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Förord 
 
 
Uppsatsen har givit oss nya kunskaper som vi är evigt tacksamma för. Vi vill rikta ett stort 
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Kritiska framgångsfaktorer för strategiimplementering – utifrån ett 

ledningsperspektiv 
 
Uppsatsnivå: Kandidatuppsats - Verksamhetsstyrning 
 
Författare:   Anders Sundler och Mathias Klasén 
 
Handledare:  Arne Söderbom 
 
Problembakgrund: Trots att det idag är välkänt att implementeringen av strategin är 

oerhört viktig läggs fortfarande störst fokus vid analysfasen. Då 
det ej finns vedertagen teori inom ämnet strategiimplementering 
finns ej en tydlig bild över kritiska framgångsfaktorer för 
strategiimplementering. För att belysa implementeringen och få 
mer förståelse för denna fas anser vi det intressant och nödvändigt 
att undersöka genomförandefasen. 

 
Frågeställning: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för 

strategiimplementering inom Länsförsäkringar Halland och 
Swedbank Telefon- och Internetbank? 

 
Syfte: Syftet är att beskriva och förstå kritiska framgångsfaktorer för 

strategiimplementeringen gällande två företag inom den finansiella 
sektorn. 

 
Metod: Vår studie bygger på kvalitativ datainsamling, valet av kvalitativ 

ansågs ge en bra förutsättning för att få relevant data i förhållande 
till frågeställningen. Vi har valt ett induktivt angreppssätt då det 
inom området strategiimplementering ej finns någon vedertagen 
teori. 

 
Resultat: Inom de undersökta företagen fann vi olika många 

framgångsfaktorer. Vi fann att en framgångsfaktor ensamt inte 
skapar en framgångsrik implementering, utan det är 
kombinationen av framgångsfaktorer som skapar framgång.  

 
Nyckelord: Strategiimplementering, strategi, implementering, kritisk 

framgångsfaktor 
  



 

Abstract 
 
 
Title:  Critical success factors for strategy implementation – a 

management perspective 
 
Course:  Bachelor thesis – Management control 
 
Authors:  Anders Sundler and Mathias Klasén 
 
Advisor:  Arne Söderbom 
 
Background problem: Although it is now well known that implementation of strategy is 

extremely important the biggest focus is still on the analysis. Since 
there is no accepted theory in strategy implementation there is not 
a clear picture of the critical success factors for strategy 
implementation. To illustrate the implementation and gain more 
understanding of this phase, we find it interesting and necessary to 
examine the implementation phase. 

 
Problem formulation: What are the critical success factors for strategy implementation 

in Länsförsäkringar Halland and Swedbank Telefon och 
Internetbank? 

 
Purpose: The purpose is to describe and understand the critical success 

factors for strategy implementation in two companies in the 
financial sector. 

 
Methodology: Our study is based on qualitative data collection, choice of quality 

was considered to provide a good condition to obtain relevant data 
in relation to the issue. We have chosen an inductive approach 
since there are no generally accepted theories in strategy 
implementation. 

 
Results: Within the investigated companies, we found many different 

factors. We found that success alone does not create a successful 
implementation, but it is the combination of success factors that 
create success. 

 
 
Keywords: Strategy implementation, strategy, implementation, critical success 

factor 
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1. Inledning 
 
________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel förklarar vi kort begreppet strategi och lite om dess historia. Vidare diskuteras 
implementering av strategi, vilket är avgörande för hur företag lyckas med sin strategi. 
Dessutom beskriver vi kort de två branscher vi valt att inrikta oss mot. Kapitlet avslutas med 
problemställning, uppsatsens syfte samt avgränsningar. 
________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
 

”Strategi – konsten att föra krig; välplanerat tillvägagångssätt.” 
(Svenska Akademins ordlista s.866) 

 
Terminologin strategi härleds från de grekiska orden stratos vilket betyder ”armé” samt 
stratag som betyder ”att leda” (Grant, 2004). Sun Tzu var den första som skrev om strategi i 
verket The Art of War vilken skrevs cirka 500 f.k. Företagsstrategin växte fram ur den militära 
strategin och det finns många likheter mellan dem (ibid.). Militär strategi handlar om hur 
fienden ska övervinnas, som Colin Powel (överbefälhavare under Gulfkriget) uttalade sig: 
”Vår strategi för att hantera denna [Iraks] armé är enkel: först ska vi skära av den, sen ska vi 
döda den” (Whittington, 2002, s.22). Avsikten med företagsstrategi är till viss del lik den 
militära, där konkurrenterna kan ses som fienden (Grant, 2004). Lynch (2006) anser att 
företagsstrategin grundandes tidiga 1900-tal av Henry Ford och Alfred P Sloan genom sina 
bilföretag. De flesta forskare är dock överrens om att företagsstrategi blev vedertaget först 
efter andra världskriget (ibid.). Synen på företagsstrategi och vad det är har förändrats sedan 
de första teorierna arbetades fram (Whittington, 2002). Företagsstrategi anses idag vara 
omfattningen av företagets aktiviteter samt hur företaget skapar konkurrensfördelar gentemot 
sina konkurrenter (Grant, 2004; Pettigrew, Thomas och Whittington, 2002).  
 
Mintzberg (1992) ställer sig frågan: Vad är strategi? Mintzberg menar att det ej finns någon 
vedertagen definition av termen strategi eftersom olika författare och ledare använder ordet 
olika. Whittington (2002) beskriver olika strategiska perspektiv, och delar in strategi i fyra 
olika perspektiv, beroende av synen på process och resultat. De fyra perspektiven är det 
klassiska, evolutionistiska, systemteoretiska samt processuella och alla perspektiven har sina 
olika förespråkare (ibid.).  
 
Implementering av företagsstrategi är av avgörande betydelse för att lyckas med sin strategi 
eller som Speculand (2006, s.3) anser: ”You can have the greatest strategy in the world but if 
you can not implement it then it is no more value than the paper it is written on”. 
Strategiimplementering definieras enligt Kerr och Jackofsky (1989, s.159) som: 
“…implementation consists of the processes through which the organization comes to 
understand, accept, and commit to its strategy”.  
 
Organisationsstruktur och organisationsstorlek spelar en avgörande roll för lyckad 
strategiimplementering (Gottschalk, 2008; Whittington, 2002). Vertikalt integrerade 
organisationer kan lättare engagera medarbetarna och skapa förståelse för strategin eftersom 



- Inledning - 

 - 2 - 

medarbetarna involveras i strategiutformningen (Hatch, 2000). I en hierarkisk organisation tar 
ledningen beslut utan deltagande av lägre hierarkiska nivåer vilket medför att hela 
organisationen inte är inblandad i strategiutformningen. Därmed skapas inte samma förståelse 
av strategivalen och implementeringen kan därmed försvåras i organisationen (ibid.). 
 
Försäkrings- och bankbranschen ser vi som intressanta branscher att undersöka, då de ligger 
väl förankrade i våra intressen och utbildningar. Försäkringsbolagen har en viktig del i 
samhället, då de flesta företag och privatpersoner idag har någon form av försäkring. På den 
svenska marknaden finns flera stora aktörer inom försäkring och de största är 
Länsförsäkringar Bank & Försäkring, Trygg-Hansa, Folksam, Skandia och IF 
Skadeförsäkringar. Alla dessa erbjuder liknande produkter/tjänster, det som skiljer dem åt är 
inom vilket område försäkringen gäller. På svenska bankmarkanden finns fyra stora aktörer: 
Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Dessa fyra 
är fullbanker, vilket innebär att de erbjuder en bred portfölj av finansiella tjänster till både 
företag och privatpersoner. Vid sidan av dessa fyra finns mindre banker som konkurrerar om 
samma kunder, men dessa har inte samma historia och därmed inte samma inarbetade 
varumärke. Flera företag som erbjuder banktjänster idag har sedan tidigare inarbetade 
varumärken men dessa har vuxit fram ur andra branscher. Bankerna har en central roll i 
samhället och genom sin närvaro skapar de trygghet och framtidsmöjligheter för företag och 
privatpersoner.  
 
 
1.2 Diskussion 
 
Det finns mycket skrivit om ämnet strategi, dock inte lika mycket om själva 
implementeringsfasen, och än mindre om vilka de kritiska framgångsfaktorerna är för att 
lyckas med sin strategiimplementering (Hatch, 2000). Trots att det idag är välkänt att 
implementeringen är kritisk för hur lyckad strategin blir, anser flera forskare (Gottschalk, 
2008; Noble 1999:1) att det finns en avsaknad av fokus på implementeringsfasen. Detta 
innebär att det läggs för stor vikt vid formulering av strategin i förhållande till 
implementeringen. Den största anledningen till att det läggs mer fokus på formulering än på 
implementering beror på att implementeringsfasen är betydligt mer komplicerad och 
resurskrävande (Gottschalk, 2008). Då implementeringsfasen är väldigt viktig, men ej 
speciellt välstuderad anser vi det intressant att undersöka denna fas. 
 
Enligt Hatch (2000) finns det i varje organisation personer som genom sitt handlande kan 
påverka strategiimplementeringen. För att kunna genomföra strategivalen på bästa sätt är det 
viktigt att de personer som kan påverka implementeringen är medvetna om strategin samt 
organisationens förväntningar på dem. Om medarbetarna inte har kännedom och förståelse för 
strategin blir det svårt att omsätta den till handling (ibid.). Enligt Kaplan och Norton (2005) 
känner hela 95 % av företags medarbetare antingen inte till eller förstår inte strategin, vilket 
innebär att det blir svårt för dem att implementera den.  
 
En av svårigheterna med genomförandet av strategi är att det inte finns ett rätt sätt att gå 
tillväga (Roos, von Krogh och Roos, 1998). Hur strategiimplementering utfaller beror på 
företagets situation och förehavande. De kritiska framgångsfaktorerna för implementering är 
därmed olika i företag (ibid.).  
 
 



- Inledning - 

 - 3 - 

1.3 Frågeställning 
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för strategiimplementering inom Länsförsäkringar 
Halland och Swedbank Telefon- och Internetbank? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva och förstå kritiska framgångsfaktorer för strategiimplementeringen 
gällande två företag inom den finansiella sektorn. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi anser att strategin är en lång och omfattande process och vi inriktar oss därför mot 
implementeringen, med andra ord genomförandet. 
 
Vi ska ej jämföra de två bolagen, eftersom strategin alltid skiljer sig mellan företag. Då 
bolagen är olika stora och verksamma i olika branscher är det svårt att skapa generaliserbar 
grund. 
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2. Metod 
 
________________________________________________________________ 
 
Under metodkapitlet förklarar vi de olika metodval och ansatser vi väljer för vår uppsats. 
Våra metodval ska tjäna vårt syfte och därmed möjliggöra bästa resultat av studien. 
__________________________________________________________________________  
 
 
2.1 Val av metod 
 
Vår studie utgår från kvalitativ metod. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
förklaras enligt Dey (1993, s.3): ”Qualitative data deals with meanings whereas quantitative 
data deals with numbers”. Strategi och strategiimplementering är väldigt varierande och 
komplext, och därmed är det svårt att skapa en generalisering av företeelsen, en kvantitativ 
studie är därför inte aktuellt i vårt fall. Kvantitativa ansatser vill beskriva och ge en förklaring 
bakom problemet medan kvalitativa ansatser istället ger en förståelse bakom problemet 
(Jacobsen, 2002). Fundamentalt är den kvalitativa metoden väldigt öppen, där forskaren ej 
försöker styra den information som samlas in. När empirisk data samlats in kan den 
struktureras, delas upp i olika variabler och kategorier, och då framträder relevant information 
(ibid.).  
 
Undersökningar kan antingen göras intensiva eller extensiva (Jacobsen, 2002). Intensiva 
studier innebär att undersökningen går på djupet för att skapa förståelse för det undersökta 
fenomenet. Kvalitativa studier blir ofta intensiva då de kräver mycket resurser vid 
datainsamling och analys, därmed begränsas i regel kvalitativa undersökningar till ett fåtal 
respondenter. Vid djupgående undersökningar ökar chansen att relevant data åskådliggörs då 
intervjuaren kan finna områden som annars utelämnats (ibid.). Då det intensiva upplägget går 
på djupet med problemet är det passande för oss eftersom det ökar möjligheten att skapa 
förståelse för de undersökta företagens strategiimplementering. 
 
 
2.1.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 
 
Närheten mellan respondent och forskare kan vara av både positiv och negativ karaktär 
(Holme och Solvang, 1997). Genom att komma respondenten nära ökar möjligheten att 
relevant information kommer fram. Beroende på vilket förtroende respondenten får för 
forskaren kan information åskådliggöras eller undanhållas. Ett problem som alltid kan finnas 
inom forskning är att respondenten svarar som han/hon förväntas svara (ibid.). 
 
En fördel med kvalitativa studier är dess flexibilitet (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 
2002). Under undersökningens gång kan problemställning och insamlingsmetod ändras då ny 
information framkommer (Jacobsen, 2002). Den stora nackdelen med kvalitativa studier är 
resursåtgången då insamling av data genom intervjuer och analys av datan tar mycket tid i 
anspråk, vilket kan påverka antalet respondenter negativt. Ett problem som uppkommer då det 
finns få respondenter är generaliserbarhetsproblemet, vilket innebär i vilken utsträckning 
insamlad data är tillämplig på andra områden. Möjligheten till generalisering vid kvalitativa 
studier blir ofta lägre jämfört med kvantitativa studier, då kvantitativa undersökningar i regel 
har fler respondenter (ibid.). 
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2.2 Val av ansatser 
 
Avsikten med normativa studier är att förklara hur någonting bör vara, det vill säga ge förslag 
till förändringar och förbättringar av rådande praxis (Jacobsen, 2002). Deskriptiva studiers 
avsikt är att beskriva hur någonting är, och därmed skapa större förståelse för det undersökta 
fenomenet (ibid.). Vår studies avsikt är inte att ge förslag till hur strategiimplementeringen i 
de undersökta företagen bör genomföras, utan enbart till att skapa förståelse för och insikt i de 
drivande framgångsfaktorerna för implementeringen i våra undersökta företag. Därmed blir 
vår studie deskriptiv. 
 
Deduktiva respektive induktiva ansatser kan enligt Holme och Solvang (1997) beskrivas som 
bevisandets respektive upptäcktens väg. Deduktiva ansatser används då det finns teorier att 
utgå från, vilka ska ligga till grund för framställandet av hypoteser som sedan undersöks så de 
kan förkastas eller accepteras. Vid induktiva studier utgår forskarna från verkligheten och 
undersöker denna, för att kunna skapa en teori utifrån insamlad data (ibid.). Dessutom menar 
Merriam (1994) att kvalitativa studier är induktiva i sin natur. Då det ej finns mycket teori 
inom området samt att vi utifrån insamlad data har för avsikt att skapa teori blir vår studie 
induktiv. 
 
Vid alla undersökningar kan öppenheten vara ett problem (Jacobsen, 2002). Det kan vara 
svårt att göra en undersökning med ett helt öppet sinne, det vill säga att inte ha några 
förutfattade meningar om det som ska undersökas. Dock är öppenheten den stora fördelen 
med induktiva studier då forskaren inte ska begränsas av fastställda teorier och hypoteser, och 
därmed försöka få svaren att passa in i teorin. En fördel med induktiv ansats är underlättandet 
för intensiv utformning, vilket ökar möjligheterna för att hitta kritiska variabler och förståelse 
för fenomenet (ibid.). 
 
 
2.3 Insamling av data 
 
Intervjuer inom kvalitativ metod delas upp i strukturerad, ostrukturerad samt helt 
ostrukturerad intervju (Merriam, 1994). Graden av struktur innebär hur flexibelt 
intervjuförfarandet blir. Vid helt strukturerad intervju följer forskaren ett tydligt förfarande 
med intervjuformulär likt en enkätundersökning och möjligheterna till öppna svar finns ej. 
Ostrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från ett intervjuformulär men där frågorna 
till skillnad mot en strukturerad intervju är öppna. En helt ostrukturerad intervju innebär att 
intervjusituationen är mer som ett samtal utan formulär (ibid.). Vår avsikt är att arbeta utifrån 
en ostrukturerad intervju. Genom detta tillvägagångssätt samlar vi data som annars kunde ha 
utelämnats vid fasta svarsalternativ. Dessutom är företeelsen komplex och det är på förväg 
svårt att skapa svarsalternativ som täcker in alla svar.  
 
 
2.3.1 Primärdata och sekundärdata 
 
Primärdata är enligt Jacobsen (2002) data som inhämtas direkt från personer eller grupper, 
och innebär att intervjusubjektet inhämtar data för första gången. Primärdata samlas in genom 
intervju, observation eller enkät. Den primärdata vi avser inhämta sker genom intervjuer. 
Sekundärdata är data som samlats in och sammanställts av någon annan än forskaren. Ett 
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problem med sekundärdata kan vara att den är insamlad till ett annat ändamål och med ett 
annat syfte än vad forskaren har (ibid.). För att undvika problem med sekundärdata är 
bestämning av användbarhet viktigt (Holme & Solvang, 1997). Det är viktigt att undersöka 
hur bra datan överensstämmer med forskarens område och syfte, samt granska hur hög 
reliabilitet och validitet den insamlade datan har för att skapa trovärdighet för källan (ibid.). 
Vi använder oss av sekundärdata i form av artiklar och litteratur inom området. För att 
säkerställa reliabiliteten i vår undersökning har vi för avsikt att använda aktuell data, insamlad 
av ansedda forskare inom området. 
 
 
2.3.2 Tvärsnittsstudie 
 
Tvärsnittsstudier är enligt Jacobsen (2002) situationer vid given tidpunkt. Tvärsnittsstudien 
passar vår frågeställning bra då vi enbart vill skapa förståelse för framgångsfaktorerna vi en 
given tidpunkt, inte hur förändringen över tid ser ut. Tvärsnittsstudien ska hjälpa oss att finna 
förståelse för vilka faktorer som vid det givna tillfället är kritiska när strategiplanen omsätts 
till praktik. Strategin står alltid under en viss utveckling eftersom förutsättningarna på 
marknaden hela tiden förändras, dock finns ej tid och resurser att genomföra en 
tidsseriestudie. 
 
 
2.3.3 Validitet och reliabilitet 
 
I alla vetenskapliga undersökningar är det viktigt att eftersträva god validitet och reliabilitet, 
för att ge studien trovärdighet (Merriam, 1994).  
 
Validiteten innebär enligt Lundahl och Skärvad (1982) att mätningen ska undvika metodiska 
mätfel. Validitet delas upp i inre och yttre validitet, där inre validitet innebär att insamlad data 
tenderar att väl överensstämma med verkligheten och att man mäter det som avses att mäta 
(Merriam, 1994). En svårighet med att bedöma den inre validiteten är att insamlad 
informationen alltid tolkas av den som samlar in den och därmed påverkas återgivningen av 
insamlarens personliga uppfattningar. En tillfredsställande inre validitet är även en 
förutsättning för att uppnå en god yttre validitet. Yttre validitet innebär hur väl resultatet kan 
appliceras vid liknande situationer, det vill säga hur generaliserbart resultatet är. Om det inte 
finns god inre validitet blir det inte intressant hur pass generaliserbart resultatet blir, eftersom 
det inte finns någon mening i att applicera en felaktig bild av sanningen i andra situationer 
(ibid.).  
 
Reliabilitet innebär hur väl en undersöknings resultat är upprepningsbart, vilket innebär att en 
undersökning med hög reliabilitet ska få samma resultat om den görs igen under liknande 
förutsättningar men av andra forskare (Lundahl & Skärvad, 1982). God reliabilitet skapas 
genom att datainsamlingen genomförs med få slumpmässiga mätfel (ibid.). Enligt Grenness 
(2005) är det viktigt för kvalitativa forskare att ge andra möjlighet att avgöra om forskningen 
är reliabel. Det innebär att forskaren på ett bra sätt måste beskriva hur undersökningen gått 
tillväga för att övertyga läsaren om att undersökningen har god reliabilitet (ibid.). 
 
I ett led att öka validitet och reliabilitet låter vi våra respondenter ta del av insamlad data efter 
den sammanställts. Detta för att eventuella feltolkningar från vår sida ska kunna rättas till.  
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2.3.4 Intervjuförfarandet  
 
Inför intervjuerna utformades ett intervjuformulär som låg till grund för datainsamlingen. Alla 
respondenter blev erbjudna att före intervjun ta del av frågorna genom att få de skickade till 
sig. Tre av sex respondenter meddelade att de ville ha möjlighet att förbereda sig något genom 
att få tillgång till frågorna i förväg. Vi valde att skicka ut frågorna enbart någon dag i förväg 
så respondenterna hann förbereda sig något, men ej så mycket att svaren skulle bli alltför 
inövade. Kvale (1997) menar att svaren blir bättre om de är spontana, dock ansåg vi det bra att 
respondenterna fick möjlighet att förbereda sig lite på grund av ämnets komplexitet. 
 
Innan vi började själva intervjumomentet berättade vi lite om oss själva och vårt 
forskningsområde, även om de kontaktpersoner i företagen vi var i kontakt med 
förhoppningsvis vidareförmedlat vårt syfte. Därefter frågade vi respondenterna om de ville 
vara anonyma samt om vi fick tillåtelse att använda oss av ljudupptagning. Ingen av 
respondenterna hade några invändningar mot vare sig namnpublicering eller ljudupptagning. 
Hos Länsförsäkringar Halland (nedan LF Halland) genomfördes personliga intervjuer medan 
vi hos Swedbank Telefon- och Internetbank (nedan kallad TIB) genomförde två 
gruppintervjuer. 
 
Utöver ljudupptagning förde vi även anteckningar under intervjuns gång. Detta för att det 
under intervjun finns möjlighet att uppfatta uttryck hos respondenten som inte kan uppfattas 
om intervjun enbart lyssnas igenom i efterhand.  
 
 
2.4 Urvalsprocessen 
 
 
2.4.1 Val av företag 
 
Utifrån vårt problemområde samt övriga metodval begränsas vårt företagsurval ej till någon 
speciell bransch eller storlek på företag och därmed har val av företag enbart grundats på våra 
personliga intresseområden. Vi valde att undersöka två företag inom den finansiella sektorn 
som vi ansåg intressanta. Dessa två företag är TIB samt LF Halland. Grundtanken med 
studien var att undersöka hela Swedbank Sverige, men på grund av rådande förändringar i 
ledningen och organisationen var den studien ej möjlig att genomföra för tillfället. Vi blev 
rekommenderade av ledande personer i Swedbank att istället inrikta vår studie mot 
rörelsegrenen TIB. Eftersom TIB har en egen ledning ansåg vi studien fullt genomförbar. 
Valet av LF Halland bygger på att de har lokala besökskontor, vilket gör dem unika inom 
försäkringsbranschen. 
 
 
2.4.2 Val av respondenter 
 
Vi anser att mest kunskap om vårt problemområde finns inom företagens ledningsgrupper, 
och genom rätt urval av respondenter ökar möjligheten att frambringa valid information, 
validiteten skapas genom att resultat stämmer väl överens med verkligheten (Merriam, 1994). 
Valet av respondenter bygger på att få en god pålitlighet och giltighet i studien och detta 
ansåg vi skapas genom att intervjua personer med ledande befattningar inom företagen samt 
med insikt i vårt problemområde. Enligt Holme och Solvang (1997) är valet av respondenter 
avgörande. Om fel respondenter undersöks tenderar hela undersökningen bli felaktig. Vidare 
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menar författarna ibid. att valet av respondenter i kvalitativ undersökning ska göras 
systematiskt utifrån vissa givna kriterier för studien.  
 
Vi har i LF Halland varit i kontakt med en så kallad ”studentansvarig” och hos TIB 
huvudchefens sekreterare och beskrivit vårt syfte med uppsatsen samt uttryckt vilka 
befattningar inom företagen vi önskade intervjua för att kunna genomföra studien. De kriterier 
vi satte upp för urval av respondenter var att de ingick i företagens ledningsgrupper och att de 
hade kunskap om strategiimplementering. Inom TIB har vi haft möjligheten att intervjua fyra 
personer, av dessa sitter tre i den högsta ledningen och därmed har stor insikt i 
strategifrågorna. Den fjärde respondenten i sitter i lokal ledningsgrupp och kunde därmed ge 
en operativ syn på strategin då han arbetar på en lägre strategisk nivå inom TIB. 
Inom LF Halland har vi haft möjlighet att intervjuat två respondenter, vilka ingår i LF 
Hallands ledningsgrupp. 
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3. Teoretisk referensram 
 
________________________________________________________________ 
 
I den teoretiska referensramen presenterar vi befintlig teori inom områden vilken vi anser 
vara av relevans för vår studie. Teorin har till syfte att ge läsaren en djupare kunskap i ämnet 
och därmed skapa förståelse för vilka faktorer som kan påverka strategiimplementering. 
________________________________________________________________ 
 
 
3.1 Strategins fem P  
 
Mintzberg (1992) utarbetade ett strategiramverk han kallar för strategins fem P, ett ramverk 
vilket har blivit vedertaget bland många forskare (Roos et al., 1998). De fem metoderna har 
till avsikt att visa hur organisationen kan arbeta med sin strategi genom hela 
strategiprocessen, från strategiplanering till strategiuppföljning (Mintzberg, 1992).  
 

� Strategi som plan 
Genom att ha en strategisk plan har organisationen ett klart handlingsmönster i en 
uppkommen situation. Det mest grundläggande med strategi som plan är att det ska vara 
en ledstjärna för organisationens måluppfyllelse. I ett företag sker både planerade och 
oplanerade förändringar. För att veta hur arbetet ska genomföras vid förändringar arbetar 
företaget efter en strategisk plan. Den strategiska planen kan utformas på två olika sätt. 
Antingen kan planen vara generell för hela verksamheten eller specifik för enskilda 
funktioner (ibid.). 

 
� Strategi som mönster (pattern) 
Strategiprocessen följer sällan ett rakt spår från planerad till realiserad strategi. Delar av 
den planerade strategin faller bort och genomförs aldrig, detta trots att organisationer har 
en väl utarbetad planerad strategi. Anledningen till att realiserad och planerad strategi 
skiljer sig åt beror på företagets påverkan av både interna och externa faktorer. 
Förändringar i efterfrågan kan exempelvis innebära att företagets planerade strategi blir ett 
hinder för genomförandet av de uppsatta målen. Istället för att genomföra planerad strategi 
växer en ny strategi fram som skiljer sig från den planerade. Kombinationen av planerad 
strategi som genomförs och den framväxande strategin blir företagets realiserade strategi 
(ibid.). 

 

 

Figur 1. Framväxande strategi (Bearbetad efter Mintzberg, 1992).  
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� Strategi som operation (ploy) 
Strategi som operation påminner om strategi som plan, men i operation syftar det till en 
specifik handling, till exempel att förhindra en potentiell konkurrent att ta sig in på 
marknaden. Den kan också vara mer allmänt utformad vilket innebär att den inte har fokus 
på ett specifikt mål (ibid.). 

 
� Strategi som position  
Strategin som ett företag väljer beror mycket på vilken position företaget har på 
marknaden. Beroende på hur konkurrenssituationen ser ut, marknadsandelar, 
marknadsutveckling och andra avgörande faktorer på marknaden har företag en position 
vilken strategin följer (ibid.). 

 
� Strategi som perspektiv 
I förhållande till strategi som position vilken tittar på omgivningen har strategi som 
perspektiv ett synsätt som har fokus inne i verksamheten. Den härleds till kollektivism och 
företagets kultur, vilket syftar till att företaget ska ha en gemensam filosofi (ibid.). 

 
 
3.2 Strategiperspektiv 
 
Whittington (2002) delar upp strategi i fyra olika perspektiv där alla perspektiv har sin egen 
syn på vad strategi är. Det som skiljer perspektiven åt är synen på rationalitet i 
strategiprocessen samt hur resultat mäts. Det klassiska perspektivet ser strategi som en 
rationell process där målet är vinstmaximering. Med en rationell process menas att strategi 
utformas efter noga planering och sedan följs utan avvikelser. Tanken bakom det klassiska 
perspektivet är att strategin ska vara så noga planerad att alla möjliga händelser ska vara 
medräknade, vilket resulterar i att inget oförutsätt ska hända. Utifrån figuren nedan kan 
utläsas att processperspektivet skiljer sig från det klassiska perspektivet både vad gäller 
rationalitet och resultatmätning. Processperspektivets förespråkare menar att strategi är en 
process under ständig utveckling. Enligt processperspektivet ska ej för stor vikt läggas vid 
planering, utan strategin utvecklas då förändring sker, både internt och externt. 
Processualisterna menar ”att man inte ska sträva efter det ouppnåeliga ideal som rationellt 
fungerande handlingar utgör utan att man ska acceptera och hantera verkligheten som den är” 
(Whittington, 2002, s.30). Medan klassikerna ser resultat från ett vinstmaximeringsperspektiv, 
menar processualisterna att bra resultat kan mätas på andra sätt än enbart genom hög vinst. De 
två övriga perspektiven är evolutionistiska samt systemteoretiska perspektivet. 
Evolutionisterna ser likt klassikerna vinstmaximering som det överordnade målet, men delar 
ej dess uppfattning om rationalitet. De menar att organisationerna måste anpassa sig efter 
marknaden, och de som inte anpassar sig tillräckligt bra konkurreras ut och försvinner från 
marknaden. Systemteoretikerna ser likt klassikerna strategin som en rationell process, och de 
delar processualisternas syn på resultatmätning (ibid.). 
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Figur 2. Generella strategiska perspektiv (Whittington, 2002, s.9) 
 
  
3.3 Strategiprocessen 
 
Strategiprocessen brukar delas in i analys-, strategiformulerings- och genomförandefasen 
(Olve & Samuelson, 2008). I analysfasen bedöms externa och interna faktorer, i den externa 
undersöks organisationens omgivning för att finna hot och möjligheter medan den interna 
syftar till att identifiera organisationens starka och svaga sidor (Hatch, 2000). I externanalysen 
undersöks organisationens makro- och branschmiljö och hur dessa påverkar organisationen 
(Roos, von Krogh, Roos, 2004). Avsikten med externanalys är enligt Hatch (2000, s.130) att ” 
formulera specifika konsekvenser för den organisation som vi analyserar”. I internanalysen 
undersöks organisationens starka och svaga sidor, detta innebär att exempelvis 
organisationens kärnkompetens, finansiella ställning och organisationens resurser analyseras. 
Syftet med internanalys är att kunna utnyttja organisationens starka sidor och undvika de 
svaga (ibid.). 
 
När analysfasen är genomförd ska strategin formuleras. När strategin utformas undersöks 
vilka strategiska alternativ som finns, och därefter väljs något av alternativen (ibid.). 
Strategialternativen innebär var företaget ska rikta sig, vilka metoder de ska använda för 
inriktningen samt vilken generisk strategi som ska användas (Roos et al., 2004).  
 
Genomförandefasen beskrivs nedan i 3.4. 
 
För att kunna kontrollera och utvärdera hur strategin har genomförts är det viktigt med 
uppföljning. Detta innebär att det behövs kontroll-, belönings- och informationssystem. Syftet 
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med uppföljningen är att undersöka om den valda strategin fungerar, eller om förändringar 
behövs. Om utfallet inte är tillfredsställande undersöks var i processen felet ligger. Om 
strategin anses tillfredsställande krävs förändringen i implementeringsfasen, men om felet inte 
anses vara implementeringen kan det krävas att hela strategiprocessen görs om (ibid.). 

 
 

 
Figur 3. Strategiprocessen (Olve & Samuelson, 2008, s.395) 
 
 
3.4 Strategiimplementering 
 
Strategiimplementeringen är en förändringsprocess och påverkas av hur stor förändringen är i 
strategin (Roos et al., 2004). Vid omfattande strategiförändringar krävs större förändringar i 
organisationen än vid mindre. Vid mindre förändringar kan det exempelvis räcka med att 
ändra belöningssystem medan det vid större förändringar kan det exempelvis krävas 
förändringar i tillverkningsmetoder och organisationsstruktur (ibid.). Implementeringen är 
givetvis beroende av hur bra formulerad strategin är (Allio, 2005). Detta betyder däremot inte 
att en väl utformad strategi innebär en lyckad implementering, för om det inte går att 
implementera vald strategi spelar det ingen roll hur bra den är (Speculand, 2006). 
Genom en välformulerad och anpassad strategi skapas goda förutsättningar att lyckas med 
implementeringen, vilket i sin tur skapar goda möjligheter till att nå företagets vision och att 
bli ett framgångsrikt företag (Crittenden & Crittenden, 2008).   
 
 
3.4.1 Metoder för strategiimplementering 
 
Roos et al. (2004) anser att det finns fyra olika sätt att implementera strategi. Vilken av dessa 
metoder som är mest lämplig beror på två saker: tidshorisonten för genomförandet samt 
strategiproblemets betydelse. 
 

� Framväxande implementering 
Denna metod används när strategiproblemet är litet och tidshorisonten är lång. 
Metoden innebär att det inte tas fram någon plan för genomförandet, utan 
implementeringen tillåts formas allteftersom tiden går (ibid.).  

 
� Styrd implementering 

Styrd implementering används när strategiproblemet är litet och tidshorisonten kort. 
När tidshorisonten är kort är det viktigt att handla snabbt. Om implementeringen ej 
styrs ökar risken att implementeringen drar ut på tiden, vilket kan leda till att vinsten 
av förändringen minskar (ibid.) 
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� Steg-för-steg-implementering 
Steg-för-steg-implementerinng används då det strategiska problemet är stort och 
tidshorisonten är lång. När problemet är stort måste det fokuseras på fler delar än när 
problemet är litet. Jämfört med styrd implementering finns här förutom att det måste 
fokuseras på fler delar även tid att analysera effekterna av förändringarna som görs, 
och därmed finns möjligheten att göra ytterligare förändringar (ibid.). 

 
� Omfattande implementering 

När strategiproblemet är stort och tidshorisonten kort är företaget i behov av en 
omfattande implementering. Den korta tidshorisonten leder till att beslut måste tas fort 
för att implementeringen ska lyckas. När det rör sig om stora förändringar och tiden är 
knapp, finns möjligheterna att delar inom förtaget blir lidande om det inte finns klara 
kausalitetssamband. Skillnaden här jämfört med steg-för-steg-implementeringen är att 
där finns tid att analysera effekterna och därmed kunna göra förändringar under tiden 
för att minska negativa effekter (ibid.).  

 
 
3.4.2 Hinder mot strategiimplementering 
 
Det finns både interna och externa hinder som kan ses som barriärer för att lyckas med sin 
strategiimplementering. För att lyckas med sin strategiimplementering är det viktigt att känna 
till de hinder som finns för att kunna undvika dem (Hrebiniak, 2006). 
 
 
Interna hinder 
 
Interna hinder vid strategiimplementeringen är hinder som aktivt kan påverkas inom 
organisationen. Lorange (1982) nämner sex potentiella hinder som en organisation kan stå 
inför vid strategiimplementering. Det första hindret som kan försvåra implementeringen är 
organisationens brist på flexibilitet. Vid strategiförändringar krävs att organisationen är 
flexibel och kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna för att implementeringen ska 
lyckas. Ett ytterliggare hinder som organisationen kan stå inför är en föråldrad ledning. Om 
inte ledningen följer marknadsutvecklingen kommer organisationen att få problem att 
konkurrera på samma villkor som konkurrenterna. Det tredje hindret Lorange nämner är 
inskränkthet vilket innebär att det inom organisationen kan uppstå favoriseringsproblem då 
det läggs för mycket vikt på vissa delar i företaget och för lite på andra. Det är viktigt vid 
strategiförändringar att fokus läggs på hela verksamheten och inte bara på vissa delar. Vidare 
nämns värderingar, stil och traditioner som hinder då förändringar av strategin har en tendens 
att motarbetas eftersom tryggheten hotas. I företag med starkt konservativ inställning 
försvåras förändringar där tradition är överordnad utveckling. Makt nämns som ett annat 
potentiellt hinder där beslutsrollerna inom organisationen måste vara klara för att 
maktkonflikter inte ska uppstå. Det är viktigt att det finns en förståelse i företaget var beslutet 
fattas. Till exempel måste en mellanchef kunna genomföra en förändring trots att han/hon ej 
fattat beslutet. Det sista interna hindret Lorange nämner är brist på kunskap vilket i detta 
sammanhang betyder att strategiprocessen försvåras. Finns inte kunskap på alla nivåer i 
företaget leder det till att processen blir lidande. Det är därför viktigt med kunskapsöverföring 
mellan nivåerna för att skapa kunskap och förståelse (ibid.). 
 
Vid förändringar finns det alltid former av tröghet (Hedberg & Sjöstrand, 1979). Författarna 
ibid. nämner manövertröghet och insiktströghet som två typer av organisatorisk tröghet. 
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Manövertröghet innebär att en organisation inser att de behöver göra en förändring, men på 
grund av att de bundit upp sig på något sätt är det inte möjligt att genomföra förändringen för 
tillfället. Orsakerna till manövertröghet kan vara till exempel stora investeringar i 
produktionen eller ingångna avtal som sträcker sig över lång tid vilka inte går att upphäva. 
Insiktströgheten innebär att organisationen inte har tillräcklig insikt i att förändring krävs, 
utan fortsätter arbeta efter de metoder de nått sina framgångar med. När ledningen till slut 
inser att förändring krävs är det ofta för sent (ibid.).  
 

 
Externa hinder 
 
Externa hinder mot strategiimplementering är de faktorer som står utanför organisationens 
kontroll (Roos et al., 1998). Då det sker förändringar i externa faktorer är det viktigt för 
organisationen att minimerade interna hinder som kan finnas. Lorange (1982) nämner fem 
externa faktorer som kan påverka organisationens implementering. Den första faktorn är det 
faktum att många av världens naturresurser konstant minskar. Det leder till högre priser då 
efterfrågan fortfarande finns. För att undvika detta problem kan organisationen antingen satsa 
på substitutprodukter eller produkter som använder de knappa resurserna effektivt. Sedan 
menar Lorange att politisk påverkan kan utgöra ett hinder. Politisk påverkan på företag sker i 
form av lagstiftning, politisk stabilitet och kultur vilket kan spela in på företagets handlande. 
Vidare nämns att medborgarnas attityder hela tiden förändras. Förändring av smak och 
inställning kan direkt påverka företagen genom förändrad efterfrågan. Lorange anser även att 
maktskiften är ett externt hinder, då han menar att intressenternas förväntningar på företaget 
ofta ändras vi maktskiften, vilket kan leda till att företaget måste ändra sin strategi och således 
sin implementering. Ett sådant fall kan till exempel vara vid ägarskifte. Den sista externa 
faktorn är teknologi. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt vilket påverkar företaget 
att investera exempelvis i nya affärssystem för att koordinera verksamheten. Införandet av nya 
affärssystem kan leda till att fokus läggs på ny teknik istället för implementering (ibid.). 
 
 
3.5 Organisationsstruktur 
 
Chandler (1990) menar att det finns samband mellan ett företags strategi och dess struktur. 
Han anser att strategi ger struktur, det vill säga att företag först bestämmer dess strategi och 
sedan anpassar strukturen till strategin. Struktur är enligt Chandler hur företag organiserar 
sina resurser för att möta nuvarande efterfråga på marknaden, medan strategi innebär hur 
företag planerar resursallokering efter förväntad framtida efterfrågan. 
 
Mintzberg (1993) beskriver fem organisatoriska konfigurationer. Han delar upp 
organisationen i fem olika funktioner vilka uppdelas i de uppgifter de har i företaget. 
Beroende på vilken organisationsstruktur företaget har är de olika funktionerna större eller 
mindre, och betydelsen av de olika funktionerna varierar beroende på hur strukturen ser ut. De 
olika funktionerna bygger Mintzberg upp enligt den hierarkiska ordningen i organisationen. 
Överst i hierarkin finns den strategiska ledningen som har det överordnande ansvaret i 
organisationen vad gäller exempelvis resursallokering och övergripande planering. Under den 
strategiska ledningen finns mellancheferna vars uppgift är att översätta ledningens vilja till 
den övriga organisationen. Beroende på organisationsstorlek bestäms antalet mellanchefer, 
och om flera mellanchefsnivåer krävs. Det finns två funktioner vars uppgift är att understödja 
den operativa kärnan, teknostrukturen och stödfunktionen. Teknostrukturens uppgift är att 
underlätta arbetet exempelvis genom datasupport medan stödfunktionens roll är att få 
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medarbetarna att trivas exempelvis sådana funktioner är hygien och personalmatsal. Längst 
ner finns den operativa kärnan, vilket är den del i organisationen som genomför det operativa 
arbetet och har det operativa ansvaret för att målen uppfylls. Dessa fem olika funktioner 
konfigureras och därmed har en viss struktur skapat för att tjäna organisationens syfte (ibid.). 
 
 

 

Figur 4. Mintzbergs grundmodell för organisationens fem delar (Bearbetad efter Mintzberg, 
1993) 
 
 

� Enkel struktur 
Den enkla strukturen består av den strategiska ledningen och den operativa kärnan. Det 
finns få mellanchefer och inga eller få direkta stödstaber eller teknostruktur. I strukturen 
finns endast två tydliga hierarkiska nivåer, där beslutsfattandet är väldigt centraliserat. 
Kontroll sker främst genom direkt övervakning (ibid.). 

 
� Maskinbyråkrati 
Den viktigaste delen i maskinbyråkrati är teknostrukturen vilken har en nyckelroll. Den 
främsta kontrollmekanismen är byråkratisk kontroll genom arbetsstandardisering. 
Beslutsfattandet är relativt centraliserat, men det finns flera nivåer mellan ledningen och 
den operativa kärnan (ibid.). 

 
� Professionell byråkrati 
Även i denna struktur har den operativa kärnan en nyckelroll. Den främsta 
kontrollmekanismen är standardisering av kunskap, det vill säga en stark premisskontroll. 
Strukturen har få mellanchefer, makten är stark decentraliserat och stödfunktionen har en 
central roll för hela verksamheten då den ska understödja den operativa kärnan (ibid.). 
 
� Divisionaliserad struktur 
I denna struktur har mellancheferna nyckelrollen då de ska koordinera arbetet. 
Produktionen sker inom divisioner som kontrolleras genom byråkratisk kontroll men 
främst genom resultatkontroll. En viktig del i strukturen är att divisionerna är autonoma 
enheter och ansvarar mer eller mindre helt för sin egen funktion (ibid.).  
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� Adhokrati  
Strukturen är en löst sammansatt organisationsform som används när organisationen är 
väldigt föränderlig. Nyckelrollen har ledningen och stödfunktionerna. Den operativa 
kärnan måste vara flexibel och anpassningsbar. Beslutsfattandet kännetecknas av att vara 
starkt decentraliserat (ibid.). 
 

 
3.6 Strategiska nivåer 
 
Strategiarbetet kan delas in i tre olika nivåer: strategisk, taktisk samt operativ nivå, beroende 
på var i organisationen strategiarbetet sker (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). På den 
strategiska nivån sitter den högsta ledningen, vilka har ansvaret för den övergripande strategin 
och som har det yttersta ansvaret för strategiarbetet. I den högsta ledningen finns dock sällan 
tillräcklig kunskap om hur själva arbetet ska gå tillväga på lägre nivåer. För att kunna fatta bra 
beslut och för att få bättre acceptans för strategin kan ledningen involvera de lägre nivåerna 
där bättre kunskap om det operativa arbetet finns. På taktisk nivå finns mellanchefer vars 
uppgift ligger i att se till att vald strategi kan omsättas till handling, medan det på operativ 
nivå ska omsättas till handling (ibid.). 
 
 

 

Figur 5. Strategiska nivåer (Bakka et al., 1999) 
 
 
3.6.1 Ledningens roll 
 
Företagsledningens yttersta roll är att uppfylla ägarnas och styrelsens uppsatta mål och vilja 
med verksamheten (Olve & Samuelson, 2008). Detta innebär att det är ledningen som ska 
utforma organisationens övergripande mål, ansvara för långsiktig planering, budgetarbete 
samt arbeta med organisationens strategiska anpassning till dess omgivning (Jacobsen & 
Thorsvik, 2006). Författarna ibid. menar även att ledningen har en viktig symbolisk roll, då 
ledningen ska skapa normer och riktlinjer för organisationen vilka medarbetarna kan 
identifiera sig med och därmed acceptera.  
 
Noble (1999:1) anser att ledningens ledarskap kan ha stor inverkan på 
strategiimplementeringen, bland annat genom delegering av beslutsfattande och auktoritet. 
Ledningen har även i uppgift att skapa en passande organisationsstruktur, utforma belönings- 
och kontrollsystem, även det faktorer vilka kan påverka implementeringen (ibid.).  
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Roos et al. (2004) anser att ledningen måste ha en tydlig roll genom hela strategiprocessen om 
implementeringen ska bli bra. För att lyckas engagera hela organisationen i strategiprocessen 
är det viktigt att både ledning och mellanchefer är aktiva och synliga i sina roller. De beslut 
som fattas ska inte bara utgår från ledningens perspektiv, utan hänsyn ska tas till alla i 
organisationen (ibid.). 
 
 
3.6.2 Mellanchefens roll 
 
Den traditionella rollen för mellanchefer har enligt Franzén (2004) inneburit att fungera som 
ett språkrör för ledningen och att tolka deras vision och strategier. Franzén menar att 
mellanchefer idag har en ny roll i organisationen, att inte bara implementera avsedd strategi 
utan även vara den som föreslår och driver den strategiska utvecklingen i organisationen. Beer 
och Eisenstat (2000) anser att mellanchefers deltagande i och förtroende för strategibeslut 
påverkar deras prestationer. Ledningen måste ge mellanchefer förutsättningar i form av 
tydliga ansvarsområden och befogenheter för att strategiimplementeringen ska bli lyckad 
(ibid.). Franzén (2004) menar att mellanchefer ska kunna påverka organisationens 
övergripande strategier och inte bara vara en mellanhand mellan ledning och operativ nivå. 
Genom att mellanchefer får ett större inflytande i strategiarbetet leder det till att han/hon får 
en nyckelroll i organisationen. Mellanchefers bidrag i strategiarbetet kan enligt Franzén delas 
upp i fyra F: förstå, föregå, förhandla och förverkliga. Förstå innebär att mellanchefer ska 
behandla och vidareförmedla information som kommer till organisationen från omvärlden. 
Föregå betyder att mellanchefer ska vara innovativ och föreslå alternativ till strategin genom 
att komma med nya lösningar och idéer. Förhandla i detta sammanhang handlar om att 
översätta ledningsbeslut till den operativa nivån genom att förklara vilka positiva aspekter 
beslutet ger organisationen för att då minska eventuellt motstånd mot förändringen. 
Förverkliga innebär att mellanchefer ska implementera den avsedda strategin och uppfylla det 
resultat som ledningen begär (ibid.). 
 
 
3.6.3 Operativ nivås roll 
 
Den operativa nivån är den del i organisationen som utför själva arbetet för att organisationen 
ska kunna realisera sina mål (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Detta innebär att det är operativa 
nivån som ska omsätta organisationens strategival till handling, eller som Speculand (2006, 
s.3) menar: ”it is not leadership that implements strategy but people”. För att den operativa 
nivån ska kunna och vilja genomföra strategin på ett bra sätt är det viktigt att det finns 
förståelse och tilltro till den (Dobni, 2003). Dobni anser att en viktig del för att skapa tilltro 
till strategin är genom kommunikation.  
 
 
3.7 Kommunikation 
 
Jacobsen och Thorsvik (2006) anser att en framgångsfaktor för en organisation är att behärska 
intern kommunikation, och Bakka et al. (1999) menar att en organisation bygger på 
kommunikation. Dobni (2003) menar att kommunikation måste hanteras effektivt för att 
implementera strategin på ett tillfredsställande sätt. Han menar att många 
strategiimplementeringar har misslyckats genom att kommunikationen har varit för ineffektiv. 
Chefer måste därför identifiera och bryta de barriärer som skapar den dåliga 
kommunikationen för att lyckas med implementeringen (ibid.). 
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Kommunikationsprocessen bygger på att det finns en avsändare som sänder ett budskap till en 
mottagare (Bakka et al., 1999; Jacobsen & Thorsvik, 2006). Avsändaren påbörjar 
kommunikationsprocessen genom att koda sitt budskap, det vill säga den information eller de 
känslor som vill förmedlas till mottagaren. Meddelandet förs sedan över till mottagaren, vilket 
sker genom olika kanaler (ibid.) Pratar två personer ansikte mot ansikte kommer kanalen 
enligt Bakka et al. (1999) vara samtalssituation medan det i andra fall exempelvis kan vara 
bilder, TV-inslag eller e-post. Vilken kanal som väljs för att överföra budskapet spelar en stor 
roll för vilken effekt mottagaren upplever budskapet, och det talande ordet och bilder är 
starkare än det tryckta meddelandet (ibid.). I nästa steg avkodas budskapet, vilket betyder hur 
mottagaren tolkar innebörden av meddelandet och försöker få en uppfattning om vad 
avsändaren vill förmedla (Bakka et al., 1999; Jacobsen & Thorsvik, 2006). Denna del i 
processen är av avgörande betydelse eftersom det är viktigt att avsändaren väljer en kanal som 
mottagaren kan förstå och tolka (ibid.). 
 
Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan organisationsstruktur och 
kommunikation, vilket kallas vertikal och horisontell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 
2006). Vertikal kommunikation innebär att information förmedlas mellan olika hierarkiska 
nivåer i en organisation och horisontell kommunikation när information flyttas mellan enheter 
på samma nivå i organisationen (ibid.). Rapert, Velliquette och Garretsson (2002) anser att 
vertikal kommunikation ökar den strategiska samsynen och att organisationens uppträdande 
förbättras, vilket leder till en framgångsrik strategiimplementering. Beer och Eisenstat (2000) 
menar att en av de starkaste orsakerna till en misslyckad implementering är svag vertikal 
kommunikation. Författarna ibid. menar att det ska finnas en öppen vertikal kommunikation 
mellan alla nivåer i organisationen, där alla nivåer får yttra sig om sin syn på strategin.   
 
 
3.8 Styrmekanismer 
 
Meningen med en organisations sammansättning av styrmekanismer är att styra de anställda 
mot de uppsatta målen (Olve & Samuelson, 2008). Ett företags ledning kan använda sig av två 
olika sorters styrning: styrning genom framförhållning samt styrning i efterhand. Styrning 
genom framförhållning används av ledare som vill ha en framåtblickande organisation istället 
för en som ser bakåt. Detta innebär att styrningen anpassas efter vad organisationen vet om 
utvecklingen på marknaden. Styrning i efterhand innebär att organisationen blickar bakåt och 
tittar på hur utvecklingen varit på markanden och sedan anpassar sig efter det (ibid.). Nedan 
nämns några av de styrmedel som organisationer kan använda sig av. 
 
 
3.8.1 Kontrollsystem 
 
Noble (1999:1) menar att en stor fråga vid strategiimplementering är hur prestationen ska 
mätas under och efter. Kontrollen under strategiprocessen kan delas in i tre faser: första ska 
mål eller standarder för implementeringen sättas upp, sedan ska de aktiviteter som används 
för att nå dessa mål övervakas eller mätas, och sist ska implementeringen korrigeras om de 
mål och standarder som bestämts ej uppnås (ibid.). 
 
Enligt Collin (1990) finns det tre huvudkontrolltyper: premiss-, handlings- samt 
resultatkontroll. Dessa är uppdelade i olika kontrollmekanismer. Premisskontroll delas upp i 
socialisations- och inflödeskontroll. Socialisationskontroll innebär en form av standardisering 
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av beteende, till exempel formning genom profession. Inflödeskontroll kan förklaras som 
kontroll av insatsvaror. Handlingskontroll delas in i direkt, byråkratisk samt teknisk kontroll. 
Direkt kontroll betyder att det finns någon form av arbetsövervakning. Byråkratisk kontroll 
sker genom regler och normer inom organisationen, men även genom arbetsstandardisering. 
Teknisk kontroll innebär att arbetet sker maskinellt. Resultatkontroll har inga undergrupper 
utan är enbart en kontroll av utflöde där det är resultatet av prestationen som mäts (ibid.). 
 
 
3.8.2 Belöningssystem 
 
Enligt Olve och Samuelson (2008, s.231) är syftet med belöningssystem ”att skapa rätt 
motivation hos medarbetarna för att säkerställa effektiviteten i verksamheten”. Frank, 
Fredholm och Johansson (2000) menar att belöningssystemet även ska öka lagkänsla och 
samarbete samt öka kännedomen om företagets resultat. Det är viktigt att belöningssystemet 
är utformat så att de berörda anser det som meningsfullt, annars uteblir påverkan på 
motivationen. Vidare menar författarna ibid. att motivationen som belöningarna skapar spelar 
en viktig roll i företags förmåga att behålla personalen. Belöningar kan även vara ett sätt för 
ett företag att rekrytera kompetent personal (Olve & Samuelson, 2008). 
 
De belöningar företag kan använda sig av kan delas in i tre typer: monetära, icke-monetära 
samt ägarandelar, belöningar i form av ägarandelar kan dock ses som monetära då de kan 
säljas (Olve & Samuelson, 2008). Baslönen är den främsta monetära belöningen, dock finns 
inga motivationseffekter av den fasta lönen då denna är regelbunden och därför enbart ses 
som kompensation för nedlagd tid på arbetet (Frank et al., 2000). Variabla monetära 
belöningar fungerar dock som motivationshöjare. Dessa kan bestå av variabel lön om uppsatta 
mål uppfylls, vinstdelning, resultatdelning, gratifikationer och ägarandelar i form av aktier 
eller optioner (ibid.). Icke-monetära belöningar kan bland annat vara utbildning, möjlighet till 
befordran och visad uppskattning (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Noble (1999:2) anser att belöningar kan vara ett effektivt sätt att styra implementeringen, och 
menar att synliga belöningar är mest effektiva. Dock menar han att det inte behöver vara i 
form av monetära belöningar utan det kan vara lika motiverande att få belöning genom 
erkännande, bara det sker synligt. 
 
 
3.8.3 Balanserat styrkort 
 
Det balanserade styrkortet (nedan BSC) utvecklades av Kaplan och Norton och lanserades i 
början av 1990-talet (Olve & Samuelson, 2008). BSC är en styrfunktion för att skapa 
förståelse för företagets kritiska framgångsfaktorer. Målet med införandet av BSC i en 
organisation är att skapa balans mellan perspektiven för att uppfylla verksamhetens vision och 
strategi. I grundmodellen tar Kaplan och Norton upp fyra olika perspektiv, två interna och två 
externa. Det finansiella och kundperspektivet är de två externa medan de två interna är 
process- och utvecklingsperspektiven. Det finns en huvudfråga till varje perspektiv, vilka är 
viktiga för organisationen att arbeta med. Till det finansiella perspektivet är huvudfrågan, vad 
tycker ägarna?, till kundperspektivet är frågan, hur uppfattar kunden oss?, till 
processperspektivet: vad måste vi bli bra på?, och till utvecklingsperspektivet, hur kan vi 
fortsätta att förbättra oss i framtiden? (ibid.). 
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Figur 6. Balanserat styrkort (Bearbetad efter Olve & Samuelson, 2008) 
 
 
Det balanserade styrkortet kan enligt författarna ibid. användas som styrmedel vid 
strategiimplementering genom bland annat strategikartan, vilken är ett komplement till BSC 
och vars funktion är att synliggöra de kritiska faktorerna inom varje perspektiv. När de 
kritiska faktorerna är identifierade undersöks vad som är drivande för att lyckas med dessa 
faktorer och hur utfallet för faktorerna mäts (ibid.).  
 
 
3.8.4 Företagskultur 
 
Enligt Olve och Samuelson (2008) är företagskultur en form av mindre formaliserad styrning 
och de menar att företagskulturen är gemensamma handlingar och beteenden som finns inom 
organisationen. Företagsledningen men även andra ledare i organisationen, både formella och 
informella, har en viktig del i hur ett företags kultur skapas, då deras ord och handlingar följs 
av övriga anställda (Bakka et al., 1999). Vidare menar författarna ibid. att kulturen skapar 
stabilitet och säkerhet i organisationen, så länge kulturen är säker och inte hotas av 
förändringar. Om kulturen stämmer överrens med en individs egna normer och värderingar 
kommer denna individ att ta till sig kulturen och anpassa sig till den, och därmed känna sig 
trygg (Krona & Skärvad, 1997). Om kulturen däremot inte stämmer överrens med individens 
grundläggande värderingar kan detta skapa osäkerhet och utanförskap (ibid.). 
Khadem (2008) menar att många företag med kompetent personal ändå misslyckas på grund 
av att personalen inte delar ledningens uppfattning om strategi, vision eller kulturen de 
försöker skapa i företaget. Vidare menar Khadem att det är viktigt att kulturen som finns i 
företaget stämmer väl överrens med de grundvärderingar som finns i företaget. 
 
Företagskultur kan delas in i tre delar: grundläggande antaganden, värderingar och artefakter 
(Hatch, 2000). Grundläggande antaganden är själva kärnan i företagskulturen och är 
antaganden som anställda ofta tar för givna och som brukar anses vara ”sanningen”. Vad 
anställda har för åsikter och normer är kulturens värderingar. Till skillnad mot grundläggande 
antaganden är värderingar medvetna handlingar vilka kan anses vara rätt eller fel. På en 
arbetsplats finns alltid normer för hur anställda förväntas handla för att göra det som anses 
vara rätt och normalt. Ett företags artefakter är synliga handlingar som har sin grund i de 
normer och värderingar som finns. Artefakter kan vara allt från företagets logotyp och 
belöningar till historier och jargongen som finns (ibid.).
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4. EMPIRI  
 
________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av Länsförsäkringar Halland och Swedbank 
Telefon- och Internetbank. Vidare presenteras den data som samlats in genom de intervjuer vi 
genomfört vilken ska ligga till grund för analys och slutsatser. 
________________________________________________________________ 
 
 
4.1 Företagspresentation 
 
 
4.1.1 Länsförsäkringar Halland 
 
LF Halland är ett kundägt företag som funnits sedan 1889. Eftersom Länsförsäkringar drivs 
som enskilda bolag väljer vi att inrikta oss mot LF Halland. LF Halland är ett av 24 bolag i 
Länsförsäkringsgruppen, vilket bidrar till att de får en lokal förankring men samtidigt 
finansiell tyngd från Länsförsäkringsgruppen (Årsredovisning LF Halland, 2008). De 24 
bolagen äger tillsammans Länsförsäkringar AB, vilket är det centrala organet. 
 
LF Halland har för närvarande 18 kontor fördelat på tio orter, och antalet anställda uppgick 
under 2008 till ett medelantal på 143 stycken. LF Halland erbjuder bank- och 
försäkringstjänster där försäkringssidan har en lång historia medan bankverksamheten funnits 
sedan 1996 (ibid.). Idag rankas LF Hallands bankverksamhet som den mest förnäma inom 
Länsförsäkringsgruppen.  
 
 
4.1.2 Swedbank Telefon- och Internetbank 
 
Swedbank är en av storbankerna med totalt cirka 9,4 miljoner privatkunder och cirka 660 000 
företagskunder fördelat i Sverige och i de övriga länder där de har sin verksamhet 
(Årsredovisning Swedbank, 2008). Vi har valt att inrikta studien mot den svenska 
verksamheten och rörelsegrenen TIB, vilken är en försäljningsorganisation som ska bidra till 
Swedbanks lönsamhet. TIB har cirka 900 anställa varav cirka 700 är årsarbetare och är 
verksamma på fem orter i Sverige. Idag finns cirka 2 miljoner telefonbankskunder och cirka 
2,5 miljoner internetbankskunder i Swedbank Sverige. TIB:s uppgift i Swedbank är att 
erbjuda en lättillgänglig kommunikationskanal för att underlätta kundernas kontakt med 
banken och på så sätt möjliggöra affärer. Via TIB kan kunden utföra i stort sett allt som kan 
göras på ett traditionellt bankkontor, utom att hantera kontanter. Mellan 2004-2007 har det 
skett en fördubbling av den nätbaserade kundkontakten från 100 till 200 miljoner 
inloggningar per år. 
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4.2 Länsförsäkringar Halland 
 
 
Intervjurespondenterna Gunnesson och Jonsson presenteras i bilaga 2. 
 
 
4.2.1 Strategiutformning och genomförande 
 
I samtalet med Gunnesson framkommer att den övergripande strategin för 
Länsförsäkringsgruppen fattas genom konsortiet, bestående av VD och styrelseordförande för 
varje länsbolag. De samlas och utformar det övergripande strategidokumentet. Det nuvarande 
strategidokumentet utformades 2002/2003 och har reviderats två gånger sedan dess. 
Dokumentet handlar enligt Gunnesson om att hitta minsta gemensamma nämnare som alla 
bolag kan vara överrens om. Inom varje länsbolag korrigeras sedan strategidokumentet för att 
passa just det bolaget, då det skiljer mycket mellan bolagen. Strategidokumentet är en typ av 
affärsidé vilken inte behöver stämma överrens med LF Hallands egen affärsidé. Gunnesson 
sammanfattar det som att det finns en stor övergripande markandsstrategi för hela 
Länsförsäkringsgruppen som sedan är anpassad genom affärsplanerna vilken ”manglas ut” i 
länsbolagen. Strategidokumentet ligger till grund för de lokala affärsplanerna vilka utarbetas 
på ledningsnivå. Enligt Jonsson är alla medarbetare delaktiga i utformningen av sin enhets 
affärsplan. Detta ökar engagemang och kännedom i dessa frågor, då alla får vara med och 
påverka och inte bara ta order ovanifrån menar Jonsson. Affärsplanerna arbetas fram på 
årsbasis och arbetet med dem startar i september och ska vara klar i december. Jonsson menar 
att många medarbetare tycker att detta är en jobbig och tung process då den tar mycket energi. 
 
Gunnesson menar att det är väldigt viktigt att arbetet innan strategin bestäms är välgjord. 
Detta för att företaget med säkerhet ska klara av och orka genomföra de beslut som fattas så 
det inte bara blir vackra ord. Eftersom genomförandet är en lång process är det viktigt att det 
är grundligt analyserat, då LF Halland enligt Gunnesson bara är i början av genomförandet av 
den strategi som sattes 2002/2003. Det är viktigt att alla orkar, kan och vill genomföra 
strategin. Det är oerhört viktigt med ett bra underlag och att det finns bra förklaringar till 
valen. 
 
På den övergripande strategin finns ingen tidsplan för genomförandet, utan den revideras när 
det finns behov. Dock menar Gunnesson att det hela tiden genomförs mindre förändringar i 
strategin för att anpassa den till mindre förändringar som hela tiden sker. Däremot finns 
tidsplaner i vissa aspekter, från början hade exempelvis den strukturförändring som nu sker 
inom företaget en tidsplan på två år som enligt Jonsson inte ser ut att hålla. Sedan görs 
affärsplanerna årsvis, men Jonsson menar att dessa inte behöver följas till ”punkt och prickar” 
eftersom vissa saker inte kan genomföras om marknaden förändras. 
 
Vid en strategiförändring menar Jonsson att de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas 
med implementeringen till viss del kan förändras, då nya krav och roller kan uppstå för både 
chefer och medarbetare. Däremot tror Gunnesson att de kritiska framgångsfaktorerna i 
grunden alltid är desamma. 
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4.2.2 Struktur 
 
Inom LF-Halland finns tre affärsområden inom LF Halland: sak, bank och liv. 
Affärsområdena är som tre rör, eftersom varje område enligt Jonsson vill vara duktig på sin 
egen affär. Sedan är det uppdelat i olika segment: privat, företag och lantbruk. Funktionerna 
personal och ekonomi går genom de tre områdena. Sedan finns privat som ett eget segment 
vilket innehåller sak, bank och liv. Detta är ett pilotprojekt som drivs genom ”privatteam”, 
vilket var tänkt vara genomfört under 2008/2009 men den tidsplanen ser ej ut att hålla. Inom 
privatprojektet finns olika strategier och till varje strategi finns en teamledare för att 
implementera det nya arbetssättet. Projektet ska sedan utvärderas och om det anses 
framgångsrikt ska även företag och lantbruk övergå till denna struktur. Gunnesson menar att 
strukturen för LF Halland är en hybrid som är väldigt ”hemmasnickrad”. 
 
Både Jonsson och Gunnesson menar att det finns en tanke bakom hur organisationsstrukturen 
ser ut och hur strategin är utformad. Inom LF Halland finns en strategi mot att få fler 
helkunder vilket innebär att kunden ska använda alla tre affärsområden. Strukturförändringen 
som nu görs inom privatsegmentet är sammankopplad med strategin som finns att få 
helkunder. Tidigare var de anställda inom privat enbart specialist på ett område, exempelvis 
privat – bank. Strukturförändringen ska leda till att samma person ska ha kunskap om alla tre 
affärsområden, men enbart inom privatsegmentet. Denna förändring ska leda till att kunder 
uppfattar LF Halland som en enhet istället för tre.  
 
Jonsson anser att kontorsuppbyggnaden är en viktig del i strategin för att få helkunder. På 
kontoren har de börjat med att placera sig efter segment för att i vardagen lättare kunna 
genomföra strategin och strukturförändringen. Detta trots att det bara är privat som i dagsläget 
är ett eget segment.  
 
Organisationsschema finns i bilaga 3. 
 
 
4.2.3 Kommunikation 
 
Både Jonsson och Gunnesson anser att kommunikationen är en oerhört viktig faktor för att 
lyckas implementera strategin. Jonsson menar att alla i organisationen behöver ha kunskap om 
strategin för att hela företaget ska arbeta mot samma mål. Gunnesson anser att personalen 
endast behöver känna till vissa delar av strategin, till exempel vilka LF Halland vänder sig till, 
kärnområden och kärnvärdena (lokala, tillgängliga, personliga och kundägda). Detaljerna 
inom strategin behöver medarbetarna enligt Gunnesson inte känna till då dessa översätts till 
detaljerade mål och aktiviteter i affärsplanen. Jonsson menar att ju snabbare medarbetarna på 
kundnivå förstår strategin, desto snabbare och lättare blir det för dem att implementera den. 
En interaktiv undersökning som LF Halland gjort visar att 93 % av medarbetarna känner till 
företagets vision, strategi och affärsplan. Gunnesson tror dock att om du frågar vem som helst 
på golvet vilka exempelvis kärnvärdena är så kan nog inte personen dem på rak arm. Men 
medarbetarnas vardagliga arbete baseras på affärsplanen och i den är kärnvärdena väl 
förankrade. 
 
Jonsson och Gunnesson menar att det främsta sättet att implementera strategin i LF Halland är 
genom affärsplanen. I strategin måste det finnas tydlig relevans och förankring i vardagen, 
vilket affärsplanen ger. Medarbetarna måste känna igen budskapet ledningen förmedlar så 
medarbetarna kan relatera det dagliga arbetet till strategin. 
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Jonsson anser att all kommunikation är viktig. Det krävs en tydlighet och en bra dialog till 
kontoren eftersom det inte finns några kontorschefer på kontoren. Denna dialog menar 
Jonsson att de behöver lägga extra kraft på så alla går åt samma håll. Sedan nämner Jonsson 
att teamleadarna inom privat spelar en viktig roll för lyckas med det nya privatsegmentet. 
 
Ledningens tydlighet är också viktigt enligt Jonsson, att ledningen verkligen tror på det som 
beslutats, att de föregår med gott exempel. Detta är ”jätteviktigt” för att få med medarbetarna i 
strategin menar Jonsson. Sedan är det viktigt att det finns någon på varje kontor som föregår 
med gott exempel och visar i arbetssättet ”att så här ska det gå till”. Den främsta anledningen 
till att Jonsson tycker kommunikationen är så viktig beror på att alla måste jobba mot samma 
mål och tala samma språk. Eftersom LF Halland är decentraliserat och medarbetarna är 
självgående är det viktigt att de tycker att det ledningen förmedlar är rätt, att de tror på det, 
”då fungerar det” enligt Jonsson. 
 
Både Jonsson och Gunnesson menar att det främsta sättet att få väktarna mot strategin att 
ändra uppfattning är genom kommunikation, då de menar att motståndet ofta uppkommer 
genom för lite kunskap och förståelse för strategivalen. Gunnesson menar att det handlar om 
att repetera så att motståndarna ändrar uppfattning, då ”repetition är all kunskaps moder”. 
 
 
4.2.4 Styrsystem 
 
Jonsson anser att LF Halland använder sig av några olika styrmekanismer för att få 
medarbetarna att arbeta mot beslutad strategi. Enligt Jonsson används till exempel kampanjer 
för att få helkunder i form av säljtävlingar, där kontoren matchas mot varandra. Jonsson 
menar att dessa kampanjer finns för att hålla medarbetarna uppdaterade mot strategin. 
 
Affärsplanen är ett annat styrverktyg där mål och aktiviteter är nedskrivna. På dessa mål finns 
uppföljning för att se om målen uppfylls. Enligt Jonsson görs ekonomiska uppföljningar varje 
månad där resultatet presenteras i form av röda eller gröna siffror. Detta för att skapa en tydlig 
bild på om målen uppfylls eller ej. Enligt Gunnesson är ett av målen att fördubbla antalet 
helkunder på tre år och på detta görs noga uppföljningar. 
 
Gunnesson menar att det inom LF Halland inte används många fler styrmekanismer än 
affärsplanen, men att inom affärsområdena bank och liv finns ett monetärt belöningssystem 
som utformas och styrs centralt av Länsförsäkringar AB. 
 
 
4.2.5 Kultur 
 
Gunnesson tror att LF Halland är där de är idag till stor del beror på företagets kärnvärden, då 
kärnvärdena är något LF Halland alltid varit. Till exempel hade några av de senare anställda 
inte anammat kärnvärdena och med dessa togs en diskussion för att förklara hur viktiga 
kärnvärdena är för företaget. Jonsson menar att tillgängligheten är extra viktig, speciellt via 
telefon, då många kunder ringer till företaget. Även Gunnesson nämner tillgänglighet, att det 
inte fungerar att stänga av telefonen och göra sig oanträffbar utan anledning. 
 
Sedan nämner både Jonsson och Gunnesson tre grundvärderingar vilka alla medarbetare alltid 
ska ha i åtanke i det dagliga arbetet, dessa är ansvar, respekt och tillit. Dessa värderingar är 
väldigt viktiga för att få alla att arbeta mot samma mål och att tala samma språk. 
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4.3 Swedbank Telefon- och Internetbank 
 
 
Intervjurespondenterna Alexandersson, Axelsson, Norrlid och Persson presenteras i bilaga 2. 
 
 
4.3.1 Strategiprocessen 
 
TIB:s strategi bygger på Swedbanks övergripande strategi vilken bestäms på treårsbasis. 
Denna bryts sedan ner och anpassas till TIB:s verksamhet. Först arbetas en strategisk plan för 
hela koncernen Swedbank fram, sedan anpassas den till varje affärsområde, i TIB:s fall 
Svensk Bankmarknad. TIB tittar sedan på den övergripande strategin och ser vad de kan göra 
för att uppfylla de strategiska målen. Utifrån den strategiska planen upprättas inom TIB en 
verksamhetsplan för det kommande året, något som görs i början av hösten och fastställs i 
december. När verksamhetsplanen är framtagen måste den kvalitetssäkras av Swedbanks 
ledning och styrelse innan den förs ut i verksamheten. Persson menar att det är viktigt att 
strategin inte bara blir ett dokument som inte används, utan verksamhetsplanen måste 
genomsyras av den strategiska planen. I verksamhetsplanen ska det finnas både hårda och 
mjuka mål vilka bryts ner till enhets- och individnivå. Verksamhetsplanen presenteras sedan 
för de lokala ledningsgrupperna samt stödenheterna för att därifrån föras ut till medarbetarna, 
och på så sätt skapa förståelse för verksamheten det kommande året. 
 
Alexandersson menar att själva implementeringen börjar när de får en ny strategisk plan. Då 
har ledningen genomgång i central ledningsgrupp, sedan presenteras det i varje lokal 
ledningsgrupp, vilka sedan förmedlar detta för sina respektive affärsgrupper. Detta är själva 
stommen, sedan börjar det praktiska arbetet i samband med verksamhetsplaneringen.  
 
Uppföljning sker på målen i verksamhetsplanen, men enligt Persson finns ingen utstuderad 
uppföljning på hur implementeringen genomförs, att någon kvalitetssäkrar att 
implementeringen genomförs på ett visst sätt. Den enda uppföljning är enligt Persson muntlig 
uppföljning mellan olika nivåer inom banken. Dock menar Persson att det på något sätt är 
inbyggt i system och menar att om det inte skulle göras på ett bra sätt skulle det synas rejält, 
vilket enligt Person är bra. Norrlid menar som Persson att det inte finns någon direkt 
uppföljning på själva processen, men menar att uppföljning görs genom VOICE-mätningar. 
VOICE-mätningarna fångar upp hur väl personalen känner till bankens övergripande mål och 
strategier. Om det är dåligt resultat på dessa mätningar måste detta givetvis korrigeras till 
nästa års mätning, något som lokal ledningsgrupp ansvarar för. Norrlid menar att det ofta är 
på linjeverksamheten det fallerar genom att det inte finns tillräckligt kunskap om strategier 
och mål och då får processen tittas över. 
 
Vad gäller tidsramen för beslutad strategi kan det ses som en ständig process där 
strategidokumentet görs löpande på treårsbasis. Persson menar att förändringar i dokumentet 
görs vid behov, och vid extraordinära omständigheter kan större förändringar behövas. Enligt 
Persson är Swedbank i en sådan period just nu med ny VD och en omvärld som just nu är 
väldigt osäker. Persson anser att många företag idag blivit mer ödmjuka i planeringsfrågor då 
en framförhållning på ett, två eller tre år kan vara svårt. Istället talas om så lite som 
tremånadersintervaller enligt Persson, som dock menar att det trots kortare planeringsperioder 
är viktigt att ha en strategi i botten som får omprövas vid behov. 
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Norrlid menar att det viktigaste för att lyckas implementera strategin i verksamheten är att den 
är tydlig och uttalad. Att de olika strategierna hänger väl ihop och är väl anpassade till 
bankens värderingar. Norrlid menar att om strategin är tydlig är den lättare att implementera, 
och hur lyckad implementeringen blir beror därmed på hur lättkommunicerad strategin är. Om 
strategin enligt Norrlid är ”flummig” från början tar processen att förklara och översätta den 
till lägre nivåer mycket längre tid än om den är lättförstådd och väl uttalad från början. 
Axelsson är inne på samma spår och menar att ju mer strategin ligger i linje med mission, 
vision och värderingar, desto större förståelse skapas och då blir strategin lättare att 
implementera. Axelsson menar också att ju längre ut i organisationen strategin ska, desto 
viktigare är det att den är enkel och tydlig då lägre nivåer inte har samma bakgrundsfakta till 
vissa beslut. 
 
 
4.3.2 Struktur 
 
Alexandersson anser att TIB har en oerhört enkel struktur, med en tydlig linjeorganisation 
med chefer och mellanchefer. Till detta finns sedan en hel del stödfunktioner. 
 
Enligt Alexandersson finns det definitivt en tanke bakom TIB:s struktur i förhållande till dess 
strategi. Alexandersson anser att de först måste bestämma vad som ska göras och sedan får de 
titta på organisationen och se hur den ska formeras för att få det bästa verktyget för att 
genomföra det som bestämts. Alexandersson anser att organisationen är ett verktyg som vilket 
som helst vilket behövs förändras då verksamhet eller inriktning ändras, eller om det finns 
strategier som innebär förändringar. För Alexandersson är organisationen inte något 
dramatiskt utan det är bara att se till att få den bästa organisationen för det uppdrag TIB har 
för varje givet tillfälle. Persson berättar att det under Alexanderssons ledning genomförts två 
strategiska förändringar vilka har lett till omorganisation. Först tittade de på sakfrågorna, och 
sedan tog de konsekvenserna, vilket innebar förändringar av organisationen. Så enligt Persson 
hänger strategi och struktur ihop. 
 
Axelsson tycker att struktur och strategi går hand i hand åt båda hållen. Axelsson anser att 
TIB är en ganska platt organisation trots flera olika ledningsnivåer, och menar att till 
strategierna TIB har passar strukturen utmärkt. I och med den platta organisationen kan 
Axelsson som operativ chef ändå ha insikt i de övergripande strategierna och föra ut dem till 
sina medarbetare. Axelsson anser att den platta organisationen ger bra förutsättningar att 
förmedla bankens budskap. 
 
Den struktur TIB har menar Norrlid är ganska lik den som finns på lokalt bankkontor. 
Skillnaden är att TIB har stödfunktioner som administration, teknisk support och trafikledning 
vilket inte finns på lokal bank. Dessa finns för att förbättra kommunikationen då information 
snabbt behöver komma till TIB. Till exempel om det händer något medialt under en helg, då 
måste information snabbt komma till medarbetarna så de vet vad de ska säga till kunderna.  
 
Organisationsschema finns i bilaga 4. 
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4.3.3 Kommunikation 
 
Dialog och kommunikation menar alla fyra respondenter är en viktig faktor för att lyckas 
implementera strategin. 
 
För att kunna implementera strategin menar Alexandersson att kommunikation är oerhört 
viktigt och menar att ”utan dialog så glöm implementering av strategier, det funkar inte. Du 
kan skicka ut hur många strategidokument som helst, men om du bara skickar ut dem och 
pekar med hela handen och säger att så här ska vi göra, det funkar definitivt inte”. För att 
lyckas behövs istället dialog för att alla ska dela samma bild. Alexandersson menar att om 
medarbetarna ser en bild, så tolkar de den olika. Utan kommunikation och dialog så fortsätter 
de tolka den olika och en gemensam bild är då omöjlig att skapa. För att skapa denna 
gemensamma bild menar Axelsson att det först och främst är bankchefens uppgift att 
informera affärscheferna om strategierna, sedan är det affärschefernas uppdrag att koppla 
medarbetarnas vardagliga handlingar till den övergripande strategin genom kommunikation. 
Att förklara vad som ska säljas men även ge bakgrund till varför exempelvis den produkten 
ska säljas samt koppla det till strategin och förklara att det är bankens inriktning. Axelsson 
menar att: ”Det jag pratar och kommunicerar ut till mina medarbetare behöver jag hela tiden 
ha en koppling till varför vi som bank gör detta, alltså bankperspektivet inte bara 
kundperspektivet”. Axelsson menar även att eftersom han har kontakt med flera olika 
chefsnivåer är det viktigt att de kommunicerar samma saker och inte säger olika. 
 
Enligt Norrlid måste alla känna till de övergripande strategierna, för ”annars famlar man i 
blindo”. Medarbetarna måste veta varför de ska handla på ett visst sätt och veta var företaget 
är på väg. Dock tror inte Norrlid att alla medarbetare känner till strategierna, men menar att de 
flesta nog har en uppfattning om var företaget är på väg, och det är enligt Norrlid ”good 
enough”. Alexandersson anser att medarbetarna ska ha förståelse för att det de gör i det 
dagliga arbetet hänger samman med strategin ”för att veta varför man gör som man gör”. 
Enlig Alexandersson är varför den viktigaste frågan att kunna besvara och menar att ”det 
spelar ju ingen roll om vi i Svensk Bankledning sitter och kreerar jättefina strategiska planer 
om medarbetarna som möter kund inte känner sig involverade eller förstår och vet varför”. 
Alexandersson anser att det bör vara ett minimikrav då TIB anställer att den personen ska 
förstå varför han/hon ska göra en sak, varför det är viktigt att göra just den saken, och menar 
att det inte är så tidskrävande att förklara varför, men att det är otroligt viktigt. Persson 
spinner vidare på detta och menar att kommunikation och dialog är viktigt för att motivera 
och förklara. Om medarbetarna känner till bakgrunden blir de antagligen mer motiverade och 
gör ett bättre jobb. Axelsson menar att tanken inte är att medarbetarna ska fylla sina huvuden 
med strategi utan de ska inrikta sig på de faktiska kundmötena, och det är viktigt att mötena 
går i linje med bankens strategi och värderingar. Norrlid är inne på samma linje och menar att 
medarbetarna inte kan prata strategier jämt för då skulle arbetet bli för teoretiskt. 
 
Persson menar att en annan faktor de ofta pratar om, men som alla chefsled ändå behöver 
tänka extra på är att så fort de jobbar med förändringar i vardagen så finns det kopplingar till 
de strategiska planerna. Det handlar också om kommunikation att kunna förklara varför 
exempelvis räntan ändras på ett lån, så att kopplingen till strategin kommer fram. Att 
pedagogiskt kunna förklara det i vardagen, något som TIB enligt Persson säkert kan bli ännu 
bättre på. Alexandersson menar att allt hänger ihop med den strategiska planen, oavsett om 
det exempelvis gäller 60-dagarskredit eller om varför räntan höjs på det kontot men inte på 
det kontot. Det finns en klar och tydlig strategi bakom de beslut som tas. Där behövs en klar, 
tydlig och enkel pedagogik så majoriteten har möjlighet att förstå. 
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4.3.4 Styrsystem 
 
Alexandersson menar att TIB är en typ av organisation där väldigt mycket kan mätas. Därför 
är det viktigt att bestämma vad som ska mätas för annars skulle de enligt Alexandersson 
kunna ”mäta ihjäl sig”. Enligt Persson har TIB dels ”hårda” styrmekanismer, där det finns 
olika mätverktyg. Till exempel SLI-mätningen (Service Leadership Index) där det mäts hur 
kunderna upplever banken i kundmötena. Skulle kunderna tala om att medarbetarna 
”översäljer” i alla lägen eller att de aldrig tänker på kunden skulle det synas direkt. Sedan 
finns interna VOICE-mätningar, som alla tillsvidareanställda gör en gång per år. Där kan 
avläsas vad medarbetare och chefer tycker om bland annat mål och strategier och detta är ett 
sätt att kvalitetssäkra hårda fakta. Sedan finns ”mjuka” delar med uppföljning, där exempelvis 
Alexandersson blir uppföljd av Sverigechefen Kjell Hedman en gång i månaden och denna 
uppföljning görs mellan alla nivåer. Något som anses vara en viktig del i kvalitetssäkringen. 
 
Persson menar att det måste finnas en metodik i botten, ett strukturerat arbetssätt, 
genomförandeplaner och fördelat ansvar. Detta är en metodik som finns i banken och som 
enligt Persson veterligen alltid har funnits, även om metodiken blivit mer sofistikerad. I 
metodiken ingår värderealisering, vilket Persson anser att både ledning och övrig bank skulle 
kunna bli bättre på att utvärdera. Alexandersson menar att vad gäller värderealisering av 
strategin så innehåller strategin både hårda och mjuka värden. Dock anser Alexandersson att 
värderealisering är något alla företag skulle kunna förbättra, då det ofta stannar vid de hårda 
värdena. Men alla hårda värden har ju mjuka värden som påverkar dem, vilka också är viktiga 
att värderealisera och se till att det blir gjort. 
 
Axelsson menar att verksamhetsplanen styr vad TIB ska jobba med och på vilket sätt. Sedan 
sker det uppföljning på verksamhetsplanen, vad som gjorts, vad som inte gjorts, varför det 
inte gjorts, på vilket sätt det har gjorts och vad skulle ha kunnat göras annorlunda. 
 
Enligt Norrlid används även incitamentsprogram och budgetar. Den övergripnade budgeten 
bryts ner på individnivå, och på individnivå görs sedan uppföljningar för att se om 
medarbetaren klarat sitt åtagande eller inte. Uppföljningen görs genom ett styrkort och Norrlid 
menar att detta blir väldigt operativt och strategin blir väldigt påtaglig. 
 
Som ovan nämnt ser Alexandersson även organisationsstrukturen som en styrmekanism, 
vilken ska anpassas för att styra verksamheten i rätt riktning. 
 
 
4.3.5 Kultur 
 
Norrlid menar att TIB är en värderingsstyrd organisation, vilket innebär att medarbetarna ska 
följa de värderingar som finns. De uttalade värderingar som finns är att medarbetarna ska vara 
engagerade, resultatinriktade, innovativa och öppna. Detta ska leda till att kunden uppfattar 
banken som tillgänglig, okomplicerad och proaktiv. Sedan menar Norrlid att det är viktigt att 
medarbetaren ställer upp på bankens värderingar, annars blir det svårt för medarbetaren att 
ställa upp på bankens övriga inriktningar. Norrlid tror att det blir svårt att överhuvudtaget 
arbeta på TIB om personen inte accepterar värderingarna. Axelsson menar att medarbetarna 
måste förstå att de handlar för sin egen, bankens men även kundens bästa. Mätningar som 
banken gjort visar att nästan 90 % av de anställda känner till företagets värderingar, en siffra 
som för några år sedan var endast några procent. 
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Alexandersson menar att när han besöker de olika orterna TIB har kontor på måste han känna 
till vad som gäller på just den orten, då varje kontor till viss del har en egen kultur. Det är hela 
tiden viktigt att tänka på att det är individer det handlar om. Vidare menar Alexandersson att 
individanpassning är viktigt eftersom olika generationer och individer drivs av olika saker. 
Där är det viktigt med fingertoppskänsla för att känna av vad just den individen drivs av. 
 
Persson menar att delaktighet är en viktig faktor för att lyckas med strategiimplementeringen, 
och att delaktigheten måste finnas på alla nivåer. Alexandersson håller med om detta men 
anser att de inte riktigt lyckats med att få alla medarbetarna delaktiga. Därför jobbar ledningen 
nu med att samla in idéer från medarbetarna vilket ska vara en input vid framtagandet av de 
strategiska planerna. Alexandersson menar att ”det man är delaktig i, det förstår man ju, om 
man kan svara på hur-frågan och se sambanden mellan varför vi fattar dessa beslut och varför 
vi ska göra detta”. Alexandersson menar dock att det finns en svårighet i att få alla delaktiga 
då inte alla är intresserade av strategiska frågor. Angående delaktighet menar Axelsson att 
Svensk Bankmarknad som fastställer strategin inte direkt påverkas av lägra nivåer. Norrlid 
samtycker med Axelsson och tilläger att ”vårt uppdrag är att verkställa det som beslutas”. 
 
Persson menar att kontinuitet vad gäller strategiprocessen kan vara en framgångsfaktor, att 
alla känner igen sig i och är bekväma med processen från år till år, vilket ökar effektiviteten. 
 
Norrlid menar att det inte finns något direkt motstånd mot strategin, då affärscheferna går 
igenom den på ett bra sätt med medarbetarna. Alexandersson däremot tycker att motstånd är 
ett för kraftigt ord, utan menar att det istället kan finnas likgiltighet hos medarbetarna. 
Alexandersson tror att det finns medarbetare som kommer till jobbet och gör det de ska, men 
utan att egentligen bry sig om varför de gör det. Att det inte finns något brinnande intresse.  
 
 
4.3.6 Ledarskap  
 
Vilken som är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med strategiimplementeringen vill 
Alexandersson bara sätta ett ord på, och det är management. Alexandersson menar att varje 
organisations chef avgör med vilken kvalitet strategin implementeras och hur bra resultatet 
blir. Om chefen bara säger ”att det här ska ni göra” utan att förklara varför blir inte 
implementeringen bra. Varför är den viktigaste frågan att kunna besvara. Vidare menar 
Alexandersson att det är väldigt många saker att hålla reda på vid implementering och menar 
att ”du kan ju inte bara gå runt och tycka att det är lite mäktigt att vara chef och tro att allt ska 
lösa sig bara för att du är chef, för det gör det definitivt inte”.  Alexandersson menar även att 
det är viktigt att tänka på att möta individer på olika sätt. Att våga inse att det inte är några 
kollektivgrupper utan enskilda individer de jobbar med kanske är den stora utmaningen för att 
lyckas både med strategiimplementering och att bli framgångsrik.
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5. Analys 
________________________________________________________________ 
 
I analyskapitlet ställs det insamlade empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. 
För att få en lättöverskådlig bild över framgångsfaktorerna presenteras dessa först i en 
modell och sedan analyseras dess förhållande till teorin. Analysen för LF Halland och för 
TIB görs separat och analyseras helt utan förhållande till varandra. 
________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Länsförsäkringar Halland 
 
Utifrån insamlad data har vi skapat en modell vilken illustrerar sex kritiska framgångsfaktorer 
för strategiimplementeringen i LF Halland. Vissa av faktorerna har belysts mer än andra av 
respondenterna, men det som nämnts mindre kan likväl ses som framgångsfaktorer. Därmed 
är inte avsikten med modellen att rangordna faktorerna efter hur viktiga de är. Modellen säger 
heller ingenting om faktorernas förhållande till och påverkan av varandra, utan 
framgångsfaktorerna har av respondenterna överlag diskuterats var för sig. 
 
 

 

Figur 7. Analysmodell LF Halland (Egen) 
 
 
5.1.1 Ledning 
 
I modellen avses ledningen vara en kritisk faktor för strategiimplementeringen i LF Halland. 
Respondenterna har diskuterat några av de uppgifter ledningen har samt vilken roll de har i 
organisationen och därmed varför ledningen kan anses vara en kritisk faktor. 
 
 
Ledningens tydlighet 
 
Jonsson menar att ledningen måste tro på det som beslutats och handla i linje med strategin, 
annars är risken stor att hela implementeringen fallerar. Vidare anser Jonsson att eftersom LF 
Halland är decentraliserat och medarbetarna självgående, är det viktigt att medarbetarna tror 
på det ledningen förmedlar och att medarbetarna tycker det ledningen kommunicerar är rätt. 
Jacobsen och Thorsvik (2006) menar att ledningen skapar riktlinjer och normer för hur 
organisationen ska handla vilka medarbetarna kan identifiera sig med och därmed acceptera. 
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Enligt Bakka et al. (1999) är ledningen en del av hur ett företags kultur skapas, då deras ord 
och handlingar följs av övriga medarbetare. Dock menar Khadem (2008) att det är en 
förutsättning att personalen delar ledningens syn för att företaget ska bli framgångsrikt. 
 
 
Skapa delaktighet 
 
I utformning av affärsplanen ska enligt Jonsson alla i organisationen vara delaktiga för att öka 
engagemang och kännedom i strategifrågorna. Jonsson menar att engagemanget hos 
medarbetarna ökar då de får vara med och påverka istället för att bara ta order ovanifrån. 
Jonsson menar att meningen med att involvera lägre nivåer är att skapa förståelse för strategin 
och de olika strategivalen för att underlätta implementeringen. Affärsplanen i LF Halland är 
ett sätt att konkretisera det övergripande strategidokumentet och kommunicera det i 
verksamheten. Både Gunnesson och Jonsson anser att affärsplanerna är det främsta sättet att 
implementera strategierna genom, då den innehåller väldigt klara mål och aktiviteter. Lorange 
(1982) menar att om medarbetarna i en organisation har brist på kunskap, påverkas 
strategiprocessen negativt, därmed blir delaktighet från alla nivåer viktigt. Den strategiska 
planen tas fram gemensamt för alla länsbolag och enligt Gunnesson finns det ingen direkt 
delaktighet från lägre nivåer då strategidokumentet tas fram. Utan det är endast 
styrelseordförande och VD från alla länsbolag som tillsammans utformar strategidokumentet. 
Bakka et al. (1999) menar att ledningen sällan har tillräcklig insikt i hur arbetet fungerar på 
operativ nivå, genom att involvera de lägre nivåerna skapas bättre acceptans för fattade beslut. 
Roos et al. (2004) anser att för att lyckas med implementeringen måste både ledning och 
mellanchefer vara synliga och aktiva i sina roller för att lyckas engagera hela organisationen i 
strategiprocessen. Dessutom ska hänsyn tas till hela organisationen och inte enbart till 
ledningen när beslut fattas (ibid.).  
 
 
5.1.2 Struktur 
 
Struktur är en annan framgångsfaktor vilken modellen ämnar visa. För tillfället arbetar LF 
Halland med en strukturförändring vilken är en följd av en strategi att öka antalet helkunder. 
Genom förändringen vill LF Halland underlätta för kunderna då en kund tidigare varit 
tvungen att prata med en medarbetare från varje affärsområde för att få hjälp på alla områden, 
vilket nu ska vara möjligt med ett möte. Detta ska enligt Gunnesson leda till att kunderna 
lättare ska kunna uppfatta företaget som en enhet istället för tre. Enligt Jonsson har kontoren 
även börjat ändra strukturen, det vill säga hur kontorsuppbyggnaden ser ut. Även där var det 
innan uppdelat efter affärsområde medan de nu mer övergår till att placera sig efter segment i 
ett led att följa strategi- och strukturförändringen. Enligt Chandler (1990) följer struktur 
strategi. Strategiska förändringar kommer först och strukturen får sedan anpassas efter 
strategin, istället för att strukturen bestämmer strategin. Lorange (1982) menar att ett hinder 
för att lyckas implementera strategin är organisationens brist på flexibilitet. Organisationen 
måste kunna anpassa sig efter de strategiska förändringar som görs om de ska lyckas. 
 
 
5.1.3 Kommunikation 
 
Modellen avses visa att kommunikation är en kritisk faktor för strategiimplementering i LF 
Halland. Kommunikation har enligt respondenterna flera viktiga funktioner och bidrar till att 
LF Halland lyckas genomföra sin strategi. 
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Kännedom om strategierna 
 
Gunnessons och Jonssons syn på hur mycket av den strategiska informationen medarbetarna 
behöver känna till överrensstämmer inte helt. Jonsson menar att alla i organisationen behöver 
ha kunskap om de olika strategierna för att kunna arbeta mot samma mål. Gunnesson anser att 
den operativa kärnan endast behöver mer övergripande kunskap om strategierna, till exempel 
kärnområden och vilka LF Halland vänder sig till. Gunnesson anser att det är viktigare för 
medarbetaren att känna till och förstå affärsplanen. Den är mer anpassad till det operativa 
arbetet och dessutom har affärsplanen sin grund i strategidokumentet. Dobni (2003) anser att 
tilltro och förståelse för strategin skapas genom kommunikation och att operativ nivås 
kunskap och vilja att genomföra strategin till stor del bygger på dess förståelse och tilltro till 
den. Speculand (2006) menar att det är väldigt viktigt att involvera de lägre nivåerna i 
strategiarbetet, då det är de och inte ledningen som ska implementera strategin. 
 
 
Informationsöverföring 
 
Jonsson menar att dialogen mellan huvudkontoret och kontoren på de mindre orterna är viktig 
eftersom det inte finns några kontorschefer på de mindre kontoren. Jonsson anser att det 
behövs läggas stor vikt på dialogen till kontoren för att få alla i organisationen att arbeta mot 
samma mål. Då LF Halland har två tydliga hierarkiska nivåer är mycket av den 
kommunikation som finns i företaget vertikal kommunikation. Rapert et al. (2002) menar att 
vertikal kommunikationen bidrar till en mer enhetlig syn på strategin vilket ska leda till en 
lyckad implementering. Affärsplanen är en form skriftlig kommunikationskanal när den är 
tagen i bruk. Bakka et al. (1999) anser att det skrivna budskapet är sämre än muntlig 
kommunikation och bilder. När affärsplanen tas fram sker detta genom dialog, det vill säga 
muntlig kommunikation, därmed kan affärsplanen ses som en kombination av skriftlig och 
muntlig kommunikation. Bakka et al. (1999) och Jacobsen och Thorsvik (2006) menar att val 
av kommunikationskanal har stor betydelse för hur mottagaren förstår och tolkar budskapet. 
Genom att använda olika kommunikationskanaler tillsammans så ökar möjligheterna att 
budskapet tolkas på rätt sätt. 
 
 
Motstånd 
 
Både Gunnesson och Jonsson anser att kommunikation och dialog är ett viktigt instrument för 
att skapa förståelse för strategin hos dem som visar motstånd mot den. Motståndet har ofta sin 
grund i för dålig kunskap och förståelse, Gunnesson och Jonsson menar att genom bra 
kommunikation går det att vända motståndet. Även här finns koppling till Lorange (1982) 
hinder mot implementering vad gäller brist på kunskap, då kunskap skapas genom 
kommunikation.  
 
  
5.1.4 Analys och formulering 
 
Gunnesson anser att en framgångsfaktor för strategiimplementeringen är allt arbete som görs 
innan strategin bestäms och hur den formuleras, vilket modellen menas visa. Det är enligt 
Gunnesson viktigt att vara säker på att företaget kan, orkar och vill genomföra den strategi 
som väljs. Gunnesson menar att det inte räcker med att bara formulera en strategi som låter 
bra, utan det måste finnas en tydlig relevans och förankring till det vardagliga arbetet. Om inte 
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denna koppling finns får medarbetarna svårt att känna igen det budskap ledningen förmedlar 
och därmed blir det svårt för dem att relatera det vardagliga arbetet till strategin. Gunnesson 
menar att om inte medarbetarna förstår ledningens beslut får de svårt att ta dem till sig och 
därmed arbeta efter dem. Crittenden och Crittenden (2008) menar att en välformulerad och 
anpassad strategi för verksamheten ger goda förutsättningar att lyckas med implementeringen. 
Dock menar Speculand (2006) att bara för att strategin är bra och välutformad behöver inte 
implementering lyckas eftersom det inte enbart är strategin i sig som avgör hur lyckad 
implementeringen blir. Roos et al. (2004) menar att de beslut som fattas inte enbart ska utgå 
från ledningens perspektiv utan det är viktigt att det tas hänsyn till alla i organisationen. 
 
 
5.1.5 Teamledare 
 
Jonsson anser att de teamledare som just nu finns på privatsidan, vilka ansvarar för att 
implementera det nya arbetssättet är en framgångsfaktor för att implementera den delen av 
strategin, något som avses visas i modellen. Teamledaren leder ett privatteam, vilka har till 
uppgift att genomföra den strategiförändringen som gjorts på privatsidan, vilket bland annat är 
strukturförändringar och nya arbetssätt. Som tidigare nämnt vill Jonsson inte titulera 
teamledarna som mellanchefer, men utifrån ett teoretiskt perspektiv fungerar teamledarna som 
mellanchefer då de inte tillhör ledningen och ej heller direkt den operativa kärnan. 
Mellanchefer ska enligt Franzén (2004) fungera som ett led mellan ledning och operativ 
kärna, vilket innebär att de ska förmedla och förklara information och ansvara för att besluten 
implementeras och uppfylls. De ska även vara en organisatorisk entreprenör och komma med 
förslag om förbättring och alternativa handlingar. Franzén menar även att en mellanchef med 
stort inflytande får en nyckelroll i organisationen. 
 
 
5.1.6 Kultur 
 
Modellen avser visa att kultur anses vara en kritisk faktor för strategiimplementeringen i LF 
Halland. Både Gunnesson och Jonsson betonar hur viktiga kärnvärdena lokala, tillgängliga, 
personliga och kundägda är. Båda respondenterna nämner speciellt ett av de fyra kärnvärdena 
som avgörande och det är tillgänglighet. De menar att LF Halland alltid ska vara tillgängliga, 
då företaget får väldigt många telefonsamtal varje dag. Hatch (2000) menar att värderingar är 
medvetna handlingar och därmed kan LF Hallands kärnvärden ses som värderingar i den 
aspekten att de är medvetna handlingar. Men de kan även till viss del ses som artefakter då 
kärnvärdena enligt Gunnesson är något LF Halland alltid varit och därmed har dessa en stark 
historia och tradition i sig. Utöver kärnvärden har LF Halland tre grundvärderingar som ska 
vara en stomme i allt arbete som görs vilka de kallar för ART, vilket står för ansvar, respekt 
och tillit. De värderingar som finns i företaget anser de vara en framgångsfaktor, då 
värderingarna leder till att hela företaget arbetar åt samma håll. Att det finns någon på varje 
kontor som föregår med gott exempel och är en vägvisare menar Jonsson också är en viktig 
faktor för att skapa ett gemensamt handlande. Bakka et al. (1999) menar att kulturen är en 
faktor i organisationen som skapar stabilitet och säkerhet, så länge inte kulturen hotas av 
förändringar. Författarna ibid. menar att företagskulturen till stor del skapas av de ledare som 
finns i organisationen. ART ska genomsyra allt arbete i LF Halland och kan därmed ses som 
dess grundläggande antaganden. Lorange (1982) anser att värderingar, stil och traditioner 
även kan vara ett hinder vid strategiimplementering, då förändringar av strategin kan leda till 
att kulturen i företaget hotas, och därmed tryggheten. Om tryggheten riskeras kommer de 
anställda motarbeta förändringen och därmed ökar risken att implementeringen misslyckas. 
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5.2 Swedbank Telefon- och Internetbank 
 
Utifrån insamlad data har vi skapat en modell över fyra kritiska framgångsfaktorer för 
strategiimplementeringen i TIB. De olika faktorerna kopplas nedan samman med delar av den 
teoretiska referensramen som vi funnit samband till. Som tidigare nämnts genomförs analysen 
nedan helt utan koppling till analysen för LF Halland. 
 
 

 

Figur 8. Analysmodell TIB (Egen)  
 
 
5.2.1 Kommunikation 
 
Kommunikation har som modellen avser visa framkommit som kritisk faktor för 
strategiimplementeringen i TIB. Vikten av kommunikation var något som belystes av alla 
respondenter, och varför kommunikation är viktig gavs flera förklaringar till. 
 
 
Kunskapsskapande 
 
Den främsta anledningen till att kommunikation anses vara viktig är för att kunna förklara 
varför banken fattar vissa beslut och varför medarbetarna måste handla på ett visst sätt. 
Alexandersson har flera anledningar till varför kommunikationen är betydelsefull och menar 
att om det bara finns envägskommunikation är det omöjligt att implementera strategin, utan 
det krävs istället en dialog för att kunna skapa förståelse för strategin. Alexandersson menar 
även att kommunikation är ett måste för att alla inom företaget ska kunna se samma bild och 
hur de ska handla, men även för att veta varför de förväntas göra på ett visst sätt. Vertikal 
kommunikationen är enligt Rapert et al. (2002) viktigt för att skapa en gemensam bild av 
strategin bland medarbetarna och författarna ibid. menar att strategiimplementeringen 
påverkas av hur väl medarbetarnas strategiska syn stämmer överrens. Dobni (2003) menar att 
strategiimplementeringen är beroende av operativ nivås förståelse för och tilltro till strategin, 
och menar att detta skapas genom kommunikation. Även Norrlid anser att det krävs förståelse 
för strategierna eftersom alla ska veta varför de ska handla på ett visst sätt, men också för att 
kunna veta i vilken riktning TIB arbetar. Norrlid menar att när strategiimplementeringen 
misslyckas beror det ofta på att operativ nivå inte har tillräcklig kunskap om strategier och 
mål. Enligt Lorange (1982) måste kunskap på alla nivåer finnas för att strategiimplementering 
ska lyckas, det är därför viktigt att det finns bra kanaler för kunskapsöverföring, vilket i TIB:s 
fall är både muntliga och skriftliga kommunikationskanaler. Persson anser att 
kommunikationen är viktigt för att förklara, men menar också att kommunikationen har en 
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motiverande faktor. Persson tror att medarbetarna blir mer motiverade om de känner till 
bakgrunden till de beslut som fattats. Axelsson menar att kommunikation är viktigt för att 
koppla ihop företagets övergripande strategi med medarbetarnas vardagliga handlingar. Vilket 
enligt Axelsson är ett sätt att ge bakgrundsfakta till varför medarbetarna exempelvis ska sälja 
en viss produkt eller bemöta kund på ett visst sätt. Franzén (2004) menar att mellancheferna 
har en viktig roll, främst att de ska förklara vilka positiva effekter som handlingarna medför 
samt att det är deras uppgift att överföra information från ledning till operativ nivå. 
 
 
Organisationsstruktur 
 
Axelsson anser att organisationsstrukturen i TIB är bra ur kommunikationssynpunkt och 
menar att organisationen är så pass platt att han som operativ chef på ett enkelt sätt kan ha 
inblick på de övergripande strategierna och sedan föra ut dem till medarbetarna. Detta tyder 
på att det finns en fungerande vertikal kommunikation i TIB, och som Beer och Eisenstat 
(2000) menar är svag vertikal kommunikation en stark bidragande orsak till misslyckad 
implementering. Dock ska det enligt författarna ibid. i en öppen vertikal kommunikation 
finnas möjligheter för alla nivåer att yttra sig om strategin, en delaktighet som Alexandersson 
anser TIB tidigare har varit för dåliga på och som de aktivt försöker förbättra. 
 
Norrlid nämner att TIB:s organisationsstruktur innehåller stödfunktioner vilka ska förbättra 
kommunikationen inom organisationen. Anledningen till att TIB har dessa stödfunktioner till 
skillnad mot bankkontoren är att det är viktigt att informationen snabbt kommer ut i 
verksamheten. Då alla respondenter anser att organisationsstrukturen har koppling till 
strategin stämmer detta överrens med Chandlers (1990) tes att struktur följer strategi. Enligt 
Alexandersson är strukturen enbart ett verktyg för att genomföra strategin.  
 
 
5.2.2 Delaktighet 
 
Vilket modellen avser illustrera är att delaktighet framkommit som kritisk faktor för 
strategiimplementering i TIB. Enligt Bakka et al. (1999) samt Jacobsen och Thorsvik (2006) 
är det ledningen som har det yttersta ansvaret för strategiarbetet. Persson anser att för att 
lyckas med strategiimplementering krävs delaktighet på alla nivåer. Enligt Alexandersson 
spelar det inte någon roll hur bra strategierna är om inte operativ nivå känner sig delaktig och 
förstår varför de ska handla på ett visst sätt. Enligt Roos et al. (2004) är det viktigt att de 
beslut som fattas inte enbart utgår från ledningens perspektiv för att lyckas skapa delaktighet i 
hela organisationen. Alexandersson menar dock att det inte har funnits tillräcklig delaktighet 
från alla nivåer eftersom både den strategiska planen och verksamhetsplanen utformas av den 
högsta ledningen. Beer och Eisenstat (2000) anser att mellanchefers deltagande i 
strategibesluten påverkar hur de presterar. Norrlid och Axelsson nämner att de inte är direkt 
delaktiga i utformningen av strategierna, utan att deras arbete är att genomföra strategierna. 
Dock nämner de inte utebliven delaktighet som ett problem. För att öka delaktigheten arbetas 
det enligt Alexandersson för tillfället inom TIB med insamling av idéer och synpunkter i 
strategifrågor från alla nivåer. Detta tenderar att överrensstämma med vad Bakka et al. (1999) 
anser om att involvera organisationens lägre nivåer i strategiarbetet. Författarna ibid. menar 
att det inte finns tillräcklig kunskap om det operativa arbetet på ledningsnivå och att 
ledningen därför måste involvera lägre nivåer för att skapa acceptans för de strategiska valen. 
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Alexandersson anser att det finns en form av likgiltighet bland vissa medarbetare vad gäller 
bankens strategi. Att många av medarbetarna inte har något engagemang eller inte vill vara 
delaktiga i strategifrågorna, vilket givetvis gör det svårt för TIB att få alla delaktiga. 
Likgiltigheten kan kopplas till de normer och värderingar som skapats inom TIB. Enligt 
bankens värderingar ska medarbetarna vara engagerade, öppna, resultatinriktade och 
innovativa. Om värderingarna inte accepteras av de anställda menar Krona och Skärvad 
(1997) att det kan skapas osäkerhet och utanförskap. Detta överrensstämmer väl med Norrlids 
åsikt att det blir svårt att arbeta på TIB om den anställda inte tar till sig bankens värderingar.   
 
 
5.2.3 Ledarskap 
 
En kritisk faktor för strategiimplementeringen inom TIB vilken modellen avser visa är 
ledarskapet som finns inom organisationen. För att lyckas med implementeringen krävs enligt 
Alexandersson ett bra ledarskap på alla nivåer i organisationen. Enligt Noble (1999:1) spelar 
ledarskapet ledningen utövar en viktig roll i hur implementeringen genomförs. Det är upp till 
ledningen att skapa struktur, kontroll- och belöningssystem vilka ska skapa en lyckad 
implementering. Alexandersson menar att utfallet på implementeringen till stor del ligger på 
varje organisations chef och vilken form av ledarskap han/hon utövar. Enligt Alexandersson 
är det viktigt att varje chef kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt, kunna svara på 
frågan varför samt tänka på att det är individer de arbetar med och inte en kollektivgrupp. 
Enligt Roos et al. (2004) måste både ledning och mellanchefer vara aktiva och synliga i sina 
roller för att implementeringen ska lyckas samt att besluten som fattas tar hänsyn till alla i 
organisationen. Enligt Bakka et al. (1999) har ledarna även en viktig roll i företagets kultur, 
då det är deras beteenden och handlingar som följs och därmed skapar normer och 
värderingar.  
 
 
5.2.4 Tydlig och uttalad strategi 
 
Som modellen avser visa anses formuleringen av strategin vara en kritisk faktor i TIB. Allio 
(2005) menar att hur strategin är formulerad givetvis påverkar implementeringen. Norrlid 
anser att hur strategin är formulerad är den viktigaste faktorn för att lyckas implementera den i 
verksamheten. Genom att formulera strategin enkelt och tydligt skapas enligt Norrlid goda 
förutsättningar att på ett lätt sätt vidareförmedla de strategiska valen. Axelsson anser att hur 
enkel och tydlig strategin behöver vara beror på till vilka delar i organisationen strategin ska 
förmedlas. Både Axelsson och Norrlid menar även att de olika strategivalen måste gå i linje 
med bankens vision, mission och värderingar. Crittenden och Crittenden (2008) anser att om 
strategin är välformulerad och anpassad ökar möjligheterna att implementeringen av den 
lyckas. Dock menar Speculand (2006) att det krävs mer än en välformulerad strategi för att 
lyckas implementera den, då en välformulerad strategi kan vara lika omöjlig att genomföra 
som en dåligt formulerad.
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6. Slutsats 
________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till. Vi diskuterar kring och ger 
våra egna reflektioner över vilka de kritiska framgångsfaktorerna är i LF Halland och TIB. Vi 
avslutar kapitlet med kritik mot studien samt förslag till fortsatt forskning.  
________________________________________________________________ 
 
 
6.1 Länsförsäkringar Halland 
 
Empirin i LF Halland visade kultur som en kritisk faktor för strategiimplementeringen och då 
främst genom företagets värderingar. Vi ser inte enbart kulturen som en kritisk 
framgångsfaktor för strategiimplementeringen utan vi ser kulturen som en framgångsfaktor 
för hela företaget. Vi har under uppsatsprocessen tagit del av Alvessons (1992) teori om 
kultur som metafor vilket genomsyrar allt som sker i ett företag. Efter analys av vårt 
empiriska material tenderar våra åsikter att överstämma med Alvessons och vi vill därmed 
eliminera kulturen ur modellen som en framgångsfaktor i LF Halland. Vi vill istället betona 
kulturens vikt i allt bakomliggande, däribland de övriga fem framgångsfaktorerna. Vår 
slutsats angående kulturen i LF Halland är därmed att den är mer omfattande än en kritisk 
framgångsfaktor för strategiimplementeringen. Gunnesson belyser detta på ett tydligt sätt 
genom sin tro att LF Hallands framgång till stor del beror på företagets kärnvärden.  
 
Vi anser att kommunikation är en nyckel för att lyckas implementera sin strategi oavsett vilket 
företag det rör sig om. Gunnesson och Jonsson menar att kommunikationen är viktig av flera 
anledningar, bland annat för att eliminera motstånd. Vi menar att kommunikationen inte 
enbart eliminerar motståndet utan till stor del förebygger det, då vi anser att kunskap och 
förståelse skapas genom kommunikation. Vi anser även att om det finns förståelse för ett 
beslut så skapas inte samma motstånd om beslutet inte bryter mot personens grundläggande 
antaganden och värderingar. Genom att minska motståndet ökar därmed chanserna till en 
lyckad implementering, och därmed anser vi kommunikation vara en kritisk framgångsfaktor. 
 
Ledningen anses vara en kritisk framgångsfaktor eftersom det enligt våra respondenter är 
ledningens roll att skapa delaktighet samt genom sin tydlighet få hela organisationen att arbeta 
åt samma håll. Vi anser att den roll ledningen har är extra viktig i LF Halland eftersom det 
finns få mellanchefer. Detta innebär att det till större del ligger på ledningen att omsätta 
strategin till vardagliga handlingar, något som traditionellt är mellanchefens roll. Även ur ett 
kulturperspektiv anser vi att ledningen i LF Halland spelar en viktig roll. LF Halland är ett 
företag med stark kultur där kärnvärdena enligt Gunnesson varit desamma i företagets 120-
åriga historia. Om ledningen då själva inte följer kulturen eller gör förändringar som hotar 
skada kulturen kan det innebära motsättningar mellan dem och operativ nivå, något som leder 
till att strategiimplementeringen försvåras. 
   
Analys och formulering anser vi är en kritisk framgångsfaktor eftersom LF Halland har en 
stark kultur är det viktigt att strategierna går i linje med företagets värderingar. Vi anser 
liksom Crittenden och Crittenden (2008) att en välformulerad strategi skapar goda 
förutsättningar för att lyckas med implementeringen, även om strategin i sig inte är bra. Vi 
menar även att analysfasen är en kritisk faktor eftersom det redan här skapas förutsättningar 
för hur bland annat strukturen ska se ut, vilka belöningssystem som ska användas och till slut 
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hur implementeringen utfaller. En annan anledning till varför vi anser analys och formulering 
vara viktig är att det är bättre att lyckas implementera en bra strategi än en dålig. 
 
LF Halland har en strategi mot att få helkunder. För att lyckas med denna strategi genomförs 
en strukturförändring. Framgångsfaktorn ligger i att strukturförändringen ska ge kunden en 
mer enhetlig syn av LF Halland. Vi anser att implementeringen av denna strategi har betydligt 
större möjlighet att lyckas i och med denna strukturförändring. Vi menar att kunderna genom 
denna strukturförändring kan möta LF Halland på ett enklare och smidigare sätt, och utifrån 
LF Hallands perspektiv möjliggör detta att uppnå sin strategi att få helkunder. De problem vi 
ser med denna strukturförändring är dels att den trygghet som finns hotas och dels att 
medarbetarnas kunskap blir bredare men att den inte blir lika djup, något som kan hota 
spetskompetensen. Dock anser vi att strukturförändringens fördelar överstiger nackdelarna. 
 
De teamledare som för tillfället finns för att genomföra förändringen inom privatsegmentet 
spelar en väldigt viktig roll för hur det projektet utfaller. Det är teamledarens roll att se till att 
de nya arbetssätten implementeras på ett tillfredsställande sätt. Vi anser att teamledarna inte 
enbart har en symboliskt viktig roll genom att med ord och handling visa vad som gäller, utan 
även för att avlasta ledningen vid ett så pass omfattande projekt som det är. Vi menar även att 
teamledarna har en kritisk roll genom hur de kommunicerar med sitt team. Vi anser att de 
måste skapa förståelse för varför dessa förändringar sker, eftersom förändringar kan skapa 
motstånd då tryggheten som finns hotas genom nya arbetssätt och ansvarsområden. Om inte 
förståelse finns menar vi att implementeringen försvåras betydligt. 
 
Ovanstående slutsatser leder oss till svaret på frågeställningen: Vilka är de kritiska 
framgångsfaktorerna för strategiimplementering i LF Halland? 
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� Kommunikation 
� Ledning 
� Analys och formulering 
� Struktur 
� Teamledare 

Figur 9. Modell över kritiska framgångsfaktorer för strategiimplementering i LF Halland 
(Egen) 
 
 
6.2 Swedbank Telefon- och Internetbank 
 
Även i TIB utgår vi från ett kulturmetaforiskt perspektiv då vi anser att kulturen spelar en 
central roll inom TIB. Dessutom menar våra respondenter att TIB är ett värderingsstyrt 
företag, vilket tyder på att de aktivt arbetar för att skapa en viss kultur.  
 
Kommunikationen inom TIB anses enligt våra respondenter vara viktig för att kunna svara på 
frågan varför banken och medarbetarna förväntas handla på ett visst sätt. Vi anser att 
kommunikation blir avgörande för hur lyckad implementeringen blir inom TIB, då strategin 
enligt oss formuleras långt från operativ nivå och utan deltagande från den. Kommunikation 
blir därför viktig för att förmedla strategiska val. Om kommunikationen inte fungerar blir 
implementeringen i stort sätt omöjlig. Då TIB:s strategi bygger på Svensk Bankmarknads 
strategi, sker kommunikation genom många led innan den når operativ nivå. Ju fler nivåer 
budskapet ska förmedlas genom, desto större är risken att budskapet förändras innan det når 
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slutmottagaren. Genom att budskapet kodas och avkodas fler gånger ökar enligt oss risken att 
operativ nivås bild ej överensstämmer med ledningens. Kommunikation får därmed en viktig 
roll, dels för att förmedla strategin men framförallt genom att skapa förståelse. Med kunskap 
och förståelse för strategin ökar enligt oss möjligheterna för en god implementering. 
 
Ledarskap som kritisk framgångsfaktor för strategiimplementering handlar enligt oss mycket 
om ledarens förmåga att kommunicera så konsensus för strategin skapas. Dessutom är ledarna 
i organisationen de som påverkar kulturen genom sitt handlande. Ledarskapet inom TIB anser 
vi ytterst viktigt då det finns flera hierarkiska nivåer och väldigt många operativa chefer, vilka 
var och en har en del i hur strategin implementeras. De operativa cheferna har till uppgift att 
omsätta strategin till handling och deras ledarskap spelar därför en viktig roll. Vi menar dock 
att ledningens ledarskap är en ännu större kritisk faktor då deras ledarskap ligger till grund för 
ledarskap på lägre nivåer. Om inte ledningen kan skapa förståelse för de strategiska valen hos 
de operativa cheferna, anser vi att det inte spelar någon roll hur bra det operativa ledarskapet 
är, eftersom det är svårt för dem att förmedla strategiska val de inte har förståelse för. En av 
de viktigaste delarna i ett gott ledarskap inom TIB anser vi vara att ledarna måste kunna 
kommunicera strategin på ett individanpassat sätt. TIB har en stor operativ kärna, där alla har 
olika förkunskap och inlärningsförmåga, vilket innebär att ledarskapet måste anpassas efter 
varje individs behov. 
 
Vi menar att delaktighet till stor del handlar om kommunikation. Delaktigheten skapas enligt 
oss till stor del genom tvåvägskommunikation där alla ska ha möjlighet att yttra sig. Den 
kritiska faktorn är enligt oss att delaktighet i strategiarbetet skapar bättre förståelse och 
kunskap om de beslut som fattas. Om strategivalen fattas på ledningsnivå utan delaktighet 
från lägre nivåer är möjligheten att skapa samma förståelse för dem enligt oss liten. Vi anser 
att delaktighet även har en motivationsfaktor, då vi menar att en medarbetare är mer 
motiverad att genomföra ett beslut han/hon varit med och påverkat. Alexandersson menar att 
TIB inte lyckats skapa delaktighet hos alla medarbetare vilket enligt oss innebär att TIB kan 
lyckas bättre med sin strategiimplementering om de lyckas skapa delaktighet. Vi anser att ju 
bättre kunskap och förståelse det finns om strategin, desto större är möjligheten att den 
implementeras på ett framgångsrikt sätt. 
 
Tydlig och uttalad strategi som kritisk framgångsfaktor för strategiimplementering kan även 
den till viss del kopplas till kommunikation. Genom att formulera strategin tydligt och i linje 
med bankens övriga inriktningar blir strategin lättkommunicerad. Vi menar att tydligheten 
minskar möjligheterna att strategin blir feltolkad, feltolkningar vilka vi anser kan leda till 
förvirring. Att strategin är uttalad är enligt oss viktigt för om strategin inte gå i linje med 
övriga strategier och inriktningar skapas även då förvirring. Vi menar att det skapas en 
osäkerhet hos medarbetarna om vilken strategi som är den rätta och som därmed ska följas.   
 
Ovanstående slutsatser leder oss till svaret på frågeställningen: Vilka är de kritiska 
framgångsfaktorerna för strategiimplementering i TIB? 
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� Kommunikation 
� Ledarskap 
� Delaktighet 
� Tydlig och uttalad strategi 

Figur 10. Modell över kritiska framgångsfaktorer för strategiimplementering i TIB (Egen) 
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6.3. Slutdiskussion 
 
Vår tanke när vi började med våra slutsatser var att vi skulle rangordna framgångsfaktorerna 
efter hur viktiga de är för strategiimplementeringen. Vi började diskutera fördelar och 
nackdelar med de olika faktorerna och vad vi skulle bedöma rangordningen på. Vi 
konstaterade dock att rangordna dem var för oss en omöjlighet då de olika faktorerna påverkar 
varandra i en allt för stor utsträckning. Vi insåg att en ensam framgångsfaktor inte skapar 
framgångsrik strategiimplementering utan det är kombinationen av faktorer som skapar 
framgång. Ett tydligt exempel som vi redan nämnt är att företag kan ha en välformulerad 
strategi men om inte kommunikationen inom företaget fungerar på ett bra sätt påverkas 
implementeringen. Därmed menar vi att framgångsfaktorer är beroende av varandra för att 
implementeringen ska bli så bra som möjligt, vilket modellen nedan avses visa.  
 
 

 

Figur 11. Framgångsrik strategiimplementering (Egen) 
 
 
6.4 Kritik mot uppsatsen 
 
I inledningsfasen av uppsatsen var tanken att vara helt induktiva, då vi i början av 
uppsatsarbetet fann väldigt lite teori om implementeringsfasen av strategin. Desto längre vi 
kom med uppsatsen, fann vi mer litteratur och artiklar om implementeringsfasen, dock inte 
några direkta teorier om strategiimplementering utan enbart mindre utvecklade tankar om 
fenomenet. Därmed hade vi innan datainsamlingen viss kunskap vilket kan har påverkat vår 
öppenhet. 
 
I kapitel 1 skriver vi att strategi är komplext och att många har olika syn på begreppet. Innan 
datainsamlingen undersökte vi ej våra respondenters syn på begreppen strategi och 
implementering och därmed säkerställde vi ej att deras syn på strategi och implementering var 
lika. 
 
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vi enbart valt att studera utifrån ett företagsledningsperspektiv och att det framkommit att 
det finns tveksamheter om hur kunskapen ser ut på operativ nivå hade det varit intressant att 
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studera den operativa kärnans roll i implementeringsfasen. Om de har kunskap om varför de 
förväntas handla på ett visst sätt. 
Att titta på andra branscher och kanske främst tjänstesektorn eller offentlig sektor för att se 
om det läggs samma vikt på strategi inom dessa sektorer som inom den finansiella sektorn. 
 
Det vore intressant att göra en kvantitativ studie över företag inom samma sektor för att se om 
det finns några samband över de kritiska faktorerna mellan företagen. Detta för att kunna 
skapa ett mer generellt ramverk.
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Bilaga 1 
 
Intervjuformulär 
 
Beskriv din karriär inom företaget och gärna dessförinnan. 
 
Kan du berätta lite övergripande om företaget? 
 
Vilken är företagets långsiktiga respektive eventuella kortsiktiga strategi för verksamheten? 
 
Hur arbetar ni inom företaget med strategiutformning? 
 
Behöver alla i organisationen känna till de olika strategierna eller anser du att det främst är 
ledningens uppgift? 
 
Hur arbetar ni med att säkerställa att hela organisationen känner till och förstår strategin? 
 
Hur ser den övergripande organisationsstrukturen ut? 
 
Finns det en tanke bakom organisationens strukturval i förhållande till strategival? 
 
Hur arbetar ni för att implementera er strategi i verksamheten? 
 
Vilka faktorer anser du vara de viktigaste för att lyckas med er strategiimplementering? 
 
Varför är just dessa faktorer viktigast enligt dig? 
 
Tror du dessa faktorer ändras vid en strategiförändring eller är de kritiska 
framgångsfaktorerna ofta desamma i er organisation? 
 
Har ni en tidsram för genomförande av beslutad strategi eller ser ni implementeringen som en 
ständig process? 
 
Hur får ni alla inom organisationen att arbeta mot den uppsatta strategin? 
 
Vilka styrmekanismer använder ni för att säkerställa att strategin implementeras på önskat 
sätt? 
 
Hur hanterar ni väktarna (motstånd) mot beslutad strategin (om det uppstår)? 
 
Har ni någon uppföljning av strategiimplementeringen och hur ni skall förbättra 
implementeringsprocessen? 
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Bilaga 2 
 
Intervjupersoner LF Halland 
 
Börje Gunnesson 
Chef affärsområde Liv 
 
Har arbetat inom bank och försäkring hela livet. Började på Länsförsäkringar 2001. Ansvarar 
för affärsområdet Liv, och numera även ansvarig för uppbyggandet av privatsegmentet.  
 
Claes Jonsson 
Chef affärsområde Bank 
 
Har arbetat inom bank hela livet, förutom en kort sejour inom polisväsendet. Rekryterades till 
Länsförsäkringar 1998 för att vara med och bygga upp bankverksamheten. Började på LF 
Halland 2002 och ansvarar idag för bolagets bankverksamhet.  
 
 
Intervjupersoner Swedbank Telefon- och Internetbank 
 
Jan Alexandersson 
Huvudchef TIB 
 
Har arbetat på nuvarande Swedbank sedan mitten av 1970-talet då han började i kassan på 
lokalt bankkontor. Arbete under en period med marknads- och utvecklingsfrågor innan han 
1986 blev chef för det som idag kallas för Swedbanks Telefon- och Internetbank. 
 
Marcus Axelsson 
Affärschef TIB Halmstad 
 
Började på TIB 1997 som så kallad ”inhoppare”, blev affärschef 2000 och har idag ett mer 
operativ ledaransvar då han är den operativa kärnans närmsta chef. 
 
Gunilla Norrlid 
Bankchef TIB Halmstad 
 
Har arbetet på nuvarande Swedbank sedan 1984 då hon började som banksäljare på 
bankkontor. Började på telefonbanken 1989, och blev senare bankchef 1997. Är idag högsta 
chef på TIB i Halmstad.  
 
Hans Persson 
Verksamhetsstödschef TIB 
 
Började på nuvarande Swedbank tidigt 1980-tal med att arbeta på bankkontor. Arbetade sedan 
med marknads- och affärsutvecklingsfrågor innan han började inom TIB 1999. Idag arbetar 
han med en nyinrättad stödorganisation som kallas verksamhetsstöd, vilken har tre uppgifter: 
marknadsstöd (intern kommunikation, stödja marknadscheferna vid ex. kampanjer, även 
analysera och följa upp försäljning), planeringsstöd (trafikstyrning, schemaläggning, 
bevakning och kontroll) samt IT-stöd (intern helpdesk). 
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Bilaga 3 
 
 
Organisationsschema LF Halland 

1

Styrelse

VD
Christian Bille

Personal Ewa Strömsten

AO

Sak

Gunnar

Jämbring

Internrevision

Ekonomi  Anette Mellgren

Kommunikation Lisbeth Björfjäll

AO
Bank

Claes

Jonsson

AO
Liv

Börje

Gunnesson

Finans Claes Jonsson

Fastighet Gunnar Jämbring

Internkontroll Jan-Erik Andersson
Riskmanagement ”

Förtroendevalda ”

VD-sekretariat Annica Sandberg
Kundombudsman Lars Svanå

Privat  Börje Gunnesson
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Bilaga 4 
 
 
Organisationsschema TIB 
 

Chef
Jan Alexandersson

Göteborg
Personlig service 
privat & företag 
samt kundcenter

Siv Källström

Halmstad
Personlig service 

privat och kundcenter

Gunilla Norrlid

Piteå
Personlig service 
privat & företag
samt kundcenter

Helena Wennström

Östersund
Personlig service 
privat & företag

Samt kundcenter

Christina Sjöstedt

Stockholm
Personlig service 

privat och kundcenter

Eva Lundgren

Telemarketing
Direktförsäljning

Bokningsuppdrag

Anna-Karin von Essen

Assistent
Viveka Karlsson

Marknadschef Privat
Andreas Andersson

Marknadschef Företag
Patrik Alvhage

Kund- och Chefsstöd
Inger Jankler

Verksamhetsstöd
Hans PerssonKreditchef

Karin Fransson
Kreditkontroll

Rolf Berger

Controller
Christina Lindau

 


