraborg. Tidsåtgången per intervju bedöms vara någonstans 
mellan trettio minuter och en timme men beror till stor del på omfattningen av dina egna tankar 
kring och uppfattning om fenomenet barriärer mot strategiskt arbete. Intervjuerna kommer att 
spelas in under förutsättning att du ger din tillåtelse.  Jag kommer sedan att transkribera intervjun 
och du kommer ges möjlighet att läsa igenom dessa utskrifter och återkoppla till mig så att jag kan 
rätta till eventuella felaktigheter. Du kan vara anonym om du så önskar och all insamlad data 
kommer att hanteras konfidentiellt. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 

 

För ytterligare upplysningar eller frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Kontaktuppgifter;  E-post; anna-karin_holgersson@hotmail.com 
  Telefon: 070-963 16 88 
 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Karin Holgersson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

Kan du beskriva din syn på strategiskt arbete? 

 

Hur arbetar ni med strategiskt arbete på företaget? 

 

Upplever du några hinder mot det strategiska arbetet? 

 

Hur ser du på att IDC som extern partner kommer in och arbetar så nära ert företag? 

 

Har du några övriga tankar kring strategiskt arbete eller hinder däremot som du skulle vilja 

tillägga? 


