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Sammanfattning 
 
 
Titel: Påklädd, men ändå naken – en fallstudie av Sparbanken 

Finns strategiprocess 
  
Författare:  Jens MK Ismunden, Emma Mårtensson,  

Christina Sjölander 
 
Handledare: Gösta Wijk 
 
Nivå: Kandidatuppsats 
 
Problemformulering: Hur ser strategiprocessen ut i en avknoppad organisation 

som Sparbanken Finn? Vilka likheter finns i Sparbanken 
Finns strategiprocess i jämförelse med teoriansatserna? 

 
Syfte: Att undersöka och beskriva Sparbanken Finns 

strategiprocess efter skilsmässan med 
FöreningsSparbanken. Vidare är syftet att analysera 
strategiprocessen utifrån den rationella och den 
skeendebaserade teoriansatsen samt att bedöma 
teoriernas användbarhet i vår analys. 

 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med tyngdpunkten 

på kvalitativa djupintervjuer med bankledning och 
styrelse. Utifrån de två teoretiska ansatserna har vi 
därefter analyserat Finns strategiprocess efter 
skilsmässan med FöreningsSparbanken.  

 
Slutsats:  Vår slutsats är att Sparbanken Finn använt sig utav de 

båda strategiska ansatserna från 1997 till och med 2003. 
Vidare har Finn haft två parallella strategiprocesser 
under perioden, med olika fokus och tidsperspektiv. De 
har dock haft samma huvudmål, en självständig 
sparbank. Inledningsvis efter uppbrottet, arbetade 
banken framförallt i enlighet med den skeendebaserade 
ansatsen, för att sedan i ett mer moget stadium arbeta 
mer rationellt.  

 

Nyckelord:   strategiprocess, avknoppade företag, skeendebaserad 
ansats, rationell ansats, sparbank, adhocrati, 
inkrementalism, entreprenörskap 
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Förord 
 
Under vårterminen 2003 läste vi kandidatkursen Strategi och Styrsystem. Kursen var 
mycket givande och gav oss en god inblick till det strategiteoretiska ämnet samt hur 
företag praktiskt arbetar med sina strategiska val. Efter kursen ville vi skriva uppsats i 
ämnet strategiarbete och kom redan tidigt att intressera oss för avknoppade företags 
speciella situation mellan etablerat och nystartat stadium. Vi har nu under snart tio 
mycket intressanta veckor arbetat med denna uppsats. Den är främst till för studenter 
och lärare i företagsekonomi och ställer krav på förståelse av ämnet, emellertid hoppas 
vi att den blir en ofta lånad volym på Ekonomiska biblioteket på Ekonomihögskolan i 
Lund. 
 
Sparbanken Finn är en speciell sparbank i Skåne, den skiljer sig från de flesta andra 
banker genom sin numer snart unika bolagsform, sparbanksformen. Vidare har den 
lundensiska sparbanken valt att gå en helt annan väg än de flesta andra banker, 
nämligen mot strömmen, från fusioner mot självständighet. Banken är idag en 
självständig sparbank med egna lösningar och har en krans av nya samarbetspartners. 
Banken har alltid varit fristående och sin egen gentemot andra banker och olika 
samarbetsformer. Emellertid var banken under en lång tid en del av den svenska 
sparbankssfären och indirekt Sparbanken Sverige. När väl de flesta andra sparbanker 
valde, alternativt tvingades till, att ingå i samarbete med bankaktiebolaget 
FöreningsSparbanken valde Finn att stå utanför. Valet att stå utanför satte igång den 
process som vi i denna uppsats kommer att studera. Uppsatsens förarbete har 
underlättats av vår gemensamma bankerfarenhet, tillsammans har vi snart elva års 
erfarenhet som anställda på Färs & Frosta Sparbank, FöreningsSparbanken, 
Handelsbanken och slutligen fallföretaget Sparbanken Finn. 
 
Uppsatsen hade inte varit möjlig att genomföra utan Sparbanken Finns välvilliga 
inställning till vårt arbete. Vi vill speciellt tacka våra sju respondenter för att de tog 
sig tid för vår enkla uppsats. Vidare vill vi tacka vår handledare Gösta Wijk för kvick 
och mycket givande handledning. Ola Mattisson har hjälpsamt ställt upp och lånat ut 
svåråtkomlig litteratur vilket vi också vill tacka för. Slutligen vill vi speciellt tacka 
Lennart Malmbjer på Sparbanken Finn för hans målande beskrivningar av bankens 
processer och händelser under de senaste sex åren. 
 
Vi har fått återberättat händelseförloppet 1997-2003 av våra sju intervjupersoner, 
vilket inneburit sju versioner av denna intensiva period. Under intervjuerna har ibland 
tidpunkter och årtal återberättats olika, därför vill vi reservera oss för eventuella 
missförstånd från vår sida. Eventuella fel eller brister i denna uppsats är såklart våra 
egna och ovan nämnda personer kan inte lastas för dessa.  
 
 
 
Lund, 30 maj 2003 
 
 
 
 
Jens MK Ismunden  Emma Mårtensson  Christina Sjölander 
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Kapitel 1 

Inledning 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi inleder uppsatsen med en genomgång av problembakgrunden. Denna följs av 
problematisering, som utmynnar i en problemformulering. Vidare anges vårt syfte, 
begreppsdefinition samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av 
uppsatsen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 

En genomgående trend i affärsvärlden har under 1990-talet varit 
företagssammanslagningar, uppköp och fusioner. Sammanslagningar skedde till 
exempel inom svensk läkemedels-, skogs-, bank-, telekom- och försäkringsindustri1. 
En parallell trend till fusioneringarna var en strävan att renodla företagens 
verksamhet. I ivern att renodla, har företag knoppat av eller sålt av delar av sin 
verksamhet till andra företag, nya fristående bolag eller mindre självständiga 
dotterbolag. Avknoppade bolag har en dubbel bakgrund, dels som nystartade och 
fristående med egen ägare, styrelse och ledning och dels som ett redan etablerat 
företag som ingår i en större enhet, koncern eller annan struktur. Företagen är, grovt 
förenklat, både nystartade och etablerade - en intressant kombination och ett 
välförtjänt studieobjekt.  
 
Vår ambition med denna uppsats är att beskriva och analysera hur en organisation som 
avknoppats bygger och arbetar med sin strategi. Uppsatsens problematisering 
behandlar dels fallföretagets situation och dels teoriernas eventuella tillämpbarhet på 
strategiprocessen i vårt fallföretag, Sparbanken Finn (Finn). Vårt val att skriva om en 
bank grundar sig i vårt intresse för branschen, vi har alla erfarenhet av bankvärlden 
genom feriearbete. Vår förförståelse har troligtvis underlättat vårt initiala arbete med 
uppsatsen, vi hade sedan tidigare redan en bild av bankvärlden och hur en bank 
fungerar och bedriver sina affärer.  
 
Vårt fallstudieföretag, Finn, är en sparbank, en företagsform som lyder under 
Sparbankslagen2. Finn har till skillnad från många andra banker gått emot 
fusioneringsströmmen och brutit sig loss från en större enhet, nämligen det tidigare 
samarbetet inom Sparbanken Sverige nuvarande FöreningsSparbanken. Finn har 
tvingats, alternativt valt, att skapa helt nya förutsättningar för sin fortlevnad med nya 
it-system, affärsrelationer och leverantörer. Finn befinner sig idag helt utanför 

                                                 
1 T ex. Astra och Zeneca, Stora och Enso, Merita och Nordbanken, Föreningsbanken och Sparbanken, 
Handelsbanken och SPP, SE-Banken och Trygg Hansa, If Skadeförsäkringar, Telia och Telenor 
respektive Sonera.  
2 Sparbankslagen 1987:619. SFS 1996:1005. 
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FöreningsSparbankens sfär och har valt att skapa en helt fristående affärslösning för 
sina kunder.  
 
Processen har inneburit att Finn passar som studieobjekt för ovan beskrivna fenomen 
och vår problematisering. Detta till trots att bankbranschen som sådan inte har lett till 
generellt sett många avknoppningar. Banken har genomgått en första fas, idag har 
Finn ett eget fungerande affärssystem och befinner sig i ett etablerat och stabilt 
stadium både vad gäller it-system och företagets interna struktur och ledning. Idag har 
även ledningen, styrelsen och de anställda fått ett historiskt perspektiv på processen 
och deras roll i den, något som vi tror varit svårare att identifiera under processens 
gång.  
 
 

1.2 Problematisering 
 
Vi har valt att intressera oss för kombinationen av ett nystartat och etablerat företags 
förhållningssätt till strategiprocessen. Det finns, till vår vetskap, inte befintliga 
teoribildningar som behandlar, beskriver och problematiserar så kallade avknoppade 
företag. Valda teoribildningar beskriver strategiprocessen utifrån till exempel ett 
etablerat eller ett nystartat företags perspektiv. Genom att studera fenomenet, 
avknoppade företags strategiarbete, utifrån en fallstudie, hoppas vi kunna identifiera 
situationer som täcks av teorier för att visa teoriernas eventuella användbarhet för vår 
analys, samt analysera företagets arbete med strategi. 
 
Vår ambition med uppsatsen är att beskriva och analysera strategiarbetet, avseende 
strategiprocesser, i en organisation som valt, alternativt tvingats, att utträda ur, 
avknoppas från, en större enhet, koncern, organisation eller annan sammanslutning.  
 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
Vi har valt två olika perspektiv att utgå ifrån, den rationella och den skeendebaserade 
ansatsen. Utifrån dessa två ansatser har vi valt att undersöka och analysera 
strategiprocessen i Finn. Vi kommer i denna uppsats att utgå från följande 
frågeställningar: 
 

• Hur ser strategiprocessen ut i en avknoppad organisation som Sparbanken 
Finn? 

• Vilka likheter finns i Sparbanken Finns strategiprocess i jämförelse med de 
valda teoriansatserna? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera strategiprocessen i Finn utifrån de 
två valda ansatserna, den rationella och den skeendebaserade. Utifrån empirin vill vi 
påvisa generella drag i fallföretagets verklighet som vi kan generalisera gentemot 
teorin. Genom detta angreppssätt hoppas vi med en kvalitativ fallstudie visa på 
teoriernas eventuella användbarhet för vår analys samt beskriva en avknoppad 
organisations strategiprocess.  
 
 

1.4 Begreppsdefinition 
 
De flesta begreppen vi använder i texten har förklaringar, men för att förtydliga 
kommer vi nedan att lista ett antal begrepp som kan behöva ytterligare förklaring. 
Förklaringarna nedan är alla ur uppsatsens och bankens perspektiv. 
 
Avknoppade företag avses företag som ingått i en större organisation eller annan 

enhet men lämnat denna enhet av något skäl 
 
Bankprodukter  är till exempel lån (krediter), inlåning, kapitalförvaltning, 

valutatransaktioner, riskhantering eller betalningsförmedling  
 
Bruten värdekedja med benämningen bruten avses uppdelad eller separerad 

värdekedja, det vill säga banken producerar inte sina tjänster 
och produkter i egen regi. 

 
Etablerat företag nystartade företags motsats, ett företag med längre historia och 

bakgrund 
 
Fusioner avses sammanslagningar av organisationer eller företag. 
 
Operativ  bankledning och övriga medarbetare som arbetar med 
verksamhet affärsrörelsen, det vill säga inte styrelsen eller huvudmännen 
 
Politiska intressen intressenter som utifrån politiska värdering styr eller bevakar en 

organisation, händelse, grupp eller annan konstellation 
 
Intressenter person eller organisation med (ekonomiskt) intresse att bevaka 

och påverka en organisation, grupp eller företeelse, i vårt fall 
avses kunderna, bankens enda intressenter på grund av 
sparbanksformens ägandestruktur 

 
Nystartat företag avses företag som nyligen startats och saknar historia och 

bakgrund 
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Sparbank en bolagsform som lyder under Sparbankslagen och som saknar 
formella ägare, ägarna är sparbankens egna kunder som 
företräds av utsedda huvudmän 

 
Strategi avses en organisations övergripande arbete med avsikt på beslut 

inför framtida mål 
 
Strategiarbete i denna uppsats avses arbete med att formulera och utveckla en 

strategi 
 
Strategiprocess avses arbetet med att formulera strategi, inte implementera och 

genomföra strategier 
 
Visioner framtidsbild, i vårt fall ledningens vision att bli självständiga 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer i denna uppsats enkom att studera Finns strategiprocess med avseende på 
främst strategiformulering, vi kommer inte att bedöma implementeringen av Finns 
strategi. Tiden vi valt att studera är tiden före och efter skilsmässan med 
FöreningsSparbanken, det vill säga från 1997 fram till 2003.  
 
Vår ambition är inte att i denna deduktiva, deskriptiva, kvalitativa och analyserande 
uppsats att komma med nya strategiteorier för avknoppade företag. Vi avser endast att 
utifrån de två valda befintliga teoribildningarna analysera vårt fallstudieföretag med 
avseende på strategiprocessen. Vi använder oss utav den rationella och den 
skeendebaserade ansatsen. Vi har medvetet valt att inte använda andra teoriansatser, 
som till exempel den kaosbaserade ansatsen då vi i vårt teorival utgår från 
problemområdet och dess utgångspunkt mellan etablerat och nystartat företag. Genom 
att bara använda två teoribildningar avgränsar vi teorin avsevärt, emellertid anser vi 
att en avgränsning är nödvändig för att göra uppsatsen hanterbar under ett 
kandidatseminarium 
 
Genom att bara välja ett fallföretag för vår undersökning kan det ha uppstått skevhet i 
vår undersökning och analys. Emellertid avser vi att analysera teoriernas tillämpbarhet 
genom fallstudiemetoden. Teoriernas tillämpbarhet på fallföretaget är alltså det 
centrala, inte företaget. 
 
Denna uppsats kommer bara att belysa Finn och inte jämföra banken med andra 
bankföretag. Således kommer vi inte heller att bedöma Finns eventuella framgång 
genom val av strategi med avseende på dess innehåll. Vi vill framhålla att vi inte 
heller kommer analysera Finn utifrån våra teoriers valda modeller, utan hur och när 
de använts.  
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1.6. Disposition 
 
Del 1 
Första delen av uppsatsen består av kapitel ett Inledning och kapitel två Metod. I 
kapitel två redogör vi för den förberedande fasen där vi behandlar det övergripande 
angreppssättet och forskningsteoretiska val inför uppsatsen. Därefter beskriver vi vårt 
ämnesval, metodval samt val av fallföretag och insamlingsmetodik. Avslutningsvis 
redogör vi för uppsatsens form samt vårt upplägg av analysen. Första delen skall ge en 
god bild av vårt arbete med uppsatsen samt våra metodiska diskussioner.  
 
Del 2 
Uppsatsen andra del, teoridelen, består av kapitel tre, fyra och fem. Kapitel tre, 
Introduktion till strategi är ett kort övergripande avsnitt om strategi i allmänhet som 
följs av kapitel fyra. Den rationella strategiska ansatsen som är uppdelad i två avsnitt, 
det omvärldsbaserade synsättet och det resursbaserade synsättet. Kapitel fem Den 
skeendebaserade ansatsen är uppdelad i tre huvudinriktningar: adhocrati, logisk 
inkrementalism och entreprenörskap.  
 
Del 3 
Den tredje delen av uppsatsen, empiridelen, består endast av kapitel sex, Fallföretaget 
Sparbanken Finn som redogör för bankens historia, bransch, strategiska situation och 
processer fram till 2003. Fallets empiri är deskriptivt återgiven med hjälp av en 
avslutande tidslinje för att ge läsaren en tydlig överblick.   
 
Del 4 
Den fjärde och avslutande delen, analysdelen, består av kapitel sju, Analys och kapitel 
åtta, Slutsats. I kapitel sju analyserar vi Finns förhållande till de valda 
teoribildningarna och i kapitel åtta redogör vi för vår slutsats. 
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Kapitel 2 

  Metod 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel redogör vi för vårt angreppssätt samt hur vi har gått tillväga med 
uppsatsen. Metodkapitlet avser att ge läsaren en tydlig och detaljerad bild av hur 
arbetet har framskridit samt vårt forskningsmetodiska arbetssätt och avvägningar. 
Kapitlet innehåller en redogörelse för våra val av ansats, fallstudiemetoden samt 
våra teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en diskussion och modell 
över hur vårt arbete har varit strukturerat. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.1 Vetenskapstradition 3 
 

Arbetet med uppsatsen har utgått från den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Som 
övergripande forskningsideal är hermeneutiken det angreppssätt som generellt passar 
in på samhällsvetenskaplig forskning, såsom den sociala kontext som vårt 
problemområde befinner sig i. För att förstå samspelet som sker inom en organisations 
arbete med strategi måste vi som observatörer tolka och förstå problemområdets 
kontext och sammanhang. Förståelsen av bankens kontext ligger till grund för vår 
analys vilket ställer ytterligare krav på hur vi hanterar empiri och teori. Vi har genom 
vårt samspel med respondenterna tolkat, analyserat och förstått och därefter analyserat 
på nytt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1. Egenkonstruerad figur av uppsatsens tillkomst med avseende på vårt 
övergripande angreppssätt. 

                                                 
3 Lundahl, U, & Skärvad, P H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999.  

Förberedelser: 
Val av ämne 
Övergripande arbetssätt 
Föreställningsram 
Val av metod 
 Observationsstadie 

Handgripligt arbetssätt 
Teoristudier 
Källkritik 

Analysstadie 
Analys av empiri och teori. 
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Under arbetet med uppsatsen har nya frågeställningar uppkommit och analysen har, 
enligt vår mening, fördjupats av vår förförståelse och tolkning och vidare analys. Vi 
har så att säga ställt bättre frågor efterhand, eftersom vi lärt oss mer om företaget och 
problemområdet. 
 
 

2.2 Övergripande förståelse och förklaringsansats 
 
Förklaringssättet beskriver hur studien ska genomföras, det vill säga vilken 
utgångspunkt som ska användas i förhållandet mellan teori och empiri4. Inom 
vetenskaplig metod finns framförallt två grundläggande angreppssätt, induktivt 
respektive deduktivt. Dessa två angreppssätt anger det övergripande förhållandet 
mellan empiri och teori. Kort kan de beskrivas som att induktionen utgår från empiri 
och deduktionen utgår från teori. 5  
 
I uppsatsens generella upplägg har vi utgått från två redan befintliga teoribildningar 
som grund för vår analys av empirin. Med teorin som grund kring strategiprocesser 
analyserade vi företagets strategiprocess, det vill säga en deduktiv ansats.  
 
Valet av teorierna utgick från problemområdets beskaffenhet nämligen avknoppade 
företags strategiarbete. Då ingen befintlig teori specifikt behandlar avknoppade 
företags strategiarbete valde vi två redan befintliga teoribildningar som skiljer sig 
markant från varandra. Teorierna kompletterar varandra och utgör två helt olika 
synsätt på strategiarbete i företag.  
 
Enligt Merriam resulterar fallstudiemetoden ofta i deskriptiva och induktiva 
uppsatser6. Det vill säga uppsatserna går ”upptäckarens väg” och försöker skapa 
samband7. Vi har däremot undersökt Finns strategiarbete med hjälp av två starka 
teorikartor att följa och hålla framför oss. Avsikten med uppsatsens deskriptiva del är 
att visa komplexiteten i strategiarbetet samt att ge en djup och tät beskrivning8.  
 
 

2.2.1 Föreställningsramar 
 
Vi har individuella föreställningar om Finn från våra tidigare erfarenheter. 
Föreställningsramarna bygger framförallt på antaganden om verkligheten och dess 
utformning.  
 
Vår direkta förförståelse och tidigare kontakter med vårt fallföretag är både som 
kunder respektive arbetsgivare. Innan vår undersökning påbörjades hade vi olika 
individuella bilder av banken och dess omvärld, vilket grundade sig på tidigare 
kontakter och dagspress.  

                                                 
4 Alvesson, M, & Sköldberg, K, ”Tolkning och reflektion”, 1994.   
5 Ibid.    
6 Merriam, S B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994.   
7 Patel, R, & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994.  
8 Merriam, S B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994.   
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2.3 Val av teori 
 
I uppsatsens analys jämför vi empirin och teorin inom strategiprocesser och vi ser 
därför ett behov av att ge läsaren en överblick av strategiteorier. Vi har valt att 
identifiera och använda två breda teoribildningar, den rationella och den 
skeendebaserade ansatsen. Dessa två teoribildningar beskriver var sitt angreppssätt på 
strategiområdet och vi har valt dessa två framförallt då de kompletterar varandra på ett 
bra sätt samt särskiljer sig på ett markant sätt. Genom att kombinera de två 
teoribildningarna har vi skapat ett ramverk av teorin som vi utgår ifrån i vår analys 
och utforskning av praktikfallet. Förklaringsvärdet kan vara lika stort på olika teorier 
men vi hoppas dock att teoriernas förklaringsvärde är sammantaget större än var för 
sig.  
 
Problemområdet är relativt outforskat, det finns, till vår vetskap, inga teorier som 
direkt passar in på avknoppade företag. Vi tror inte det är möjligt att idag arbeta med 
en teori som uppfyller hela den komplexa kontext som strategiarbete utgör i ett 
företag. Fallstudiemetoden möjliggör även att teorins flexibilitet och generaliserbarhet 
kan utvidgas, detta genom att identifiera speciella företeelser och utifrån dessa 
generalisera gentemot teorin.  
 
Teorierna är varken rätt eller fel. Vi kommer att testa de två teoribildningarna men vi 
vet inte om de är vetenskapligt de bästa att använda. Vi anser att teorierna är bra att 
använda men det resonemanget bygger på teoriernas bredd och förklaringsvärde.  
 
Inom den rationella ansatsen har vi valt att utgå ifrån det omvärldsbaserade- och det 
resursbaserade synsättet. I den skeendebaserade ansatsen utgår vi från inkrementalism, 
entreprenörskap och adhocratism, eftersom vi anser att dessa teoribildningar kan 
spegla ett nystartat företags strategiprocess.  
 
Som vi redan har nämnt har vi valt att avgränsa oss från implementeringen, vilket kan 
anses svårt främst i den skeendebaserade ansatsen, eftersom strategiarbete i detta 
synsätt är en process. På grund av de tre teoriernas utgångspunkter i 
strategiformuleringsprocessen anser vi att det är möjligt att bortse från strategins 
implementering. Den adhocratiska skolan förespråkar en flexibel, ickehierarkisk och 
informell organisation9. Quinn anser att inkrementalismen bäst beskriver en 
förändringsprocess som ofta är fragmenterad och intuitiv10. Entreprenörsskolan 
fokuserar på hur strategier utformas11. Då dessa teoriområden således inte främst 
fokuserar på implementering av strategi och eftersom vi anser att de kan spegla ett 
nystartat företags strategiprocess, har vi valt att utgå från dessa. 
 
 

 
 
.  

                                                 
9  Mintzberg, H, ”Structures in Fives: Designing effective organizations”, 1993. 
10 Mintzberg, H, Quinn, JB; Ghosal, S, ”The Strategy Process”, 2002. 
11 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi-en introduktion”, 1997. 



Del 1: Kapitel 2 Metod 

9 

 
 
Figur 2:2. Egenkonstruerad figur. Vårt tillvägagångssätt med avseende på teori och 
empiri.  
 
Utgångspunkten för teorierna vi använder i uppsatsen är från våra egna erfarenheter 
av strategikursen Strategi och Styrsystem samt delar av kandidatseminariet. 
Teoriansatsen har breddats efterhand med litteratur om ämnet men framförallt har vi 
utgått från våra tidigare erfarenheter av strategiteori.  
 
 

2.4 Metodansats 
 

2.4.1 Fallstudiemetoden  

 

När vi väl hade formerat uppsatsens ansats, det vill säga att beskriva och analysera 
strategiprocesser, stod de klart för oss att vi framförallt skulle komma att använda oss 
utav kvalitativ metod och i synnerhet fallstudiemetoden. Vår ambition är att producera 
en helhetsinriktad beskrivning, samt analysera strategiprocessen i ett avknoppat 
företag, detta ställer kvalitativa krav på förståelse och djupare analys12.  
 
För att beskriva och analysera Finns strategiprocess behöver vi en djupare analys 
vilket en kvantitativ ansats inte erbjuder. Den kvalitativa fallstudien är för vår studie 
bättre än den kvantitativa därför att den istället inriktar sig på insikt, tolkning och 
upptäckt eller utforskning13. En kvantitativ undersökning skulle kunna komplettera 
uppsatsen men tidsbegränsningen uteslöt en breddning av datainsamlingen. 
Fallstudiemetoden är att föredra när det gäller den sorts undersökning vi har valt att 
genomföra. Enligt Robert Yin är fallstudien framförallt tillämpbar vid undersökningar 
av aktuella eller nutida skeenden såsom en process14.  
                                                 
12 Lundahl, U, & Skärvad, P H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999. 
13 Yin, R K, “Case Study Research: Design and Methods”, 1994 
14 Ibid. 

Strategiprocessen 
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“In General, case studies are the preferred strategy when ”how and why” questions 
are being posed, when the investigator has little control over events, and when the 
focus is on a contemporary phenomenon within some real life context.”15  

 Robert Yin 
 

Fallstudiemetoden har en rad fördelar i processinriktad forskning generellt i 
jämförelse med kvantitativ metod16. Framförallt är metoden bra för att identifiera och 
belysa den speciella situation som Finn har befunnit sig i samt att belysa ett generellt 
problem, strategiarbete i avknoppningsföretag17. Vidare kan metoden genom exempel 
visa på problem och skeenden vilket torde utveckla teorin och fördjupa densamma 
med en större generaliserbarhet och flexibilitet som följd18.  
 
“…the essence of a case study, the central tendency among all types of case study is 
that it tries to illuminate a decision or a set of decisions: why they were taken, how 
they were taken, how they were implemented and with what result.”19  

W. Schramm 
 

Fallstudiemetoden möjliggör för oss som undersökare att anlägga ett inifrån och ut 
perspektiv på studien, det vill säga att vi efterhand kunnat fördjupa vår analys i takt 
med vår förståelse20.  
 
 

2.4.2. Val av fallföretag 
 
Genom att välja att göra en kvalitativ fallstudie om strategiprocesser så blev valet av 
fallföretag av stor vikt. Urvalskriterierna för fallföretaget var främst: 
 

• att det var ett avknoppat företag 
• att det fanns möjlighet att studera processen över tid, det vill säga att en 

tidsrymd förflutit mellan det första egna strategiarbetet och tidpunkten för vår 
undersökning 

• tillgång till och geografisk närhet för att möjliggöra kvalitativa djupintervjuer 
 

När vi letade efter ett företag som skulle passa in på denna beskrivning fann vi att 
Finn uppfyllde dessa kriterier. Finn har från att vara en del i en större enhet 
(samarbete med Sparbanken Sverige/FöreningsSparbanken) tvingats, alternativt valt 
att skapa nya förutsättningar för sin fortlevnad som bank. Dessutom var den initiala 
strategiprocessen sedan länge förbi. Genom att studera Finn på djupet hoppades vi få 
en relevant empiri att analysera utifrån de valda teorierna. För det första har 

                                                 
15 Yin, R K, “Case Study Research: Design and Methods”, sid 9, 1994.  
16 Yin, R K, “Case Study Research: Design and Methods”, 1994. samt Lundahl, U, & Skärvad, P H, 
”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999. 
17 Yin, R K, “Case Study Research: Design and Methods”, 1994 
18 Ibid. 
19 Schramm, W, “Notes on case studies of instructional media projects”, WP, The Academy of 
Educational development. Washington DC. 1971 Dec. citerad i Yin, R K, “Case Study Research: 
Design and Methods”, sid. 12, 1994. 
20 Patel, R, & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994. 
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fallföretagets geografiska lokalisering i centrala Lund gett oss möjlighet för personliga 
djupintervjuer, dessutom har Finns bankledning och styrelse varit positiva till 
intervjuer och studien. Finn är sedan en tid tillbaka partnerföretag till 
Ekonomihögskolan, ett partnerförhållande där företagen uppmanas att bistå vid 
studenters behov av uppsatsobjekt.  
 
Kravet på historisk tillbakablick var viktigt för vår studie. Sedan Finns självständighet 
har banken genomgått egna strategiprocesser utanför FöreningsSparbanken. 
Organisationen och respondenterna har fått ett historiskt perspektiv på processen och 
deras egen roll i denna. Skulle vi istället ha valt ett nyligen avknoppat företag fanns 
risken för att det resulterat i att vi observerat strategiprocessen under själva 
genomförandet. Ett upplägg vi tror skulle göra empirin svårare att överblicka eftersom 
individerna behövde tid för att få perspektiv och se resultaten av processen. Företaget 
kan idag se tillbaka på hur processen genomfördes, vilket förenklade för oss att dra 
paralleller och slutsatser.  
 
 

2.4.3 Intervjumetod 
 
Finns strategiprocess har inte varit direkt observerbar för oss som undersökare utan 
kan endast bli tillgänglig via intervjuer och annan primärdata. Syftet med intervjuerna 
har varit att samla in primärdata från respondenterna och få deras perspektiv och 
tankar kring strategiarbetet.   
 
Samtliga respondenter var i förväg förberedda via mejl med frågeteman samt 
bakgrund till uppsatsen21. Vi skickade inte konkreta frågor till respondenterna utan 
endast frågeteman som vi sedan höll oss kring. Frågorna har varit öppna och utformats 
med hjälp av intervjuhandledning ur radiojournalisten Björn Hägers bok 
”Intervjuteknik”22. Den första intervjun gjordes tidigt i vårt arbete och utifrån den 
ostrukturerade intervjumetoden23. Intervjun var framförallt till för oss att få en 
överblick av processen för att sedan kunna ställa djupare och mer relevanta frågor till 
övriga respondenter, detta i enlighet med den hermeneutiska vetenskapstraditionen. 
Efter litteraturstudier och en första analys genomfördes de övriga intervjuerna under 
en två-veckors period. Respondenterna har intervjuats i cirka en till två timmar med 
öppna frågor om strategi, strategiprocess och Finns förhållande till strategi. 
 
Respondenterna är nuvarande eller före detta medlemmar av bankledningen eller 
styrelsen. Vi valde att bara intervjua ledning och styrelse eftersom strategifrågorna 
centrerats i dessa två fora. Eftersom vår avsikt med uppsatsen inte var att skriva om 
strategiimplementering har vi inte intervjuat medarbetare på banken.  
 
Intervjuerna är transkriberade enligt vedertagen metod där fraser, uttryck och hela 
meningar citeras ordagrant24. Intervjuerna har transkriberats med stöd av bandspelare.  
Respondenterna har fått tillfälle att kommentera texten för att minimera sakfel och 
missförstånd. 
                                                 
21 Se bilaga 1.  
22 Häger, B, ”Intervjuteknik”, 2001.  
23 Merriam, S B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994.   
24 Ibid.   
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Kravet på oss som undersökare för att få genomföra intervjuer har framförallt varit att 
vi hanterat deras öppenhet med diskretion och att vi inte publicerar intervjuerna 
tillsammans med uppsatsen. Vi har åtagit oss att bara sprida delar av intervjuerna 
vidare och respondenterna har haft möjlighet att kommentera våra valda citat. Vi 
hoppas att vi åstadkommit en känsla av förtroende mellan respondenterna och vår 
uppsatsgrupp vilket lett till öppnare intervjuer. Eftersom diskretion har varit en 
förutsättning för att få tillgång till respondenterna har vi följt deras önskemål 
samtidigt som deras kommentarer inte fått styra vår analys. 
 
 

2.4.4 Presentation respondenterna  
 
Vi har intervjuat sju personer från styrelsen eller bankledningen. Respondenterna är 
alla före detta eller nuvarande medlemmar ur Finns styrelse eller bankledning.  
 
Lars-Erik Skjutare 
Verkställande direktör i Sparbanken Finn sedan 1992. Ekonomutbildning i Växjö och 
USA samt med bakgrund i sparbanksrörelsen sedan 1972. Blev 2000 utsedd av 
Veckans Affärer till ”Årets Bankman”. Medlem av bankledningen och styrelsen sedan 
1992 .  
 
Lars-Olof Svensson 
Vice verkställande direktör i Sparbanken Finn sedan 1998. Civilekonomutbildning 
Handelshögskolan, Stockholm samt med bakgrund i sparbanksrörelsen sedan 70-talet. 
Tidigare VD i Länsförsäkringar Halland. Medlem av bankledningen och styrelsens 
sedan 1998.  
 
Lennart Malmbjer 
Regionchef Support sedan 2000. Tidigare kontorschef på olika kontor i Lund och har 
varit i banken sedan 1972. Medlem av bankledningen sedan 2000.  
 
Jan E Andersson 
Privatmarknadschef sedan 2000. Tidigare kontorschef på olika kontor i Lund, har varit 
i banken sedan 1985. Medlem av bankledningen sedan 2000.  
 
Staffan Olander 
Före detta vice verkställande direktör i Sparbanken Finn, avgick våren 2000. Tidigare 
kontorschef på olika kontor i Lund. Medlem av bankledningen och styrelsen mellan 
1988 - 2000. Idag heltidskonsult som Beatleskännare och författare.  
 
Lars H Bruzelius 
Docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet samt konsult på 
Bruzelius Skärvad International. Medlem av styrelsen sedan 1998.  
 
Inger Larsson 
Pensionerad informationskonsult med bakgrund på till exempel Gambro AB, Booz, 
Allen & Hamilton, Aspekta AB. Medlem av styrelsen 1995 - 2002. 
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2.5 Källkritik 
 

2.5.1 Uppsatsens kunskapsvärde 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul har i deras bok ”Att utreda, forska och rapportera” 
förordat tre olika källkritiska kriterier: samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. 
Samtidskravet innebär att materialet skall vara aktuellt. Tendenskritik används 
framförallt för att utröna vilka egna intressen uppgiftslämnarna har i frågan. 
Beroendekritik nyttjas för att kontrollera om källorna är inbördes beroende av 
varandra. Vi har utifrån ovan kritiserat våra källor kontinuerligt. 25 
 
Relevansen är en grundförutsättning för all data, emellertid är det mycket svårt att på 
ett tidigt skede avgöra vilka data som är relevanta för studien. På grund av detta eviga 
spörsmål har vi anammat en girig inställning till data. Bred datainsamling initialt för 
att sedan välja ut och gallra med öm hand. Detta angreppssätt är måhända inte 
optimalt, men vi hoppas att genom vår öppna insamling förlora så lite av relevans som 
möjligt.  
 
Validiteten i vårt intervjumaterial är svår att avgöra. Respondenternas svar kan helt 
sakna grund i verkligheten. Uppsatsens validitet är helt avhängig respondenternas 
välvilja till att tala sanning samt att deras tolkning av skeenden och processer 
överensstämmer med den verklighet vi med uppsatsen vill studera. Huruvida vi 
lyckats att minimera skevhet skall inte vi avgöra. Vi hoppas dock att, den för 
uppsatsens omfattning, breda datainsamling minimerat risken för skevhet i vår 
datainsamling.  
 
All information vi insamlat genom intervjuer var inte relevant för vår undersökning 
och vi har tvingats att bara använda valda delar av respondenternas svar. Eftersom vi 
tvingats välja ut delar av all den mängd data vi insamlat finns det risk för att skevhet 
har uppstått i vårt insamlade material. Empiriframställningen och indirekt analysen av 
denna kan ha styrts av tillfälligheter. För att minimera risken för skevhet i vårt 
material har vi därför intervjuat ett större antal personer än vi först bestämde. 
Intervjumaterialet är brett och från ett flertal olika referenskällor vilket torde borga för 
att skevheten minskar. 
 
Vi har försökt att skapa en uppsats med öppna sinnen och med kritiska ögon till våra 
förutfattade meningar, men i vårt teorival har vi gjort ett subjektivt urval. I vårt arbete 
med uppsatsen har vi strävat efter objektivitet och ett kunskapsarbete enligt 
forskningsmetodiska principer.  
 
 

2.5.2. Primärdata 
 
Våra primärdata är framförallt de intervjuer som vi genomfört. Vidare har vi tagit del 
av internt publicerat material på Finns intranät och hemsida däribland samtliga 

                                                 
25 Eriksson, L T, & Wiedersheim-Paul, F, ”Att utreda, forska och rapportera”, 1997. 
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årsredovisningar sedan 1999. Vi har även tagit del av en avskalad form av 
strategidokumentet 2001-2003. Primärdata finns angiven i källförteckningen.  
 
 

2.6 Formalia 
 

2.6.1 Källhänvisningar 
 
Det finns två dominerande tekniker vad gäller källhänvisningar, Harvard- respektive 
Oxfordsystemet. Vi har valt det sistnämnda systemet, enligt vilken källan anges med 
hjälp av fotnoter.  
Står fotnoten efter punkttecken hänvisar den till hela stycket eller till den text som står 
efter senast angivna fotnot i samma stycke. När fotnoten står före punkttecken 
hänvisar den enbart till aktuella meningen. Fotnoter i rubriker anger källan för hela 
avsnittet fram till nästa rubrik. När fotnot hänvisar till föregående källhänvisning 
används förkortningen Ibid. 26 
 
 

2.6.2 Språk 
 
För att skriva en uppsats som kan utgöra information inom ämnet strategiarbete måste 
vi som författare skapa ett lämpligt språk och begreppsflora för att läsaren skall kunna 
tillgodogöra sig uppsatsen på ett enkelt sätt.  Att finna eller skapa ett lämpligt språk är 
viktigt för att kommunicera och för att göra våra analyser förståeliga.27 
 
Vi har försökt i denna uppsats att arbeta aktivt med vårt språkbruk, vi använder 
svenska språket och det är därför av yttersta vikt att vi inte faller in i svengelska eller 
på annat sätt förvrider språket eller översättningar.  
 
 

2.6.3 Citat 
 
Vi har använt ett flertal citat i uppsatsen för att förmedla och förtydliga 
respondenternas känslor i strategiprocessen. När vi använt flera citat efter varandra är 
det endast för att få fram olika nyanser i en och samma uppfattning28. Citat i texten är 
markerade med citattecken och är kursiverade. Längre citat är avdelade till eget 
stycke. Citaten är ordagrant återgivna enligt vedertagen metod29. 
 
 

                                                 
26 Pettersson, G, ”Att skriva rapporter – om formen och dess betydelse för innehållet”, 1997.  
27 Lundahl, U, & Skärvad, P H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999. 
28 Holme, I M & Solvang, B K, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997.  
29 Pettersson, G, ”Att skriva rapporter – om formen och dess betydelse för innehållet”, 1997. 
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2.7 Analys 
 
På följande sida redogör vi överskådligt för hur vi ser på vår utgångspunkt gentemot 
empirin och den bakomliggande processen. Strategiprocessen är inte observerbar för 
oss med blotta ögat eller i nutid, utan endast tillgänglig för oss genom intervjuer och 
annan primärdata. Vidare är både vi och respondenterna påverkade av förförståelse 
och andra intryck kring strategiprocessen.  
 
Respondenterna var med i strategiprocessen och utifrån sina erfarenheter av denna har 
de tolkat och inkorporerat sig själva i förhållande till processen. Vid intervjutillfället 
får vi möjlighet att via djupintervjuer observera strategiprocessen genom våra 
respondenters erfarenheter men också tolkningar. Tolkning och missförstånd kan 
uppstå både mellan processen och respondenterna och mellan respondenterna och 
undersökarna.  
 
Med denna analyskarta i minnet har vi försökt att vara kritiska till processen och våra 
respondenters tolkning av densamma.  

 
Figur 2:3. Modell för hur vi uppfattar vår analys gentemot empirin och 
bakomliggande verkligheten.  

Vår uppfattning  av respondenternas 
uppfattning av processen, samt deras 

och våra föreställningsramar. 

Skeende-
baserad 
ansats 

Rationell 
ansats 

Finns 
strategiprocess 

primärdata 

Intervju och tolkning 

Vår utgångspunkt 

 

Teoretiskt ramverk 

förförståelse 

De sju respondenterna 

Respondenternas uppfattning av 
processen, samt deras egna 

föreställningsramar. 

Förförståelse av banken 



Del 2: Kapitel 3 Teori 

16 

Kapitel 3 

Introduktion till strategi 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Följande kapitel är en kort introduktion till strategi. Vi beskriver hur forskningen 
kring ämnet har utvecklats och varför strategi är viktigt. Kapitlet avslutas med att 
förklara vilka tre olika nivåer som strategi kan uppdelas i, inom ett företag. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.1 Historik 

 

En av de första böcker som skrevs inom strategi hette ”The art of war” skriven 500 
fKr. av den kinesiska fältherren Sun Tzu30. Andra framstående fältherrar som till 
exempel Alexander den store, Hannibal och Julius Caesar har därefter lagt grunden till 
det vi idag kallar modern strategi. Inom det militära området har alltså strategin 
tusenåriga traditioner, medan den inom företagsekonomin har en kort historia på 30- 
40 år.31 Ordet strategi härstammar från det grekiska ordet strategos som i sin tur 
formats av orden stratos (armé) och agein (att leda)32.  
 
Militär- och affärsstrategi delar flera gemensamma koncept och principer, varav den 
mest grundläggande är att skilja mellan strategi och taktik. Strategi är den 
övergripande planen för att utveckla sina resurser för att nå en fördelaktig position, 
medan taktik är en plan för en specifik händelse. Strategi innebär i det militära att 
vinna krig, medan taktik handlar om att vinna slag. Oavsett om det handlar om krig 
eller affärer så har strategiska beslut tre gemensamma kännetecken: 
 

- De är viktiga  
- De involverar en signifikant mängd resurser 
- De är svåra att göra ogjorda 

 
Även om det finns många likheter skiljer sig dock affärsstrategi från militärstrategi. 
Affärsstrategi innebär snarare att företagen söker samexistens än att förgöra sina 
motståndare, vilket är fallet vid militärstrategi.33 
 
Under 1960-talet expanderade många företag, det blev vanligare med stora och 
komplexa organisationer. För cheferna innebar detta ett behov av ökad koordinering 
samtidigt som kontrollen skulle upprätthållas. Under 1970- talet växte osäkerheten till 

                                                 
30 Sun Tzu, “The Art of War”, 1996.  
31 Bengtsson, L & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 2001.  
32 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
33 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
 



Del 2: Kapitel 3 Teori 

17 

följd av konkurrensen från den internationella handeln. Instabiliteten ökade vilket 
ledde till att företag inte hade möjlighet att detaljplanera sin verksamhet. Styrningen 
fokuserades mer på konkurrenterna för att uppnå konkurrensfördelar. I slutet av 1980-
talet ökade intresset återigen för de interna aspekterna av företaget, det så kallade 
resursbaserade synsättet. Sedan 1990- talet har företagets position på marknaden blivit 
en allt viktigare konkurrensfördel för att kunna bli marknadsledare.34 
 
 

3.2 Varför är strategi viktigt?35 
 
Ett företag behöver en strategi för att kunna möta konkurrensen på marknaden. Stora 
delar av strategin grundar sig därför på företagets förhållande till sina konkurrenter. 
Ett företags strategi bör kunna svara på frågor som: ”Hur ska företaget klara sig i 
konkurrensen?” Vilka kunskaper och resurser har företaget och hur kan de eventuellt 
utnyttjas bättre eller annorlunda? Vilka är företagets behov på lång sikt?” Därför ställs 
det krav på ett företag i en konkurrenssituation. Företaget bör ha kunskap om 
konkurrenssituationen, förstå sambandet mellan orsak och verkan, förutse alternativa 
handlingar samt kunna möjliggöra eventuella framtida investeringar. 
 
 

3.3 Strategi på tre olika nivåer 36 
 
Strategi förekommer på flera olika nivåer i en organisation. Ett företags övergripande 
strategi beslutas på koncernnivå. Här fattas beslut om vilken bransch företaget ska 
konkurrera inom och hur resurserna ska fördelas till de olika affärsenheterna i 
organisationen. Denna strategi är viktig och ska därför vara tydlig och väl 
genomarbetad eftersom den ligger till grund för andra strategiska beslut.  
 
Den andra nivån, affärsenhetsstrategin svarar på frågan: Hur skall vi konkurrera? Det 
handlar således om hur ett företag framgångsrikt ska konkurrera på en specifik 
marknad och hur de ska utnyttja sina konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.  
 
Den tredje nivån, operationell strategi behandlar hur företagets verkställande 
avdelningar effektivt förmedlar strategin i termer av processer, resurser och 
människor. Denna strategi byggs av koncern- och affärsnivåns strategier vilka bör 
utgöra grunden för den operativa strategin.  

                                                 
34 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
35 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
36 Johnson, G, & Scholes, K, “Exploring Corporate Strategy”, 2002.  
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Kapitel 4 

Den rationella ansatsen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel kommer vi att utgå från den rationella ansatsen, först behandlar vi 
det omvärldsbaserade synsättet och därefter det resursbaserade. I dessa två synsätt 
utgår vi ifrån strategiforskare inom den rationella ansatsen däribland Porter och 
Kotler.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4.1 Introduktion till den rationella ansatsen 37 
 
Den rationella ansatsen är det äldsta strategiska synsättet och den mest dominerade 
och inflytelserika inom strategiteorierna. Ansoff, Chandler och Andrews är några av 
de klassiska förespråkarna och grundarna till den rationella ansatsen. Detta synsätt 
utgår från att framtiden är förutsägbar och att det finns en tro på att människan agerar 
rationellt. Teorin förutsätter att organisationen kan agera målrationellt och planera sin 
framtid med hjälp av ett analytiskt tänkande. Inom den rationella ansatsen går det att 
urskilja två huvudgrenar; den omvärldsbaserade och den resursbaserade ansatsen. 
 
 

4.2 Det omvärldsbaserade synsättet 
 
Inom det omvärldsbaserade synsättet finns två inriktningar; strategi som position och 
strategi som plan. Strategi som position inriktas på företaget i förhållande till dess 
omgivning medan strategi som plan huvudsakligen inriktas på de interna 
förhållandena. Vilken strategi ett företag väljer är beroende av dess position på 
marknaden och vilka för– och nackdelar de största konkurrenterna har.38 Porter är en 
av de första förespråkarna av strategi som position39. Strategi som plan innebär en viss 
handling i en viss position vilket kan innebära att förverkliga en affärsidé eller att 
utarbeta en ny strategi40. Kotler är en av de klassiska representanterna för perspektivet 
strategi som plan41. 

                                                 
37 Ramberg, U, “Föreläsningsanteckningar Strategi &Styrsystem” (2003-01-21). 
38 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
39 Ramberg, U, Föreläsningsanteckningar Strategi &Styrsystem (2003-01-21). 
40 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
41 Bruzelius, L H, & Skärvad, P H, ”Integrerad organisationslära”,  2000. 
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4.2.1 Porters Femkraftsmodell 42 
 
En av de främsta modellerna som representerar strategi som position är 
Femkraftsmodellen skapad av Porter. Med hjälp av Femkraftsmodellen kan företag 
positionera sig i branschen. Den identifierar källorna till konkurrens och hjälper 
cheferna att beakta flera faktorer än endast de största konkurrenterna. De fem 
faktorerna delas in i horisontella krafter som avgör prisnivån och vertikala krafter som 
utgör värdekedjan. Konkurrenskrafterna bestämmer företagets lönsamhetsnivå genom 
sin påverkan på nödvändiga investeringar, priser och kostnader. Om krafterna är svaga 
finns det i allmänhet god lönsamhet och är de starka har företaget antagligen dålig 
lönsamhet i branschen. Hot från potentiella konkurrenter, rivalitet bland etablerade 
företag och hot från substitut utgör de horisontella krafterna. De vertikala krafterna är 
leverantörernas och köparnas förhandlingsförmåga. Nedan beskrivs de fem olika 
krafterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 4:1. Femkraftsmodellen enligt Porter, Grant, s 72.  
 
Potentiella konkurrenter: En industri som är lönsam, lockar till sig nya aktörer, men 
restriktioner av olika slag kan antingen underlätta eller försvåra för nya aktörer att 
etablera sig på markanden. Olika in– och utträdesbarriärer som exempelvis statliga 
restriktioner, produktdiversifiering och kundlojalitet kan i de fall där dessa är höga, 
hindra nya konkurrenter att komma in på marknaden. Undersökningar visar att 
industrier med höga tröskelvärden även är de med högst vinstmöjlighet. 
 
Rivalitet bland etablerade företag: Denna kraft ska svara på frågan hur stark 
konkurrensen är mellan de etablerade företagen på marknaden. Faktorer som spelar en 
avgörande roll är bland annat; koncentration av företag inom en marknad, graden av 
diversifiering bland konkurrenterna,  produktdiversifiering och överkapacitet. 
 

                                                 
42 Johnson, G, & Scholes, K, “Exploring Corporate Strategy”, 2002. 
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Substitut: Priskänsligheten bland kunder påverkas av tillgången på substituerbara 
produkter. Ju fler substitut det finns på marknaden desto billigare blir produkten. För 
att ett substitut ska vara ett hot krävs det att produkten i förhållande till sitt pris lever 
upp till kundens kvalitets- och prestandakrav. 
 
Leverantörer: Denna kraft är beroende av leverantörernas priskänslighet och 
förhandlingsstyrka. Faktorer som är avgörande är bland annat leverantörers 
koncentration och storlek samt kostnaden för att byta leverantör. 
 
Kunder: Denna kraft är beroende av kundernas priskänslighet och förhandlingsstyrka. 
Faktorer som är avgörande är bland annat inköpsvolym, tillgång till substituerbara 
produkter och varumärkets rykte. 
 
Femkraftsmodellen används för att ge en ögonblicksbild vilket är en av nackdelarna 
med modellen. Mintzberg menar att det är felaktigt att se marknaden som statisk 
eftersom den hela tiden förändras i takt med konkurrensen. Ytterligare kritik kommer 
från Schumpeter som även han anser att modellen är för statisk. För att varaktigt 
kunna konkurrera på marknaden krävs det en process av kontinuerligt nya 
konkurrensfördelar som föråldrar konkurrenternas fördelar.43  
 
 

4.2.2 Val av positioneringsstrategi 
 
En analys av branschens konkurrenskrafter leder fram till vilka nuvarande 
förutsättningar företaget har utifrån branschens lönsamhetsperspektiv. Beroende på 
lönsamhetsgraden i förhållande till andra branschers lönsamhet kan företaget få ett 
mått på hur attraktiv branschen är. Men inom varje bransch finns det å andra sidan 
företag som lyckas mer eller mindre bra ur lönsamhetsperspektiv. Hur väl företaget 
lyckas inom sin bransch beror på hur väl de utvecklat konkurrensfördelar. Målet är att 
skapa en varaktig konkurrensfördel, vilket enligt Porter kan skapas på två olika sätt, 
genom differentiering eller kostnadsledarskap.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:2. Källor till konkurrensfördelar, Grant, s 247.  
 
Kostnadsfördel innebär att kunna erbjuda en identisk produkt eller service till ett lägre 
pris. Detta uppnås genom exempelvis stordriftsfördelar och inlärningseffekter som har 

                                                 
43 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
44 Bengtsson, L & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 2001.  
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bidragit till en effektiv konstruktion, vilket i sin tur möjliggör lägre kostnader. 
Kostnadsledarskapet kräver att företaget måste finna och exploatera alla möjligheter 
till kostnadsfördelar och sälja standardiserade produkter.45 
 
Differentieringsfördel innebär att företag erbjuder kunden unika produkter i 
jämförelse med konkurrenterna. Företagen försöker uppnå unikhet genom ett starkt 
varumärke, reklam, design, service eller kvalitet, vilket skapar värde för kunden. 
Denna konkurrensfördel kräver god kunskap i marknadsföring, utvecklande forskning 
och kreativ miljö.46    
 
Dessa två konkurrensstrategier anses allmängiltiga för varje företag oavsett bransch. 
Porter anser att det är nödvändigt att välja en av strategierna för att undvika att hamna 
i en kritisk situation - att vara ”fast i mitten”. Detta innebär att företaget har för stor 
marknadsandel för att kunna utnyttja differentieringsstrategi och för liten 
marknadsandel för att föra en lågprisstrategi.47  
 
 

4.2.3 Strategiprocess 
 
Det ovanstående resonemanget har hittills grundat sig på strategi som position, det vill 
säga företagets förmåga att analysera sin bransch och välja rätt konkurrensstrategi. 
Nedan behandlas den rationella ansatsens andra inriktning, strategi som plan.  
 
Litteraturen inom den rationella strategiansatsen delar ofta in strategiprocessen i tre 
faser; analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen. 
 

 
Figur 4:3. Strategiprocessen, Bengtsson och Skärvad, s 18. 
 
Analysfasen utgör grunden för både strategiformuleringen och genomförandefasen 
och är således en viktig del i strategiprocessen. I analysfasen analyseras företagets 
omvärld, övergripande affärsidé, hot och möjligheter med avseende på företagets 
starka och svaga sidor. Utifrån analysen formuleras företagets strategi och mål. Kotler 
har sammanfattat strategiprocessen enligt modellen nedan.  

                                                 
45 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Figur 4:4. Strategiprocess enligt Kotler, Bengtsson och Skärvad, s 19.  
 
Denna modell av strategiprocessen grundar sig på en analytisk och rationell syn på 
strategi där det finns en tro på förmågan att planera företagets framtid48.  Det finns 
dock kritik mot den rationella strategiprocessen, riktad främst från Mintzberg. Han 
kritiserar den färdiga planen för strategiutveckling eftersom den inte tar hänsyn till 
företagens föränderliga inre och yttre miljöer.49 
 
Affärsidé: En affärsidé ska urskilja de faktorer som skiljer företaget från andra 
liknande företag, därför bör en affärsidé ge upplysningar om följande: 
 

• Vilka behov som ska tillgodoses. 
• Vad företaget erbjuder för att tillgodose behoven. 
• Vem erbjudandet riktas till. 
• Vika konkurrensfördelar företaget har. 
• Hur inkomsterna erhålls. 
 

Affärsidéns främsta uppgift är att klargöra attityder och ange riktning snarare än att ge 
uttryck för konkreta mål.50 För att uppnå total effektivitet krävs det att affärsidén är 
samordnad och anpassad efter externa och interna faktorer (omvärlds –och 
företagsanalys). En affärsidé kan delas upp i en yttre och en inre affärsidé, med hjälp 
av begreppen marknad, kund, produkter och resurser. Den yttre affärsidén grundar sig 
på externa omständigheter så som vilken marknad företaget vänder sig till och vad 
företaget kan erbjuda. Den inre affärsidén baseras på hur väl företaget lyckas utnyttja 
sina resurser och kompetens för att leverera sina varor eller tjänster. När den inre och 
den yttre affärsidén resulterar i god effektivitet har företaget utvecklat en bra 
affärsidé.51 Affärsidén beskriver företagets faktiska sätta att fungera eller som det 
ibland lite vardagligt kan uttryckas – ”sätt att tjäna pengar”. Enligt Normann kan en 
affärsidé även liknas vid ett väl inoljat maskineri där alla delar passar till varandra och 
bidrar till helheten.52  
 

                                                 
48 Bengtsson, L & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 1988. 
49 Mintzberg, H, ”The fall and rise of strategic planning”, 1994. 
50 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
51 Bruzelius, L H & Skärvad, P H, ”Integrerad organisationslära” , 2000. 
52 Bengtsson, L, & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 2001. 
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Målformulering: Ett företag förverkligar sina mål med hjälp av dess organisation. 
Initialt är det huvudmännen/huvudmannen det vill säga skaparen av organisationen, 
som formulerar dessa mål. När organisationen är etablerad är det ledningen som 
formulerar organisationens mål. Vid målformuleringen måste ledningen ta hänsyn till 
samtliga intressenter och inte endast beakta huvudmännens intressen.  Således 
påverkas organisationens mål av intressenternas vilja och makt att driva sina krav och 
ledningen måste därför göra en avvägning av vad som är önskvärt och vad som är 
möjligt. Genom att följa de kraven och se till sina möjligheter såsom resurser och 
kompetens ska företaget därefter handla på bästa sätt.53 
 
Organisationens uttalade mål ska precisera och operationalisera visionen och den 
aktuella affärsidén. När ett företag står inför svåra valsituationer ska målet vägleda 
dem att ta rätt beslut. Målformuleringen bör därför vara så konkret att den kan 
användas som grund för en verklig utvärdering av strategiska beslutsalternativ. 
Verksamhetens överordnade värderingar operationaliseras av målen och uttrycker vad 
som är viktigt och vad organisationen strävar efter. Målformuleringen kan även 
användas som viktiga signaler till omvärlden och hjälpa till att profilera 
organisationen. Inom olika områden och på olika nivåer inom organisationen 
formuleras verksamhetens mål. På koncernnivån fattas viktiga beslut om företagets 
strategiska positionering, strategiska satsningar, resursfördelning, infrastruktur, 
mänskliga resurser och ledningens prestationer och utveckling. Målen inom de olika 
aktivitetsområdena riktas naturligt mot de beslut som fattas inom varje område, 
samtidigt som de överensstämmer med målen på koncernnivå.54 
 
Strategiformulering: Enligt strategiforskaren Doz finns det strategier i alla företag, 
även i de företag som hävdar motsatsen, strategin är bara mer eller mindre explicit. 
Bengtsson och Skärvad anser att det finns fyra sätt att utveckla en strategi; strategiskt 
tänkande, strategisk planering, strategisk beredskap och beslutskraft, samt 
organisatorisk inlärning. Strategiskt tänkande innebär att grunden för strategin är 
kreativitet och entreprenörsanda, både inom företaget och i dess omgivning. 
Tänkandet baseras på intuition och mycket god kännedom om företaget och är med 
andra ord inte formaliserat eller systematiserat. Strategisk planering innebär däremot 
en formaliserad plan utformad av företagsledningen. För att få en hög strategisk 
effektivitet krävs det precisa och accepterade intentioner i organisationen samt en 
styrbar eller förutsägbar omgivning. Strategisk beredskap och beslutskraft grundas på 
en strategi som refererar till en mental och organisatorisk beredskap för olika 
möjligheter som kan dyka upp. Beredskapen gör att företaget snabbt kan utnyttja ett 
tillfälle när det dyker upp. Organisatorisk inlärning innebär att strategi grundas på en 
inlärningsprocess. Företaget bearbetar sina beslut för att kunna minska risken för 
upprepning av misslyckanden.55 

                                                 
53 Bruzelius, L, & Skärvad, P H,  ”Integrerad organisationslära” , 2000. 
54 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
55 Bengtsson, L, & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 2001. 
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4.3 Det resursbaserade synsättet 
 
Det resursbaserade synsättet växte fram under 1990-talet och framhäver företagets 
konkurrensförmåga utifrån dess interna resurser och kompetenser. Synsättet kan ses 
som en motpol till det omvärldsbaserade synsättet och skiljer sig genom att 
konkurrensfördelar uppnås genom företagets resurser så som kultur, historia och 
kompetenser. Detta gör varje företag unikt eftersom det påverkar och formar 
omvärlden, till exempel kunder och leverantörer. Intresset för det resursbaserade 
synsättet har blivit större i takt med omvärldens ökade förändringstakt. Idag är 
omvärlden mer föränderlig vilket gör det omöjligt för företag att utgå från en viss typ 
av marknad eller kund. Nu blir det istället centralt för företag att utveckla 
konkurrensfördelar med utgångspunkt i företagets unika och värdefulla resurser.56 Det 
resursbaserade synsättet fokuserar på att utvärdera företagets styrkor och svagheter 
och grundas på två påståenden om företag: 
 

1) Att resurser och kapacitet är heterogent fördelade mellan konkurrerande 
företag 

2) Att dessa resurser och kapaciteters olikheter är stabila över tiden 
 
Den amerikanska professorn Barney kan anses vara den första förespråkaren av det 
resursbaserade synsättet, främst genom sin VRIO-analys.57  
 
 

4.3.1 Resursbaserade konkurrensfördelar 
 
Barneys VRIO-modell utreder ifall en resurs kan bli en långvarig konkurrensfördel för 
företaget. För att undersöka företagets resurser föreslår modellen att fyra kriterier ska 
vara uppfyllda: 
 
Valuable - Är resursen värdefull? Ett företags resurser är värdefulla om de kan stå 
emot hot eller utnyttja möjligheter i omgivningen.  
Rare – Är resursen sällsynt? För att en resurs ska anses vara sällsynt krävs det att inga 
av de konkurrerande företagen äger eller har tillgång till de värdefulla resurserna. 
Sällsynta resurser kännetecknas av att de är svåra att kartlägga och bestämma. 
Imitability – Är resursen svår att imitera? Ett företags resurser kan vara svåra eller 
omöjliga att imitera på grund utav exempelvis dess historiska bakgrund, relationer, 
kultur eller rykte.  
Organized – Är resursen effektivt organiserad? Om ett företag innehar resurser som är 
värdefulla, sällsynta och oimiterbara utgör de ej en varaktig konkurrensfördel om 
företaget inte kan organisera sin verksamhet på ett sätt som gör att resurserna 
utnyttjas.58 
 

                                                 
56 Bruzelius, L H & Skärvad, P H, ”Integrerad organisationslära”, 2000.  
57 Barney, J B, “A resource-based analysis of the role of managers in creating and sustaining 
competitive advantages for firms”, 1996.  
58 Ibid. 
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Enligt Barney är en resurs en varaktig konkurrensfördel när den uppfyller alla fyra 
ovanstående kriterier.59 Grant menar att företaget dessutom måste kunna ”slå mynt av 
resursen”, tjäna pengar på den, vilket till exempel inte är möjligt om det redan finns 
patent eller äganderättigheter på resursen. Grant menar även att det är viktigt att 
identifiera resurser som inte är fysiska, och delar därför in företagets tillgångar i; 
fysiska, icke-fysiska och humana resurser. De fysiska tillgångarna är de resurser som 
är synliga och som går att ta på, de består exempelvis av maskiner, byggnader och 
mark. Inom denna kategori räknas även de finansiella resurserna. De icke-fysiska 
resurserna är svåra att identifiera och kan grunda sig i ett starkt varunamn, rykte, 
teknologi och kultur. Slutligen menar Grant att humankapitalet hos de anställda utgör 
den tredje kategorin av resurser. Precis som Barney menar även Grant att resurserna 
inte utgör något värde för företaget såvida de inte organiseras fördelaktigt och 
integreras.60 
 
Priem och Butler anser att det är svårt att urskilja de mest värdefulla resurserna 
eftersom de ofta är integrerade och påverkade av en process av olika resurser inom 
företaget. De menar även att detta synsätt endast utgår från nuvarande 
resursuppsättning och att modellen inte ger utrymme för resurser som eventuellt 
saknas inom företaget.61 
 
 

4.3.2 Värdekedjan.62 
 
Ett annat tillvägagångssätt för att rangordna ett företags resurser är att utgå från 
Porters värdekedja (de vertikala krafterna i Femkraftsmodellen). Denna teknik kan 
användas för att analysera företagets aktiviteter var för sig samt kopplingar dem 
emellan. Värdekedjans största fördel består i att företaget kan identifiera 
värdeskapande respektive icke- värdeskapande kostnader och på så vis få idéer om var 
företaget kan nå konkurrensfördelar. För att analysera företagets värdekedja kan 
företaget utgå från följande steg: 
 

1. Identifiera värdekedjans aktiviteter. 
2. Identifiera kopplingar mellan aktiviteterna. 
3. Identifiera kopplingar till andra företags värdekedjor. 
4. Påvisa hur samarbete eller koalitioner med andra företag kan ersätta aktiviteter 

i den egna värdekedjan. 
5. Utifrån värdekedjan utforma organisationsstrukturen. 

 
Efter steg fem bör företaget analysera och identifiera var kostnaderna finns, för att 
kunna reducera dem. Företaget kan även göra en jämförelse med konkurrenternas 
värdekedja för att upptäcka var de har sina låga kostnader och konkurrensfördelar. 
Värdekedjan ska användas på affärsenhets- eller affärsområdesnivå i företaget och 
aktiviteterna kan delas in i primär- och stödaktiviteter. Primäraktiviteterna utgörs av 

                                                 
59 Barney, J B, “A resource-based analysis of the role of managers in creating and sustaining 
competitive advantages for firms”, 1996. 
60 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
61 Priem, R L, & Butler, J E, “Is the Resource-Based ”View” a Useful Perspective for Strategic 
Management Research?” , 2001. 
62 Bengtsson, L, & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv”, 2001.  
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det fysiska skapandet av en vara eller tjänst, exempelvis inköp, produktion och 
service. Stödaktiviteternas funktion är att stödja huvudaktiviteterna, exempelvis 
företagets infrastruktur, utveckling och personalavdelning 
 
 

4.3.3 Vertikal integration 
 
Vertikal integration syftar till ett företags vertikalt relaterade aktiviteter. Detta innebär 
att ett företag kontrollerar flera på varandra följande steg i värdekedjan. Ju mer 
kontroll och ägandeskap som finns över organisationens värdekedja desto större 
vertikal integration. Företag med stor vertikal integration tenderar att ha låga 
transaktionskostnader exempelvis låga utgifter för inköp av varor och leveranser.63 
Vertikal integration blickar både framåt och bakåt i värde kedjan, bakåtintegration och 
framåtintegration. Med bakåtintegration menas att företaget tar kontroll över 
produceringen av sina egna inköp (sina leverantörer) medan framåtintegration syftar 
till att ta kontroll över försäljningen (distributörer).64 Kopplingar till andra företag och 
deras värdekedjor ger möjlighet för ett företag att förbättra sina konkurrensfördelar. 
Detta sker genom att samordna och optimera aktiviteter i respektive företags 
värdekedja, vilket innebär att båda parter oftast har betydande fördelar att vinna på 
detta samarbete. Likaså är det viktigt att förstå hur sin egen värdekedja förhåller sig 
till kundens. När en organisation utformar sin egen värdekedja bör de väga in 
betydelsen av att den ska överensstämma med kundens krav på låga kostnader och 
nytta.65

                                                 
63 Grant, M R, ”Contemporary Strategy Analysis”, 2002. 
64 Johnson, G, & Scholes, K, “Exploring Corporate Strategy”, 2002.   
65 Ibid.  
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Kapitel 5 

Den skeendebaserade ansatsen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel kommer vi att behandlas, den skeendebaserade ansatsen. De områden 
vi kommer att beröra är, adhocrati, logisk inkrementalism och entreprenörskap. Vi 
kommer främst att utgå från Johannisson, Mintzberg och Quinn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5.1 Introduktion till den skeendebaserade ansatsen 66 
 
Kritiken som framförs mot den rationella ansatsen är främst utformad av Mintzberg, 
som är en av förespråkarna för den skeendebaserade ansatsen. Denna ansats 
framhåller att världen är föränderlig och att strategiarbete är en ständigt pågående 
process. Det måste därför finnas utrymme för flexibilitet som möjliggör att företaget 
utvecklas. Adhocratism, inkrementalism och entreprenörskap utgår alla från att 
omvärlden är flexibel och föränderlig. 
 
 

5.2 Adhocrati 
 
När ett företag ska välja organisationsform bör det utgå ifrån företagets situation för 
att välja den mest lämpade konfigurationen. Mintzberg presenterade 1983 sin 
forskning i boken ”Structures in Fives: Designing Effective Organization” i denna 
bok urskiljs fem olika organisationsformer.67  
 

1. Den enkla strukturen 
2. Maskinbyråkratin 
3. Den professionella byråkratin 
4. Den divisionaliserade organisationen 
5. Den adhocratiska organisationen  

 
Den adhocratiska skolan förespråkar en innovativ organisationsform/konfiguration, 
som kännetecknas av att vara ickehierarkisk och informell. Standardiseringen i dessa 
organisationer är därmed eliminerad. Enligt Mintzberg tenderar de adhocratiska 
organisationerna att vara av matrisstruktur, där projektgrupperna består av 
representanter från olika delar av företaget med olika erfarenheter och kunskaper. 
Cheferna fördelar informellt arbetsuppgifter mellan varierande lag och enheter. Denna 
decentralisering innebär att cheferna förlitar sig på dem som besitter kunskap och 

                                                 
66 Mintzberg, H, Quinn, J B, Ghosal, S, ”The Strategy Process”, 1998.  
67 Bengtsson, L & Skärvad, P H, ”Företagsstrategiska perspektiv” , 2001. 
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fördelar ansvar därefter. För att utveckla resonemanget kring adhocratiska och 
innovativa organisationer särskiljer vi nedan två inriktningar.68 
 
 

5.2.1 Den operationella adhocratin 69 

 
Den första inriktningen, den operationella adhocratin, innoverar och löser problem på 
kundens begäran. Varje operationell adhocrati motsvaras av en professionell byråkrati 
som gör motsvarande arbete, men med mer begränsad syn. När en operationell 
adhocrati möter ett kundproblem används stora resurser och ett utbrett engagemang i 
att finna en ny kreativ lösning. Ett kännetecken för denna organisation är att dess 
administrativa och operationella arbete tenderar att blandas ihop till en gemensam 
stark enhet. Detta sker genom projektarbete och i dessa projektgrupper är det svårt att 
separera planering och design från dess utförande. Båda delarna kräver samma 
specialkunskap, därför kan det vara svårt att särskilja mellannivån från den 
operationella kärnan. Detta eftersom linjecheferna och medarbetarspecialister tar plats 
bredvid verkställande specialister i projektgrupperna.  
 
 

5.2.2 Den administrativa adhocratin 70 
 
Den andra inriktningen, den administrativa adhocratin, använder sig också av 
projektgrupper, men som utvecklas på ett annat vis. Den administrativa adhocratin tar 
sig an projekt för att utveckla sin egen organisation, jämfört med den operationella 
adhocratin som löser kundens problem. Den administrativa inriktningen särskiljer 
däremot det administrativa och det operationella arbetet. Den operationella kärnan är 
helt avskuren från resten av organisationen, vilket innebär att den återstående 
administrativa komponenten kan bli strukturerad som en adhocrati.  
 
 

5.2.3 Strategiformulering i adhocratiska organisationer 71 
 
Till skillnad från de fyra andra organisationsformerna vars strategiprocesser alla är 
toppstyrda, har den adhocratiska organisationsformen en mer otydligt process. 
Strategier i dessa strukturer är mindre medvetet formulerade, beslut fattas istället 
efterhand på individnivå, när en händelse inträffar. Dessa beslut grundar sig på fakta 
som företaget inte i förhand kan veta och därmed ej skapa en konsekvent strategi 
kring. På detta vis kan företaget möta den föränderliga omvärlden med en kreativ och 
flexibel adhocstrategi. Adhocratin skiljer sig därmed från den rationella ansatsen 
genom att vara mindre planerad och formell. 
 
 

                                                 
68 Mintzberg, H, ”Structures in Fives: Designing effective organizations”, 1993. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid.  
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5.3 Logisk inkrementalism 
 
Quinn som forskar inom logisk inkrementalism anser att företags strategiska 
förändringsprocesser ofta är fragmenterade, evolutionerande och intuitiva. Han 
grundar bland annat sin forskning på en undersökning med tio stora, multinationella 
företag som genomgått förändringsprocesser. Hela undersökningen dokumenterades 
och Quinn kom fram till bland annat följande slutsatser: 72 
 

• Strategiprocessen i dessa företag kan bäst beskrivas som logisk 
inkrementalism. 

• Effektiva strategier tenderar att utvecklas inkrementalistiskt och 
opportunistiskt.  

• Logiken bakom inkrementalismen är så pass betydelsefull att den kan anses 
vara det bästa tillvägagångssättet för stora företag.  

 
I praktiken innebär det inkrementalistiska synsättet att cheferna har en tydlig bild av 
var de vill att organisationen ska vara om ett antal år. Besluten fattas steg för steg och 
ledningen måste vara lyhörd för förändringar. Strategiska beslut kan inte 
sammanfattas i någon konsekvent beslutsmatris eftersom beslut i verkligheten är 
beroende av andra faktorer, exempelvis kognitiva process- och tidsbegränsningar. 
Riktningen är bestämd i förväg och beslut som fattas ska följa samma riktning. Med 
denna beslutsväg utvecklas en stark och säker men flexibel kärnaffärsverksamhet, 
skapad av branscherfarenhet. Verksamheten tillåts ha sidoprojekt som ledningen inte 
är ytterst ansvarig för vilket leder till ett bredare perspektiv i strategiutformandet. 
Logisk inkrementalism kan därför sägas vara noga övervägd strategiutveckling från 
”lärande genom praktik” (learning through doing). 73 Med hjälp av bilden nedan 
försöker vi beskriva ovanstående resonemang.   

 
 

                                                 
72 Mintzberg, H, Quinn, J B, Ghosal, S, ”The Strategy Process” , 1998. 
73 Johnson, G, & Scholes, K, “Exploring Corporate Strategy”, 2002.   

MÅL 

Beslut Beslutets väg Generell riktning 

Figur 5:1. Egenkonstruerad figur. Inkrementalistiska beslutsmodellen. 
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5.4 Entreprenörskap 
 
Entreprenörsforskningen har en lång historia inom ekonomin, där oftast Cantillon 
anses vara grundaren till entreprenörskapsbegreppet i den nationalekonomiska 
ekonomiska litteraturen. Därefter har forskare som bland annat Smith, Say, 
Schumpeter och Knight påverkat och utvecklat entreprenörsforskningen i olika 
riktningar.74 
 
 Det är problematiskt att definiera begreppet entreprenörskap eftersom forskningen 
inom detta område inte är homogent. Inom samhällsvetenskapen finns en rad olika 
definitioner utifrån vilket perspektiv forskaren har, exempelvis nationalekonomiskt, 
historiskt eller psykologiskt.75 Begreppet entreprenör användes ursprungligen när 
någon startat ett nytt företag, men idag är begreppet utvecklat till att omfatta flera 
olika former av personorienterad ledning i organisationen76.  
 
 

5.4.1 Entreprenörskolan 
 
Mintzberg har formulerat tio olika skolor som var för sig representerar viktiga element 
i formuleringsprocessen, entreprenörsskolan utgör den fjärde i ordningen. Denna skola 
fokuserar på hur strategier faktiskt utformas och är därmed av deskriptiv natur. Det 
som är avgörande i denna skola är vilka som har makt över strategiformuleringen. 
Strategiutformningen utgörs till stor del av en mental process hos ledaren och 
entreprenörskolan fokuserar på ledarens vision, bedömningsförmåga, erfarenhet och 
visdom. Enligt Mintzberg kännetecknas strategiformulering av fem underliggande 
premisser:77 
 

1. Ledaren har en strategi och en vision om organisationens framtid. 
2. Strategiutformningen bör vara grundad på ledarens erfarenheter och intuition. 
3. Ledaren har en stark kontroll över både genomförande och formulering av 

visionen. 
4. Organisationens struktur kännetecknas av flexibilitet till ledarens riktlinjer. 
5. En strategi som är uppbyggd av entreprenörskap är ofta en nischstrategi inom 

marknadssegment som är skyddade mot hård konkurrens. 
 
Författarna till boken ”Strategi - en introduktion”, Roos, Krogh och Roos framhäver i 
sin bok kritik mot entreprenörskolans självklarhet. I denna skola utgår Mintzberg från 
att visionen finns hos den enskilda ledaren men skolan har inte kunnat ange mer i 
detalj vad detta innebär i praktiken. Således kan denna tankeverksamhet hos den 
enskilda ledaren framstå som ett outforskat område. För en organisation som har 
problem är den självklara lösningen inte alltid att anställa en ny visionär. 
Entreprenörskolan har dessutom inte kunnat redogöra för varför detta beteende lett till 
framgång för vissa företag men misslyckande för andra.78  

                                                 
74 Landström, H, ”Entreprenörskapets rötter”, 1999, 2000. 
75 Delmar, F, ”Entreprenörskapets Psykologi”, 1997. 
76 Roos, G, von Krogh, G, & Roos, J, ”Strategi – en introduktion”, 1997. 
77 Ibid. 
78 Ibid.  
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5.4.2 Den entreprenöriella organisationen 
 
Enligt Mintzberg karaktäriseras den entreprenöriella organisationen av att vara mycket 
enkel och odetaljerad. Strukturen är enkel med endast ett få antal toppchefer, varav en 
ska leda en grupp av anställda som ska utföra det operationella arbetet. Organisationen 
domineras av att vara informell där endast ytterst lite tid ägnas åt planering. Saknaden 
av standardisering innebär att strukturen är organisk med ett litet behov av analysera 
sin personal. Mellancheferna och supportpersonal är färre till antalet eftersom 
organisationen ska vara flexibel, detta på grund av att den externa miljön är instabil. 
En entreprenörsorganisation kännetecknas av att vara både ung och liten till storleken, 
men när företaget växer och blir etablerat tenderar organisationen att bli mer 
byråkratisk. Detta beror på att ett större företag ofta är i behov av tydligare styrning 
och kontroll.79 
 
 

5.4.3 Entreprenörsforskning i Sverige 
 
Sveriges första professor i entreprenörskap Johannisson har i början av 1990-talet, 
tillsammans med en grupp forskare knutna till Institutet för ekonomisk forskning vid 
Lunds Universitet intervjuat tolv entreprenörer. I deras forskning urskiljer de två 
synsätt.  Det första synsättet behandlar entreprenören som individ och det andra ser 
entreprenörskap som en process. Dessa synsätt är inte alternativa utan båda måste tas i 
beaktande.80  
 
Individperspektivet: Det finns ett flertal gemensamma kännetecken för en entreprenörs 
personlighet. Typiskt för entreprenörer enligt Johannisson är att de har ett utpräglat 
prestationsbehov, tycker om utmaningar och kräver mycket av sig själva. En 
entreprenöriell förmåga brukar ofta framträda tidigt i livet hos entreprenören, denna 
förmåga handlar mycket om entreprenörens inre drivkrafter, en önskan om förändring. 
I denna önskan finns det en vilja att utföra något utöver det vanliga, att skapa något 
nytt. Ytterligare en utmärkande egenskap hos entreprenören är hans/hennes 
risktagande och tävlingsinstinkt, dock skall dessa egenskaper inte liknas vid 
entreprenören som en spelare. Spelandet utgörs av slumpen som är en faktor som 
entreprenören in i det längsta vill undvika. För att reducera slumpens risk kan 
entreprenören fatta beslut som bygger på erfarenhet. Problemet med kunskap som 
bygger på erfarenhet är att det tar tid att utveckla denna kunskap till beslutsunderlag.81 
 
Processperspektivet: Det andra perspektivet, processperspektivet är ett relativt nytt 
sätt att studera entreprenören och entreprenörskap. I detta perspektiv spelar 
entreprenörens personliga egenskaper en mera underordnad roll. Ur 
processperspektivet betraktas entreprenören och entreprenörskap som en helhet där 
betoningen läggs på processen. Entreprenören ses som en helt vanlig person utan 
några specifika egenskaper. Entreprenörsrollen får han/hon tack vare att han/hon är på 

                                                 
79 Mintzberg, H, Quinn, J B, Ghosal, S, ”The Strategy Process” , 1998. 
80 Johannisson, B (red), ”Entreprenörskap på svenska: affärer och förnyelse”, 1992. 
81 Ibid. 
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rätt plats vid rätt tillfälle. Individens roll är inte betydelselös men det är omöjligt att 
särskilja process, handling och individ.82  
 
 

5.5 Teorikarta 
 
På följande sida vill vi ge en överblick av teoriansatserna som vi presenterat i kapitel 
fyra och fem. Det grå området symboliserar vårt tänkta problemområde och de två 
ramarna är våra två teoriansatser. Inom teoriansatserna finns de olika modellerna.  
 
Teoriansatsernas ramar täcker inte hela problemområdet eftersom vi inte tror att en 
eller två teoriansatser kan ge en heltäckande bild av vårt problemområde. Dessutom är 
ramarna till viss del utanför området eftersom de täcker in andra områden som inte 
berör vårt problemområde. Teorierna är alltså både mer än tillräckliga och 
otillräckliga för att beskriva verkligheten och problemområdet. Vidare är 
teoriansatsernas ramar inte sammanfogade eftersom de två teoriansatserna skiljer sig 
nämnvärt från varandra. Vidare har den skeendebaserade ansatsens teorier flera 
beröringspunkter med varandra eftersom vi anser att de tre olika teorierna delar 
mycket i sina förklaringar, exempelvis den flexibla synen på strategi. 
 

                                                 
82Johannisson, B (red), ”Entreprenörskap på svenska: affärer och förnyelse”, 1992. 
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Kapitel 6 

Fallföretaget Sparbanken Finn 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel ger vi inledningsvis en kort beskrivning av banker i Sverige och fakta 
om Finn. Därefter följer i kronologisk ordning, från 1997 och framåt, vår 
redogörelse för Finns utträde ur FöreningsSparbanken och dess självständighet 
därefter. Denna process kommer vi slutligen förtydliga genom en tidslinje. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6.1 Bankers funktioner och omvärld 
 
Banker har grundläggande funktioner i samhället. Bankernas betydelse för handel och 
transaktioner är stor. Utan banker och möjligheter för till exempel upplåning och 
riskspridning, blir det moderna samhällets handel svår att genomföra. Bankerna har 
framförallt två funktioner i samhällsekonomin. För det första underlättar bankernas 
tjänster byten mellan människor och företag vilket leder till fler byten med ökad 
handel som följd. Ökad handel leder, enligt rationell ekonomisk teori, till att 
konkurrens uppstår och priserna pressas eller utjämnas. För det andra ombesörjer även 
bankerna stor del av kapitalmarknaden, genom att ta hand om sparmedel vid inlåning 
och tillhandahålla lån, utlåning.83 
 
Bankverksamheten har varit strängt reglerad i Sverige. Bankernas betydelse för 
samhällsekonomin har lett till styrningar av politiska intressen84. Regleringarna avsåg 
både inlåning och utlåning samt säkerhetsmått. Idag återstår endast regleringar 
avseende säkerhet och panter.85   
 
I avregleringarna och den efterföljande bankkrisen i början av 1990-talet skedde ett 
antal fusioner och uppköp på bankmarknaden. Idag finns fyra storbanker i Sverige86 
som tillsammans kontrollerar ungefär 85 % av marknaden87. De senaste åren har det 
emellertid tillkommit nya aktörer. Dessa nischbanker möter sina kunder via telefon 
eller internet88. Dessutom finns tidigare försäkringsbolag89 eller matkedjor90 som valt 
att öppna egna banker för att bredda sin verksamhet.  
 
                                                 
83 Konkurrensverket, ”Konkurrens på bankmarknaden – betalningsförmedling och villkor för nya 
aktörer”, 1999. 
84 Svenska Bankföreningen, ”Svenska banker i internationell jämförelse – affärsbankerna i samhället”, 
1991. 
85 Konkurrensverket, ”Konkurrens på bankmarknaden – betalningsförmedling och villkor för nya 
aktörer”, 1999. 
86 De fyra storbankerna är: FöreningsSparbanken, Nordea, Handelsbanken och SEB.   
87 Intervju Lars-Olof Skjutare 2003-04-29. 
88 Exempelvis Ikanobanken, HSB Bank. 
89 Nischbanker: Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. 
90 Exempelvis ICA:s bankverksamhet och den kommande Coop Bank. 
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6.2 Sparbanken Finn 
 

6.2.1 Sparbanksformen 
 
Till skillnad från de flesta andra så kallade sparbanker, exempelvis Färs & Frosta 
Sparbank, FöreningsSparbanken och Sparbanken Syd, är Finn en självständig 
sparbank som lyder under den speciella Sparbankslagen91. Bolagsformen är en av 
Sveriges fem bolagsformer92. Efter fusionen mellan Sparbanken Sverige och 
Föreningsbanken, är Finn Sveriges största riktiga sparbank som fortfarande är en 
sparbank och inte ett bankföretag med namnet sparbank. Sparbanksformen skiljer sig 
väsentligt mot andra bankföretag, Finn har till exempel inga aktieägare utan istället 76 
valda huvudmän som utses av kommunfullmäktige i respektive kommun samt fem 
intresseråd. I råden sitter företrädare för lantbrukarna, privatpersoner, näringslivet, 
pensionärer och handeln93. Huvudmännen representerar ägarna som är 
sparbankskunderna. Huvudmannaorganisationen är indelad efter kommunindelning 
samt efter intressegrupp. Sparbanksstyrelsen utses av huvudmännen efter förslag av en 
valberedning. I styrelsen sitter VD och vice VD samt fyra arbetstagarrepresentanter 
förutom de tolv styrelsemedlemmarna. Styrelsen kan likställas med en vanlig 
bolagsstyrelse  
 
 

6.2.2 Sparbanken Finns verksamhet och ekonomi 
 
Finn är ett resultat av sammanslagningar mellan ett flertal lokala sparbanker i Lund 
och Eslövområdet. Den första banken, Sparbanken i Lund, grundades redan 1833 av 
Carl-Adolph Agardh, grundare av Akademiska Föreningen och sedermera biskop i 
Karlstad. Den operativa verksamheten sköts av bankledningen som idag består av elva 
personer. Av dessa har fyra chefer regionalt ansvar uppdelade på Lund, Malmö, Mitt 
och Norr. Till detta kommer region Support som sköter datorbank och finndirekt och 
en juristavdelning. Finn har sina rötter och det mesta av sin omslutning i Lund och 
Eslöv men har idag ett verksamhetsområde som sträcker sig till Eslöv, Burlöv, Höör, 
Hörby, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala 
och Vellinge kommun. I verksamhetsområdet, sydvästra och mellersta Skåne, har 
Finn 16 fullservicekontor, 4 företagskontor och en bankbutik. Banken har cirka 330 
anställda och ungefär 145 000 privatkunder och 9 000 företagskunder94. Finns 
företagsmarknad är framförallt små och medelstora företag i verksamhetsområdet. 
Finn har en stark position i Lundaområdet med en marknadsandel (privatkunder) på 
omkring 50 % i Lunds kommun95, i vissa kommuner till och med ännu mer. Banken 
har en medelomslutning på drygt 12 miljarder samt en affärsvolym på cirka 25,5 
miljarder. 2002 års vinst slutade på knappt 73 miljoner, tidigare resultat redovisas i 
tabellen på kommande sida. Kapitaltäckningsgraden96, som är ett mått på bankens 

                                                 
91 Sparbankslagen 1987:619. SFS 1996:1005.  
92 Ibid. 
93 Hemsida www.finn.se 2003-05-10. 
94 Sparbanken Finns årsredovisning 2002 via Hemsida www.finn.se 2003-05-10. 
95 Intervju Lars-Olof Svensson 2003-04-11 samt Lars-Erik Skjutare 2003-04-29.  
96 Andel kapitalbas i procent av riskvägda placeringar.   



Del 3: Kapitel 6 Fallföretaget Sparbanken Finn 

36 

soliditet, samma år var på 20,44 %97 vilket kan jämföras med FöreningsSparbankens 
låga kapitaltäckningsgrad på 10,8 %98. Förutom bankverksamheten har Finn ett antal 
dotter- och intressebolag. Bolagen är Finn Fastighetsbyrå AB, Cerdo Bankpartner 
AB99, Frispar Företagskredit AB och Frispar Bolån AB100. Finn Fastighetsbyrå är det 
enda helägda bolaget, övriga bolag är Finn delägare i tillsammans med Sparbanken 
Gripen eller SBAB101. Förutom dotter- och intressebolag har Finn djupgående 
samarbeten med ett antal bolag som tillhandahåller tjänster till Finn eller Finns 
kunder. Bolagen är exempelvis Skandia, Catella102, Fidelity103, SBAB104 och LB 
Kiel.105 Dessa partners använder Finn för att sälja vidare sina finansiella tjänster via 
Finns distributionsnät. 
 
 

Tabell: 6:1. Sparbanken Finns vinst 1997-2002 

Sparbanken Finns vinst 

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002

År

V
in

st
 (

 i 
m

ilj
o

n
er

)

 

 

6.2.3 Arbetsfördelning på Sparbanken Finn 
 
VD Lars-Erik Skjutare har tillsammans med övriga medlemmar av bankledningen 
ansvaret för den operativa verksamheten. Det är bankledningen som ska bedriva 
affärsverksamheten och uppfylla de mål som bestäms av styrelsen. Vidare är det även 
upp till VD och bankledning att tillsammans formulera strategin utifrån styrelsens 
ramar och rekommendationer. Från och med 2003 kommer strategiformuleringen att 
breddas till att ytterligare omfatta även kontorscheferna. Bankledningen har ansvar för 
att arbeta fram strategidokumentet som sedan styrelsen godkänner. Styrelsen tar 
endast de övergripande besluten och ger genom sina ramar och budgetbeslut en 
riktning för bankledningen och den operativa verksamheten.  

                                                 
97 Sparbanken Finns Årsredovisning 2002 via Hemsida www.finn.se 2003-05-10. 
98 Årsredovisning FöreningsSparbanken 2002 via www.foreningssparbanken.se 2003-05-16. 
99 Cerdo är Finns och Gripens gemensamma bolag för backoffice-funktioner. Läs mer på 
www.Cerdo.se.   
100 Hemsida www.finn.se samt www.ad.se 2003-05-15. 
101 Sparbanken Finns årsredovisning 2001 och 2002 via www.finn.se.   
102 Catella erbjuder till exempel fondförvaltning, läs mer om Catella www.catella.se.  
103 Fidelity är en amerikansk fondförvaltare.  
104 SBAB är Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Läs mer på www.sbab.se.  
105 LB Kiel – Landesbank Kiel. En av de stora nordtyska landsbankerna. Banken tillhandahåller långa 
lån till Sparbanken Finn. Läs mer om LB Kiel på www.lbkiel.dk.  
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6.2.4 Sparbanken Finn och FöreningsSparbanken 
 
Finn hade tidigare ett djupgående samarbete tillsammans med Sparbanken Sverige, i 
form av bland annat ett gemensamt it-system. 1997 slogs Föreningsbanken och 
Sparbanken Sverige samman till en bank, FöreningsSparbanken. Följande år beslutade 
Finn att lämna samarbetet med FöreningsSparbanken. Samarbetet mellan Finn och 
FöreningsSparbanken avslutades formellt under 2000 vilket vi kommer att beröra 
senare. Idag är FöreningsSparbanken ett börsnoterat bankföretag med specialtillstånd 
att använda namnet sparbank i sitt företagsnamn. FöreningsSparbanken är inte längre 
en sparbank enligt företagsformen sparbank utan ett bankaktiebolag precis som andra 
banker, till exempel Handelsbanken, SEB och Nordea. Vi kommer fortsättningsvis i 
uppsatsen att behandla skilsmässan mellan de två bankerna men ser ett behov att redan 
nu nämna skillnaden mellan Sparbanken Sverige och FöreningsSparbanken.106 
 
 

6.2.5 Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 
 
Finn har efter skilsmässan med FöreningsSparbanken samarbetat mycket med 
systerbanken Sparbanken Gripen. Tillsammans äger de två Sparbankerna 
supportbolaget Cerdo AB, Frispar Bolån AB samt Frispar Företagskredit AB107. 
Bankerna har delat på till exempel kostnaderna för it-systemet108. Sparbanken Gripen 
har precis som Finn valt att stå utanför FöreningsSparbanken. Gripens 
verksamhetsområde är framförallt nordvästra Skåne 
 
 

6.3 Händelseförloppet från 1997 och framåt 
 
Med våra sju intervjuer som grund har vi skapat oss en bild av händelseförloppet från 
1997 och fram till 2003. I juli 1998 tog Finns styrelse det avgörande beslutet, avtalet 
med FöreningsSparbanken sades upp. Detta innebar att Finn blev självständiga och 
var tvungna att själva utveckla produkter, it-system och tjänster som de tidigare hade 
erhållit från FöreningsSparbanken. Denna mycket omvälvande process engagerade 
hela banken. Visionen om en självständig bank var tydlig och hade funnits sedan 
länge, men vägen dit var inte utstakad. I våra intervjuer har vi förstått att denna 
process var arbetsam samtidigt som alla ville vara delaktiga. 
 
”Det var tusen projekt, alla ville vara med men ingen skulle vilja göra om det.” 

Lennart Malmbjer 
 

                                                 
106 Hemsida www.foreningssparbanken.se 2003-05-10. 
107 Hemsida www.finn.se samt www.gripen.se 2003-05-10.  
108 Intervju Lars-Erik Skjutare 2003-04-28. 
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6.3.1 Bakgrund till utträdet ur FöreningsSparbanken 
 
Finn var först i Sverige med både uttagsautomater 1969 och datorbank 1995, vilket 
tyder på en innovativ bank som ständigt förnyas. När de utarbetade datorbanken hade 
Sparbanken Sverige ännu ingen motsvarighet, och när Finn ville använda sig av denna 
kände de sig snarare motarbetade än stöttade. Sparbanken Sverige var vana att leda 
utvecklingen, först ett år senare nådde de nya produkterna de fristående sparbankerna. 
I och med att Finn var först med datorbanken blev det ombytta roller, Sparbanken 
Sverige hanterade situationen mindre önskvärt.  Känslan av att inte få stöd från 
Sparbanken Sverige var inte unik just för datafrågan. Denna känsla delades av många 
andra sparbanker bland annat Färs & Frosta Sparbank, Ystad Sparbank och 
Sparbanken Gripen. När Finn var en del av Sparbanken Sverige var de tvungna att 
rätta sig efter exempelvis den prissättning som Sparbanken Sverige bestämde i 
Stockholm. Detta gjorde att en frustration växte fram då det inte var möjligt att besluta 
över sin egen situation.  
 
”Vi kände att vi hängde i ett snöre efter Stockholm. Svängde de vänster, svängde även 
Lund vänster. Lund är lite speciellt, vi vill inte styras av några 08-or och inte heller 
att någon annan ska kunna styra över oss.” 

Lennart Malmbjer 
 
”Det blev som ett hot från Stockholm att vi var tvungna att följa efter de priser som 
bestämdes där. Det fanns en massa arbetsgrupper där man var med, vilket gjorde att 
man på papperet hade inflytande men som i verkligheten var noll.” 

Staffan Olander 
 
I och med fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige 1997 blev Finn 
och de andra fristående sparbankerna, konkurrenter till den nybildade 
FöreningsSparbanken. När denna situation inträffade förstärktes viljan för Finn att bli 
självständig. Hade inte fusionen skett vid detta tillfälle hade beslutet att lämna 
FöreningsSparbanken troligtvis skett vid en annan tidpunkt, men nu tvingades Finn till 
ett beslut. Den starka strävan efter att vara oberoende och självständig, bottnar i en 
stark lundensisk kultur. Det har framkommit i våra intervjuer att denna strävan varit 
en drivande kraft genom hela förändringsprocessen. Denna anda och kultur har 
därmed genomsyrat hela organisationen såväl personal, styrelse som ledning. 
 
”Styrelsemötena kunde liknas vid akademiska lundensiska seminarier. Ingenting som 
inte vändes och vreds på, styrelsen för humaniora och teologi är liknande, kanske är 
det så att vi har en sådan kultur i vår stad.” 

Inger Larsson 
 
Bankledningen föreslog styrelsen att analysera vad ett utträde skulle innebära. Inom 
styrelsen behandlades frågor av arten; Var står vi någonstans? Vart vill vi? Var vill vi 
vara om ett antal år i framtiden? Det gjordes riskanalyser kring alla de produkter som 
Sparbanken Sverige levererade. Ledningen såg över förutsättningarna för att hitta nya 
leverantörer och bedriva bank med en bruten värdekedja Efter att ha gjort dessa 
riskanalyser bedömde styrelsen och ledningen att det var ekonomiskt genomförbart att 
bli självständiga. De övergripande ramarna och de ekonomiska målen bestämde 
styrelsen medan det var bankledningen som formulerade strategierna. 
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Det var ett flertal faktorer som bidrog till utträdet ut FöreningsSparbanken men de 
som Finn tydligast har framhållit är 
 

• Frustration över att inte kunna fatta egna beslut inom Finn i den utsträckning 
banken hade önskat. 

• Finns egenutvecklade it-system som motarbetades av Sparbanken Sverige. 
• Fusionen mellan Föreningsbanken och Sparbanken. 
• Den lundensiska andan och kulturen. 

 
 

6.3.2 Utträdet ur FöreningsSparbanken 
 
I början av 1998 togs beslutet att säga upp avtal med FöreningsSparbanken. När 
beslutet togs var den mest brådskande och viktigaste uppgiften att skapa ett eget 
datasystem. När detta dataavtal sades upp var samarbetsklimatet mellan Finn och 
FöreningsSparbanken spänt. Detta ledde till att Finn beslutade sig för att visa att de 
menade allvar genom att säga upp samtliga avtal. Ledningen på Finn ansåg att de var 
tvungna att konsekvent välja sida, antingen att fortsätta vara en fristående sparbank 
under FöreningsSparbanken eller att bli en helt egen självständig bank. Beslutet att 
lämna FöreningsSparbanken väckte stor uppståndelse och ansågs av många som en 
svår och kanske till och med omöjlig uppgift.  
 
”Vi hade tidigare visat att vi hade drivförmåga, vi var först med både uttagsautomat 
och datorbanken. Jag tror att om FöreningsSparbanken mot förmodan hade gissat på 
någon bank som skulle dra sig ur hade det varit Finn i Lund eftersom vi tidigare hade 
trotsat dem.”  

Lennart Malmbjer 
 
Det gällde då för Finn att visa att de skulle klara denna omöjliga uppgift, det enda som 
gällde var överlevnad. I detta skede togs alla resurser i anspråk och en stor mängd 
projekt sysselsatte alla i banken. Lars H Bruzelius beskriver denna situation med 
följande citat: 
 
”Det hände en otroligt massa spännande saker. Vad som hände var att plötsligt så 
stod man där naken, och då var man väldigt naken, naknare än vad man egentligen 
trodde.” 

Lars H Bruzelius 
 

Banken var övertygad om att de fattade rätt beslut, men samtidigt innebar 
självständigheten att de var utelämnade helt till sig själva. Konkret innebar detta att 
banken främst tvingades skapa ett nytt eget it-, kort- och clearingsystem samt en ny 
ekonomisk och administrativ avdelning. De blev dessutom tvungna att skapa ett nytt 
kontaktnät med leverantörer. Den största utmaningen låg i att skapa ett nytt it- system. 
Detta projekt leddes av P-O Håkansson som slutade sommaren 1999 och ersattes av 
Staffan Olander som ansågs vara den drivande kraften och ”pappa” till Finns 
datorsystem. När banken 1998 sade upp kontrakten hade Finn två år på sig att skapa 
ett nytt eget fungerade system. Dessa två år var den uppsägningstid som gavs från 
FöreningsSparbanken. Om de inte hade ett fungerande system till år 2000 skulle de bli 
tvungna att förlänga uppsägningstiden. Om en förlängning skulle bli aktuell, skulle 



Del 3: Kapitel 6 Fallföretaget Sparbanken Finn 

40 

Finn bli ersättningsskyldiga till FöreningsSparbanken för de underhållskostnaderna 
från tiden de sade upp avtalet. Detta ledde till en tidspress av två orsaker. För det 
första så spökade millennieskiftet, som för alla andra it- projekt vid den tidpunkten. 
För det andra så ville Finn visa att de kunde lyckas utan FöreningsSparbanken. I detta 
läge hade UNISYS109 kontaktats, för att de tillsammans skulle utveckla det nya 
datorsystemet. Tidspressen ledde till att banken räknade baklänges från millenniet, i 
september 1999 skulle Finns datasystem fungera. Dock räckte inte tiden till och 
reservdatumet i november samma år blev istället testmånaden. Det verkliga provet 
kom först vid tolvslaget vid millennieskiftet, då kapades alla band till 
FöreningsSparbanken. Från och med denna sekund hade Finn endast sitt eget system 
att förlita sig till.  
 
När Finn bytte clearing och kort innebar det en stor process. Alla kunder skulle 
informeras om nya koder, eftersom FöreningsSparbanken inte tillät att kunderna hade 
kvar deras gamla. Att byta clearing innebär att de första siffrorna i kontonumret, som 
visar vilken bank kunden tillhör, var tvungna att bytas ut. Detta innebar att alla kunder 
fick sina nya koder och clearingnummer med brev, vilka skulle besvaras. Mycket 
arbete gick således till att föra in alla kunder i ”den nya banken”. 
 
I bilden nedan beskriver vi Finns förhållande till sina leverantörer innan utträdet. 
Rutan ”dotterbolag” ska symbolisera exempelvis Robur och Spintab. När Finn till 
exempel skulle kontakta sitt fondbolag Robur, kontaktade de indirekt 
FöreningsSparbanken eftersom de var moderbolag till Robur.  

                                                 
109 Sparbanken Finns nuvarande it- leverantör. 
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Figur 6:1. Finns leverantörsrelationer innan självständigheten, konstruerad av 
författarna. 
 
Efter utträdet tvingades Finn att finna nya leverantörer till alla de tjänster och 
produkter som FöreningsSparbankens dotterbolag tidigare hade tillhandahållit. Finn 
förstod att banken på grund av sin storlek och kapacitet inte själv hade möjlighet att 
producera dessa tjänster. Finn insåg att de till exempel kunde sälja ett billån, men att 
placeringen av billånet, kreditbedömningen och förvaltningen av billånet kunde ske av 
en leverantör till banken. 
 
” Man ska komma ihåg att man är en liten bank, vilket innebär att man inte kan börja 
producera egna produkter i egen regi. Detta bygger på att det finns en insikt om att 
det finns stordriftsfördelar omkring nya system. Att utveckla nya egna system kostar 
väldigt mycket…” 

Lars H Bruzelius 
 
Utträdet innebar en rad nya leverantörer, exempelvis Skandia på fondsidan, SBAB 
och LB Kiel på lånesidan, Unibank vid utlandsbetalningar och UNISYS som 
tillsammans med Finn och Gripen utvecklade det nya datasystemet. Hela konceptet 
med de nya relationerna drevs av VD Lars-Erik Skjutare och gav banken möjlighet att 
välja de bästa leverantörerna på marknaden. Tidigare hade dessa leverantörer bestått 
av dotterbolag till FöreningsSparbanken som exempelvis Spintab och Robur på 
lånesidan respektive fondsidan.  
 
” Det var en ganska inskränkt uppfattning om världen tidigare, nu får vi buketten av 
kontakter med SBAB och Skandia. Vi lånar pengar i Tyskland, förr lånade vi alltid 
pengar internt i familjen.” 

Lennart Malmbjer 
 
Hela denna process med att knyta nya relationer var en utdragen process som startade 
redan 1997, i samband med förhandlingarna med dåvarande Sparbanken Sverige. 

FöreningsSparbanken 

Dotterbolag 

Sparbanken 
Finn 
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”Vi förhandlade länge kring våra fonder, Robur, ända till och med hösten 1998. Det 
var mycket diskussioner, parallellt med detta förhandlade vi med ny leverantörer, nya 
kontaktytor för att kunna koppla på det i våra nya system.” 

Lars-Erik Skjutare 
 
Det var lätt för Finn att skaffa nya leverantörer, Finn hade ett gott rykte på marknaden 
och deras självständiga satsning föll i god jord hos många andra aktörer.  Det som var 
svårare var att rent tekniskt koppla samman dessa med banken. Banken saknade även 
en controllerverksamhet i form av administrationsavdelning. Denna verksamhet hade 
tidigare legat under FöreningsSparbanken, nu hade Finn inte längre den kunskapen 
inom banken. En administrativ och ekonomisk avdelning var en förutsättning att ha 
inom banken, eftersom detta var av styrande karaktär kunde inte banken köpa denna 
tjänst utifrån. Följande bild visar hur en del av Finns kontaktnät, ”buketten av 
relationer”, ser ut idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:2. Finns nuvarande leverantörsrelationer, konstruerad av författarna. 
 
Åren från 1997 till 2000 kännetecknas av mycket hårt arbete. Alla i banken var 
engagerade i olika projekt vilket innebar att Finn fick som mest anställa omkring 125 
extra medarbetare, som fick ta hand om den löpande verksamheten ut till kund. Enligt 
vår uppfattning tycks personalen ha varit positiv till självständigheten, annars hade 
utträdet nog inte gått att genomföra. Varje år genomför banken en 
medarbetaruppföljning110 vilket visade att även om belastningen varit tung under 
dessa år så upplevde till och med personalen arbetsbelastningen mindre tung än innan. 

                                                 
110 Enkätundersökning som görs en gång per år. 
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”Vad människor kan åstadkomma om man har en gemensam bild, vilka enorma 
resurser och krafter det går att hämta när alla känner sig behövda. Vad det går att 
uppbarma i en sådan miljö är helt otroligt och samtidigt som man upplever att man 
inte har en sådan hög arbetsbelastning… Vi hade aldrig fått våra medarbetare att dra 
i detta om inte personalen var positiva. Det här har stärkt den här organisationen 
oerhört.”  

Lars-Erik Skjutare 
 

Fram till år 2000 arbetade personalen i pyramidformade projektgrupper. Dessa 
projektgrupper organiserades efter bland annat it-system, kort, clearing och revision. 
Denna pyramidorganisation var organiserad så att projektledaren ingick i ytterligare 
en projektgrupp som hierarkiskt sett låg närmre ledningen. De olika projektgrupperna 
rapporterade till varandra och den slutliga rapporten nådde ledningen. Under den här 
tiden fram till år 2000 var ledningen liten och stark ledd av tre nyckelpersoner, Lars-
Erik Skjutare, Lars-Olof Svensson och Staffan Olander, en helt annan organisation än 
vad Finn har idag.  
 
” Det kan säkert vara så att Lars-Erik Skjutare tvingades att samla mycket makt i sina 
händer för att säkerställa att beslut fattades, mellan honom och Staffan Olander. 
Delar av styrelsen och ledningen jobbade oerhört mycket, dag som natt med detta 
arbete. Men jag ser inte detta så tydligt eftersom jag var styrelseledamot…” 

Lars H Bruzelius 
 
Vi uppfattar processen fram till år 2000 som väldigt komplicerad, intensiv och 
oförutsägbar. Finn ställdes inför helt nya situationer där banken inte alltid kunde 
förutse händelseförloppet. När hela processen startade visste till exempel inte Finn att 
FöreningsSparbanken skulle vara så pass ovilliga till samarbete vid själva utträdet, 
inte heller kunde banken förutse det relationsnätverk som kom att utformas. 
 
Det var ett flertal faktorer som utmärkte tiden fram till utträdet ur 
FöreningsSparbanken, men de som Finn tydligast har framhållit är: 
 

• En toppstyrd organisation med en drivande ledning. 
• En stark övertygelse om att banken skulle bli självständig, men att vägen dit 

var osäker, intensiv och bjöd på många utmaningar. 
• Ett stort engagemang bland alla medarbetarna. 
• Ett utvecklande av nya tjänster vilket innebar att ett stort kontaktnät skapades. 
• En ledning och en styrelse vars arbete dominerades av kontinuerliga analyser 

och överläggningar. 
 
 

6.3.3 Strategiutvecklingen från och med självständigheten år 2000 
 
I och med att datorsystemet fungerade vid millennieskiftet, insåg ledningen att de 
hade lyckats. Om övergången till det nya datorsystemet hade misslyckats hade de 
tvingats gå tillbaka till FöreningsSparbanken, genom att förlänga uppsägningstiden, 
alternativt bli en fristående sparbank under FöreningsSparbanken. Nu när 
datorsystemet fungerade och banken var självständig kunde Finn äntligen blicka 
framåt utifrån sin egen plattform.  
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” Från 1996-1997 fram till sommaren 2000 var all kraft väldigt introvert, två, tre års 
introvert arbete med förändring. Från sommaren 2000 kunde vi börja blicka framåt, 
det arbetet påbörjades under den värsta tiden, hösten 1999, då gick det lite parallellt, 
det var viktigt att börja titta framåt.” 

Lars-Erik Skjutare 
 
På våren 2000 övervägde Lars-Erik Skjutare sin organisationsform, han såg ett behov 
av en ny ledning med en bredare förankring i organisationen. Detta innebar en stor 
förändring och en omstrukturering bland cheferna. I denna process lämnade vVD och 
dataansvarig Staffan Olander bankledningen och därmed banken. En stor händelse för 
Finn som även diskuterades i media ingående. Vi har i våra intervjuer förstått att 
denna händelse var nödvändig och att det kan krävas sådana här dramatiska beslut för 
företaget. Vi har förstått att uppfattningen i banken är att händelsen inte heller ska 
överdramatiseras eftersom detta kan ses som ett bevis på tufft strategiarbete som till 
och med borde inträffa oftare i företag. De åsikter som framkommit i detta ämne är att 
när det är tufft runtomkring banken kan det även bli tufft för de i bankledningen. 
Ibland tvingas VD:n ta svåra beslut och stå för dessa. 
 
På hösten år 2000 utsåg Lars-Erik Skjutare en ny bredare bankledning, bestående av 
tolv istället för tre ledamöter. Ledningen bestod bland annat av de fem regioncheferna 
vilket innebar att de fick vara med att utforma den nya strategin. Att regioncheferna 
fanns med i ledningen medförde att spridningen av strategin ner på kontorsnivå 
underlättades. 
 
Bankledningens första uppgift blev att formulera Finns nya strategi för åren 2001 till 
2003.  Det ansågs inte svårt att utveckla den nya strategin, det var en samsyn, men i 
processen att få den dokumenterad anlitades bland annat tidigare docenten och 
managementkonsulten Per-Hugo Skärvad. Han hjälpte bankledningen och styrelsen att 
ställa de rätta frågorna under seminarierna år 2000. Utgångspunkten låg i att se var 
banken då befann sig och vart de ville befinna sig år 2003. 
 
”Vi tittade på våra konkurrenter, vilka är deras svaga och starka sidor och hur är vi 
positionerade i förhållande till dem? Var finns skillnader och var finns likheter, inte 
bara skillnader utan avgörande skillnader?” 

Jan E Andersson 
 

Finn analyserade nuläget, med avseende på starka och svaga sidor. De fördelar Finn 
ansåg sig besitta jämfört med sina konkurrenter bestod bland annat av den lokala 
närheten och dess kundrelationer. Dessutom var Finn en bank som låg rätt i tiden med 
ett gott rykte och gamla traditioner. Inför framtiden ville banken utnyttja sina starka 
sidor ännu bättre, samtidigt som det fanns flera egenskaper att förbättra. Dessa svaga 
sidor listades i en ”från-till-tabell” som ingår i strategidokumentet. Denna tabell 
innebar bland annat att banken skulle gå från transaktioner till relationer, från 
kassakontor till rådgivning och försäljning, från reaktiv mottagare till proaktiv 
uppsökare och från traditionell till säljande bank111. För att påvisa bankens unika 
tjänsteutbud och värdefulla rådgivning har banken värdesatt sina tjänster med ett lite 
högre pris än tidigare. De stora områden som diskuterades under seminarierna 

                                                 
111 Företagsinternt material. ”Strategidokument 2001-2003”.  
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återfinns i strategidokumentet för åren 2001-2003. I den förkortade versionen av 
strategidokumentet som vi fått ta del av berörs följande områden. 
 
Affärsstrategiska utgångspunkter: 
 

• Affärsidé 
• Vision 
• Mission 
• Värderingar, centrala värdeord som ska styra banken 
• Varumärke 
• Profil, ledord 

 
Övergripande mål: 
 

• Affärsplaneringens grundmodell 
 
Strategiska utvecklingsområden: 
 

• Strategisk inriktning, från-till-tabellen 
 
Det här strategidokumentet är grundstommen i det strategiarbete Finn bedriver. För att 
kunna förverkliga och praktiskt arbeta efter dessa mål, har banken brutit ner 
strategidokumentet till modeller som agerar som ett styrande verktyg för alla 
medarbetare. Exempelvis använder Finn en affärsmodell, en relationsmodell och ett 
balanserat styrkort. Genom dessa förenklade modeller försöker Finn driva igenom sin 
strategi ända ut på kontorsnivå. Bankens fokus på kundrelationer har resulterat i att 
banken varje år från och med år 2001 mäter kundnöjdhet i ett så kallat nöjdkundindex. 
Bankens nya synsätt att bygga goda relationer har sammanfattas i broschyren ”Goda 
relationer”112. Ledningen har inte bara delat ut den här broschyren utan de har även 
fört aktiva diskussioner på kontorsnivå med de anställda.  
 
” Syftet med strategin är att dränera igenom en syn, en filosofi bland chefer och ända 
ut. Ett problem många företag kan ha är att styrelsen och ledningen ligger långt fram 
sedan kommer medarbetare och sedan kunden. ” 

Lennart Malmbjer 
 
Idag arbetar Finn med att uppnå alla de strategimål som den nya bankledningen 
formulerade år 2000. Strategin för 2001-2003 har inte förändrats avsevärt, däremot 
har banken under dessa år haft olika fokus, exempelvis att öppna nya kontor i Malmö 
samt att förbättra företagsmarknaden. När strategidokumentet formulerades år 2000 
var det nytt att regioncheferna var med i bankledningen och därmed även i 
utvecklingen av strategidokumentet. 
 
Under 2003 utarbetar bankledningen det nya strategidokumentet för tidsperioden 
2004-2006. I maj fick kontorscheferna ta del av det nya strategidokumentet och senare 
i höst kommer även medarbetarna få ta del av det under en konferens i Tylösand. Nytt 
för kommande strategidokument är således att alla kontorschefer blir mer involverade 
i strategin innan den når medarbetarna. Ett nytt fokusområde i strategidokumentet är 

                                                 
112 Företagsinternt material. ”Goda Relationer – en helhetssyn med tre vinnare”, 2002.  
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att banken ska bli branschens bästa arbetsgivare. Det är personalen som möter kunden 
och därför är det av yttersta vikt att strategin når ända ner till kontorsnivå. Banken är 
beroende av alla de relationer som dagligen skapas mellan personal och kund, det är i 
detta ögonblick som kunden får sin uppfattning om banken. Precis som vid 
utformandet av det förra strategidokumentet har Finn i det nya utgått från ett 
framtidsperspektiv. Vart vill banken befinna sig och hur ska vägen dit utformas? 
Banken har som mål att hela tiden öka sitt värde finansiellt, en strävan att hela tiden 
utvecklas och bli bättre. 
 
”Visionen är att öka värdet och då måste varje medarbetare i varje kundmöte 
eftersträva att öka värdet. Nästa steg är att skapa en bank som inte finns, att hela 
tiden ligga steget före”   

Jan E Andersson 
 
Sammanfattningsvis är följande faktorer utmärkande för Finn efter självständigheten: 
 

• En självständig sparbank. 
• En ny verksamhet var skapad, banken kunde börja blicka framåt. 
• Ny bredare bankledning. 
• Bankledning och styrelse diskuterade och analyserade nuläget och 

framtidsvisioner. 
• Strategidokument utformades för åren 2001-2003. 
• Kommande strategidokument för åren 2004-2006 har börjat utarbetas. 

 
 

6.4. Viktiga händelser för Sparbanken Finn mellan 
åren 1997 och 2003 
 
På kommande sida sammanfattar vi Finns händelserika tidsperiod från och med 
tillkomsten av FöreningsSparbanken. Tidslinjen kommer vi att återgå till i vår slutsats 
i kapitel 8.  
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Kapitel 7 

Analys 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel kommer vi att analysera Finn utifrån de två valda teoriansatserna, 
den rationella och den skeendebaserade. Vi kommer att analysera vilka modeller 
Finn använt i sin strategiprocess, för att undersöka hur och när Finn arbetat efter 
dessa modeller 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7.1 Den rationella ansatsen 
 
I kapitel fyra redogjorde vi för den rationella ansatsen, som kommer att ligga till 
grund för detta avsnitt. Vår avsikt är att koppla teorin till vår funna empiri med 
framförallt de sju intervjuerna som grund. Vi har förstått att Finn har utgått från 
strategiska analyser och modeller, men att de inte alltid använder sig av samma 
teoretiska uttryck som strategiforskningen utgår ifrån.  
 
 

7.1.1 Porters Femkraftsmodell applicerad på Sparbanken Finn 
 
Vi inleder med att positionera Finn i dess bransch, vilket vi gör med hjälp av Porters 
Femkraftsmodell. Eftersom modellen ger en ögonblicksbild väljer vi att utgå från hur 
Finns situation ser ut 2003.  
 
Substitut: Vi anser inte att hot från substitut är en stark kraft. Alternativet till en bank, 
är till exempel att stoppa pengarna i madrassen. 
 
Potentiella konkurrenter: Idag finns det flera alternativa banker, exempelvis ICA och 
HSB Bank. Det är möjligt att denna konkurrens kommer att hårdna, men Finn ser 
redan dessa nya nischbanker som etablerade på marknaden. Vi anser inte att dessa 
nischbanker idag utgör något stort hot och därmed ej heller en stark kraft. Dessutom 
så är inträdesbarriärerna till bankmarknaden höga, vilket gör det svårt för en helt ny 
aktör på marknaden att etablera sig. 
 
Vi anser att de ovannämnda krafterna substitut och potentiella konkurrenter inte är 
starka, då dessa i nuläget inte påverkar Finn avsevärt. Däremot kommer vi nedan att 
beröra de vertikala krafterna som vi anser påverka Finn desto mer. Då vår avsikt är att 
analysera och följa ett händelseförlopp kommer vi för följande krafter även att 
redogöra för bakgrunden till Finns nuvarande situation. 
 



Del 4 : Kapitel 7 Analys 

49 

Kunder: Finns kunder är främst små och medelstora företag, privatpersoner och 
lantbruk i sydvästra och mellersta Skåne. Sparbanksideologins grundtankar skiljer sig 
väsentligt från affärsbankerna genom att ha en tradition att de ska vara allas bank, 
vända sig till alla kunder. Sparbanksformen har sin fördel i att banken inte har några 
andra intressenter än sina kunder. Finn vill möta varje kund individuellt och utgå från 
kundens perspektiv och preferenser. Att möta kunden på detta vis är i enlighet med 
Finns nya strategi, goda relationer. Det handlar om att skapa varaktiga relationer till 
sina kunder och möta dem proaktivt. Finn mäter sedan 2001 kundnöjdhet för att 
bedöma och följa upp bankens servicenivå. Vi anser att denna kraft är stark då 
kunderna dels är ägare till banken och dels är bankens enda intressent. Genom att 
skapa långvariga relationer till sina kunder kan Finn motverka att kunden övergår till 
konkurrenterna.  
 
Banken har under hela den tidsperiod vi studerat vänt sig till samma kunder, däremot 
har bankens sätt att bemöta kunden förändrats. Fram till den nya strategin 2001 utgick 
Finn från sitt tjänsteutbud istället för att utgå från kunden. Banken hade inte samma 
individperspektiv på sina kunder som de har idag. Kunden var inte lika central i 
bankens verksamhet, något nöjdkundindex fanns inte och banken arbetade med 
transaktioner istället för relationer. 
 
Rivalitet bland etablerade företag: Idag finns det fyra stora banker i Sverige som 
tillsammans kontrollerar 85 % av den svenska marknaden. Utöver dessa banker finns 
de nya nischbankerna och Färs & Frosta Sparbank inom Finns verksamhetsområde. Vi 
anser att kraften är stark på grund av den rådande konkurrensen, trots att Finn har en 
dominerande ställning på stora delar av privatmarkanden inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
När Finn fram till 1997 tillhörde Sparbanken Sverige, var sparbanksmarknaden 
uppdelad geografiskt. Finn var den enda sparbanken i Lund- och Eslövsområdet, 
vilket innebar att konkurrensen om sparbankskunderna var obefintlig. Emellertid 
konkurrerade Finn med de andra bankföretagen. I och med fusionen 1997 förändrades 
konkurrenssituationen och Finn blev en konkurrent till sina forna kollegor, det vill 
säga FöreningsSparbanken och andra sparbanker. Dessa år kännetecknades av flera 
fusioner på bankmarkanden, vilket då ledde till färre men större aktörer på 
marknaden. 
 
Leverantörer: Finn har idag utarbetat ett brett kontaktnät av leverantörer. Detta ligger 
också i enlighet med Finns nya strategi med goda relationer. Vi anser att det 
egentligen finns två relevanta leverantörsförhållanden, dels levererar personalen 
tjänster och dels levererar leverantörer finansiella tjänster till banken. Men vi tycker 
att det är de finansiella leverantörerna till banken som är relevanta att belysa i vår 
analys. Bankens strategi har varit att enbart samarbeta med marknadens främsta 
aktörer för att kunna erbjuda ett brett sortiment. Vi anser att leverantörernas 
förhandlingsförmåga är svagare idag än tidigare, eftersom Finn nu har större 
valmöjligheter än tidigare.  
 
Innan självständigheten var FöreningsSparbanken leverantör av alla tjänster, vilket 
innebar att leverantörernas förhandlingsstyrka gentemot Finn var mycket stark. Finn 
var tvungna att välja bland FöreningsSparbankens dotterbolag som leverantörer och 
hade således inget val. Se figur 6.1 och 6.2. 
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Figur 7:1. Vår egen omarbetade Femkraftsmodell, applicerad på Finn 2003. 
 
Med figuren ovan försöker vi sammanfatta Finns nuvarande strategiska position i 
branschen med starka respektive svaga krafter. De krafter som är svaga och inte 
påverkar Finn avsevärt, har vi valt att gråskugga. De starka krafterna vill vi framhäva 
med en tjock ram och pil. Den streckade pilen symboliserar leverantörernas svaga 
kraft, men en kraft som banken ändå arbetar med.  
 
”Banken kanske inte tar hand om stora obligationslån på marknaden, men jag kan ta 
hand om alla privatkunder och alla små eller medelstora företag, vilket ju är vår 
marknad. Detta är egentligen en hållning som en mindre eller medelstor bank måste 
inta, men kan göra mer eller mindre medvetet. Finn har gjort detta helt medvetet… ” 

Lars H Bruzelius 
 
Banken har löpande använt sig av omvärldsanalyser liknande Femkraftsmodellen. 
Dessa har legat som grund för tankegångarna kring var banken befinner sig och vart 
de vill komma. Arbetet med kund- och leverantörsrelationer har varit viktigt ända 
sedan avtalen med FöreningsSparbanken sades upp, men det är först efter 
självständigheten som de aktivt arbetat med de vertikala relationerna.  
 
 

7.1.2 Sparbanken Finns val av position på marknaden 
 
Finn har valt att differentiera sig genom att erbjuda kunden ett unikt utbud av tjänster, 
vilket möljliggjorts genom alla nya relationer till leverantörer banken knutit på grund 
av självständigheten. Finn har gjort ett medvetet val att inte konkurrera med 
nischbanker som konkurrerar genom att vara billigast på marknaden. Även om Finn 
inte varit kostnadsledare på marknaden innan, så har de i och med sin nya strategi 
värdesatt sina tjänster högre vilket därmed inneburit en mindre prishöjning. Vi 
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kommer inte att ytterligare fördjupa vår analys kring vilken konkurrensfördel Finn har 
valt, då vi anser att detta inte varit avgörande under strategiprocessen. 
 
 

7.1.3 Strategiprocessen i Sparbanken Finn 
 
Vår uppfattning är, som ovan nämnt, att Finn arbetat aktivt med olika omvärlds- och 
riskanalyser. Framförallt arbetade styrelse och bankledning med analyser vid utträdet 
1997 och under 2000, när de skulle formulera sin nya strategi. Analyserna låg till 
grund dels för bankens framtida beslut och dels för strategiformuleringen. Vi har 
uppfattat det som om banken först år 2000, när den nya självständiga verksamheten 
började ta form, formulerade affärsidé och mål. Vi antar att banken utgick främst från 
sina externa omständigheter eftersom de i sin affärsidé talar om vilken marknad Finn 
vänder sig till och vad banken kan erbjuda, (tyvärr fick vi inte tillåtelse att ange 
affärsidén).Det är styrelsen som sätter de övergripande målen, medan bankledningen 
sätter delmål och formulerar strategin för verksamheten. Vid målformuleringen utgår 
ledning och styrelse från intressenternas vilja. Den enda intressenten är kunden, i 
styrelsen och bland huvudmännen representeras kunden av de fem intresseråden. 
Ledningen och styrelsen måste därför ta hänsyn till alla intresseråds viljor och därefter 
göra en avvägning av vad som är genomförbart. Målet fram till år 2000 fokuserade 
mest på självständigheten, vilket framstått som ett gemensamt mål som delades av 
alla. Efter år 2000 sattes nya mål där fokus nu kretsar kring att bygga relationer. Vid 
svåra valsituationer som banken ställs inför, utgår banken från kunden, det viktiga är 
att skapa värde för kunden. Fram till år 2000 fanns det inte några formella strategier i 
form av modeller, däremot anser vi att den tiden mer dominerades av kreativitet och 
nytänkande. Strategiformuleringen dominerades således av strategiskt tänkande 
snarare än av systematiserad strategi. Efter år 2000 började banken arbeta mer efter en 
formaliserad plan som bestämdes av ledningen. Detta ser vi som ett resultat av att 
banken då hade utvecklat en fungerande verksamhet vilket möjliggjorde en strategisk 
planering. Under 2003 befinner sig Finn i genomförandefasen samtidigt som den nya 
strategin för 2004-2006 utarbetas. Vi ser början till en återupprepad process med 
avseende på deras strategiformulering som görs om efter var tredje år 
 
”Överhuvudtaget, strategiarbete är processinriktat, det är inte fråga om att sätta sig 
och formulera en strategi och så är det färdigt med det. Strategi levs fram men ändå 
med en grund i botten” 

Lars-Erik Skjutare 
 
 

7.1.4 Sparbanken Finns resursbaserade konkurrensfördelar 
 
Vi anser inte att Finn arbetat med sina konkurrensfördelar enligt VRIO- modellen, 
däremot tycker vi att de arbetat utefter sina konkurrensfördelar. När Finn valde att 
lämna FöreningsSparbanken analyserades konkurrensfördelarna och banken 
ifrågasatte ifall fördelarna skulle vara tillräckligt varaktiga för att bygga sin 
verksamhet kring. Vi tror även att konkurrensfördelarna analyserades när det nya 
strategidokumentet utarbetades år 2000, eftersom bankens förutsättningar då såg 
annorlunda ut. Finn anser att några av deras konkurrensfördelar är; det väletablerade 
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varumärket med gamla traditioner, en stark lundensisk kultur och deras lokala 
förankring med goda kundrelationer och ett brett produktutbud.  
 
En av de konkurrensfördelar som vi anser varit avgörande under strategiprocessen, är 
bland annat den så kallade lundensiska andan. Den har drivit hela organisationen mot 
samma mål, en känsla som gick att utröna från alla våra intervjuer. Vi tolkar denna 
kultur som en vilja av att vara självständig och inte styras av Stockholm. Vi tror att 
denna mentalitet var en bidragande faktor till utträdet och delades av de anställda i 
organisationen. Vi tror inte att utträdet och förändringsprocessen hade gått att 
genomföra om inte denna önskan om självständighet hade funnits i banken. 
 
”Sparbanken Finns mentalitet var ju att man ville göra saker och ting som man själv 
ville, vilket nog har att göra med lunda- och skånementaliteten. Det är viktigt att 
förstå den här kulturella delen, när ett företag fattar strategiska beslut…” 

Lars H Bruzelius 
 
En konkurrensfördel som utvecklats under processens gång anser vi vara de många 
relationer som dessutom blivit en förutsättning för bankens självständighet. Bankens 
leverantörsnät har gjort det möjligt för banken att erbjuda kunden unika produkter och 
tjänster, i och med detta kan de erbjuda ett stort urval, enligt Finn det bästa på 
marknaden. Utbudet av produkter och tjänster har banken kunnat utveckla först efter 
att värdekedjan bröts. Vi anser därför att banken nu tydliggjort detta som en 
konkurrensfördel, vilket inte var möjligt tidigare när de inte själva kunde påverka sitt 
utbud. Finn har även utarbetat sin kundrelation i den mening att de i sin nya strategi 
vill skapa ett högre värde för sina kunder. Eftersom bankkunder ofta är lojala till sin 
bank så har en gammal lokal bank som Finn med ett gott rykte, utarbetat en bred 
kundbas. Kundbasen är en förutsättning för bankens verksamhet och om Finn lyckas 
skapa förtroende hos sina kunder har de en stor konkurrensfördel. Vad vi har förstått 
blev det efter utträdet allt viktigare att vårda sina kundrelationer. Dels på grund av 
bankens självutlämnande men även på grund av den förändringsprocess kunderna 
utsattes för. Det var viktigt för banken att inte förlora några kunder vid exempelvis 
byte av kortkoder och pensionssparande. I och med självständigheten förkortades 
beslutsvägen, vilket ansågs positivt då banken själv och snabbare kunde fatta beslut. 
Efter självständigheten behöver Finn inte längre vända sig till FöreningsSparbanken 
vid beslutsfattande.  
 
Sammanfattningsvis vill vi påstå att de flesta av Finns resurser är icke-fysiska, vilket 
kan förklaras med att banken är ett tjänsteföretag. Vi tror att Finns konkurrensfördelar 
var en viktig förutsättning för att Finn skulle våga ta steget från FöreningsSparbanken. 
Efter att banken blev självständig fortsatte Finn att arbeta kring sina 
konkurrensfördelar och utvecklade dessa ännu mer. 
 
 

7.1.5 Sparbanken Finns värdekedja och vertikala integration 
 
Innan utträdet ur FöreningsSparbanken hade Finn traditionsenligt en sluten värdekedja 
där alla tjänster producerades och distrubuerades inom banken. Denna vertikala 
integration innebar att Finn hade olika leverantörer, men alla var dotterbolag till 
FöreningsSparbanken. När Finn blev självständiga bröt de värdekedjan, som en följd 
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av insikten om att det skulle bli för kostsamt att själva producera dessa tjänster. När 
värdekedjan bröts var de inte längre vertikalt integrerade internt. Tjänsterna 
konkurrensutsattes och vi antar att priserna sjönk samtidigt som sök-, kontrakts- och 
relationskostnaderna ökade på grund av det ökade antalet leverantörer. Banken 
samarbetar med ett antal leverantörer och fokuserar nu istället på distribution av 
tjänster istället för att producera dem. Strategin blev således att satsa på att distribuera 
och rådge tjänster, allt annat som kunde produceras utanför banken skulle köpas in 
utifrån. Huvudsaken var att kunden fick den rådgivning och de tjänster som kunden 
efterfrågade. Detta är en medveten strategi, banken använder värdekedjemodellen i 
sitt strategiarbete.  
 
”Värdekedjan splittras därmed upp, och styckkostnaderna minskar. Detta innebär att 
Finn kan bygga upp en krans av partnerskap med leverantörer för att ur kundens 
synvinkel uppleva Finn som ett fullservice företag. Så att banken gentemot kunderna 
upplevs som en fullständigt kapabel servicebank.” 

Lars H Bruzelius 
 
 

7.2 Den skeendebaserade ansatsen 
 

I kapitel fem redogjorde vi för den skeendebaserade ansatsen som kommer att ligga 
till grund för detta avsnitt. Vår avsikt är att även här koppla teorin med vår empiri. Vi 
kommer att analysera teorierna i följande ordning; adhocrati, logisk inkrementalism 
och slutligen entreprenörskap. 

 
 

7.2.1 Adhocrati  
 
Adhocratin skiljer sig från den rationella ansatsen genom att vara mindre planerad och 
formell. Vi anser att Finn under de händelserika åren 1998 fram till 2000, till viss del 
kan kännetecknas av adhocrati. Efter att ha brutit alla avtal med FöreningsSparbanken 
1998 ställdes Finn inför en ny främmande situation. Inom två år skulle banken ha ett 
fungerande it-system och utveckla ett helt nytt kontaktnät av leverantörer.  
 
”Vi hade offerter vad gällde it-sidan, men det gick inte att förbereda för mycket. Det 
fanns ingen som hade erfarenhet inom detta område. Det var mycket 
fingertoppskänsla, mycket dialoger med andra parter och konsulter. Det började med 
att vi var tvungna att göra något på it-sidan, och det ena ledde till det andra.” 

Staffan Olander 
 

Finn tog ett steg i taget eftersom de inte kunde förutse framtiden, allt handlade om att 
Finn år 2000 skulle stå på egna ben. Under den här perioden fanns det ingen uttalad 
strategi eftersom ledningen inte visste vilka utmaningar banken skulle komma att 
möta. På grund av denna osäkerhet utgick Finn inte från några modeller och teorier 
beträffande tillvägagångssätt, när banken stötte på oväntade problem fick ledningen 
fatta beslut efterhand.  
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”Vi hade inga speciella strategier utan det var överlevnad som gällde då, du kan likna 
det vid om du är i fjällen. Om du blir hungrig funderar du inte på vad du ska äta om 
en vecka, utan ofta vad man ska äta idag. Vi funderade inte mycket på hur banken 
skulle se ut 2003, 2004, 2005 osv, utan det var först när systemet fungerade som vi 
gjorde en plan för 2001 till 2003…” 

Lennart Malmbjer 
 

”När vi satte igång fanns det inga jätteplaner på teorier och modeller utan det var 
bara pang på rödbetan, nu kör vi, du tar hand om det, och jag det. Vi skulle bilda 
projektlag och ta kontakt med Gripen och fixa detta, det är den känslan och bilden jag 
har av förändringsarbetet.” 

Lennart Malmbjer 
 
Som vi redan nämnt bestod bankledningen under den här tiden av tre personer. I 
övrigt var organisationen uppdelad i projektgrupper där representanter från olika delar 
av företaget var representerade. Bankledningen fattade alla löpande beslut och 
fördelade ansvar. De förlitade sig på bankens personal och deras kunskap och 
organiserade de pyramidformade projektgrupperna därefter. Projektgrupperna som 
skapades under den här perioden skulle utveckla den nya självständiga banken. 
Arbetsformen innebar att banken blev mer flexibel och bättre kunde möta den 
föränderliga omvärlden. Organisationsformen blev således mer decentraliserad 
samtidigt som den avskurna ledningen fattade alla stora strategiska beslut. Denna 
organisationsform anser vi kunna liknas vid den administrativa adhocratin. 
 
”Jag kan inte påminna mig om att vi följde en viss struktur utan det var rätt mycket 
adhoc” 

Lennart Malmbjer 
 
 

7.2.2 Logisk inkrementalism 
 
Enligt Quinn är inkrementalismen så pass betydelsefull att den kan anses vara det 
bästa tillvägagångssättet för ett företag som genomgår en strategiförändring. Vi tror 
att den inkrementalistiska tankegången i Finns fall, varit en nödvändig och viktig 
grundbult genom de kritiska åren 1998-2000. Målet att bli självständig och bevara 
sparbanksformen har sedan lång tid tillbaka varit djupt rotat i bankledningen. Detta 
mål har under hela processen legat som grund för de beslut som fattats. Beslutens väg 
har varit krokig då till exempel styrelsen, huvudmännen, FöreningsSparbanken och 
olika partners har påverkat Finns beslutsfattande. Detta har inneburit att ledningen har 
fått fatta beslut efterhand, eftersom det varit viktigt för dem att lyssna till 
intressenterna samtidigt som omvärlden förändrat förutsättningarna under resans gång. 
Under den här perioden räknade ledningen baklänges från millenniet, vilket gjorde att 
även tidsaspekten var viktig. Detta medförde att formella strategier var svåra att 
utforma på grund av tidsbristen. Men målet har hela tiden legat framför dem, vilket 
har gjort att de vetat i vilken riktning besluten skulle styras. Förändringsarbetet 
underlättades av att banken var flexibelt organiserade i projektgrupper. 
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”Sen kan man säga att alla inte hade klart för sig vad detta skulle innebära, när man 
ger sig ut på en sådan process som vi ändå gjorde så har man inte alla svaren. Man 
måste ha en känsla att det har förutsättningarna att lyckas, men det var massor med 
frågor och detaljer som vi fick hantera under resans gång. Men den grundläggande 
drivkraften var ju sparbanksformen och självständigheten kombinerad med tron på att 
det gick att bygga en annan form av bankverksamhet…”  
 

Lars-Erik Skjutare 
 

 
 

7.2.3 Entreprenörskap 
 
Vi anser att Finn även har drag av entreprenörskap vid skapandet av sin nya 
självständiga bank. Finn fick skapa allt från en ekonomiavdelning till en ny leverantör 
av kort, vilket FöreningsSparbanken innan bistått med. Denna entreprenörsanda och 
innovationsförmåga att skapa egna lösningar har funnits i banken sedan länge. Som vi 
nämnde innan hade banken redan på 70-talet skapat den första uttagsautomaten och 
under 90- talet skapade banken Sveriges första datorbank. Ledningen och personalen 
kunde branschen, men att starta upp en bank i egen regi var en helt ny situation. Detta 
innebar att Finn trots sin redan etablerade bank drevs av entreprenörsanda som om de 
vore ett nytt företag. På frågan vad det var som drev skilsmässan svarar Lennart 
Malmbjer, ”en sann entreprenörsanda”.  
 
Enligt Mintzberg kännetecknas den entreprenöriella organisationen av flexibilitet till 
ledarens riktlinjer. Vi anser att detta kan liknas vid den smala ledningen och de många 
projektgrupperna. Mellanchefer och supportpersonal var inte så framträdande i 
organisationen eftersom de istället ingick i projekt.  
 
Vi anser att den entreprenöriella andan främst dominerats av VD:n Lars-Erik Skjutare. 
Enligt Mintzberg bör strategin grundas på ledarens erfarenhet och intuition. Vi tror att 

Känslan att vara en 
självständig sparbank enligt 
den s.k. Sparbanksformen. 

Beslut Beslutets väg Generell riktning 

Figur 7:2. Sparbanken Finns arbete med strategi enligt den inkrementalistiska modellen.  
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Lars-Erik Skjutares bakgrund som hockeyspelare, civilekonom och hans långa 
bankerfarenhet har hjälpt honom att driva igenom sin strategi, vilket framkommit 
under flera intervjuer. Året 2000 utsågs Lars-Erik Skjutare av Veckans Affärer till 
årets bankman. Enligt individperspektivet anser vi att Lars-Erik Skjutare besitter en 
tävlingsinstinkt och att han är förändringsbenägen och en risktagare. Det var en stor 
förändring banken genomgick, som innebar en stor risk. Ledningen med Lars-Erik 
Skjutare i spetsen drevs av en tävlingsanda då det gällde att visa FöreningsSparbanken 
att de skulle lyckas. 
 
”Här kan man säga att bankledningen, personifierad av Lars-Erik Skjutare, han är ju 
en team och coach orienterad ledare, för honom är det naturligt att engagera många i 
strategiarbetet…” 

Inger Larsson 
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Kapitel 8 

Slutsats 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi kommer i detta kapitel utgå från våra två problemformuleringar och vårt syfte 
när vi presenterar våra slutsatser. Dessa slutsatser grundar sig i vår analys, 
teorikarta och vår tolkning av intervjuerna. Med hjälp av en ny tidslinje förtydligar 
vi vår tolkning av Sparbanken Finns strategiprocess. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8.1 Sparbanken Finns strategiprocess 
 
I detta avsnitt kommer vi att försöka besvara vår första frågeställning; Hur ser 
strategiprocessen ut i en avknoppad organisation som Sparbanken Finn? Nedan 
redogör vi för vår tolkning av hur strategiprocessen såg ut. 
 
Vår tolkning är att det från och med 1997 pågick strategiarbete på framförallt två 
parallella nivåer, dels i bankledningen, den operativa verksamheten, och dels i 
styrelsen. Vi anser att styrelsens uppgifter tenderar att på ett rationellt 
tillvägagångssätt, styra och ange ramar för den operativa verksamheten. Detta grundar 
vi i att styrelsens uppgifter framförallt bestod i att analysera nuläget och sätta upp 
framtida mål och riktningar. Det var här på den övergripande nivån som de långsiktiga 
strategierna fick sitt startskott. Det diskuterades huruvida det fanns förutsättningar för 
en självständig bank, med avsikt på exempelvis konkurrensfördelar och en bank med 
bruten värdekedja. Eftersom VD Lars-Erik Skjutare och de båda vVD Lars-Olof 
Svensson och Staffan Olander var ledamöter i både styrelsen och bankledningen, 
fungerade de som en länk mellan den operationella verksamheten och styrelsen.  
 
Samtidigt som styrelsen dominerades av ett rationellt tillvägagångssätt, dominerades 
den operativa verksamheten av att vara skeendebaserad från och med 1997 fram till 
2000. Vi bygger denna slutsats på hur den operativa verksamheten var organiserad 
och på hur beslut fattades. Som vi nämnt tidigare kan denna period kännetecknas av 
inkrementalism, entreprenörskap och adhocratism. Vägen till målet var krokig och 
kantades av adhoc-lösningar, det var omöjligt att förutse alla de hinder de skulle stöta 
på. Den smala och begränsade bankledningen arbetade strategiskt genom 
matrisorganiserade projektgrupper med tydliga mål, men med en skeendebaserad 
ansats. De tre drivande ledarna, Lars-Erik Skjutare, Lars-Olof Svensson och Staffan 
Olander, centrerade mycket makt och fick därmed stor makt över processen och de 
beslut som togs. Det var också dem som bestämde strategin och som tog alla 
strategiska beslut under denna period. I denna strategiprocess verkade ledningen i 
enlighet med slutmålet, en självständig sparbank.  
 
Från och med år 2000 när en del av bankens struktur avklarats, till exempel bankens 
it-system började bankledningen och styrelsen att blicka framåt. Vi anser att bankens 
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arbetssätt hädanefter kan kännetecknas av en alltmer planerad och genomtänkt 
strategiprocess. Bankledningen hade lämnat sin ”överlevnadsstrategi” för att nu 
formulera en strategi som sträckte sig över tre år. VD Lars-Erik Skjutare valde att från 
och med år 2000 skapa en bredare bankledning, för att med denna få en bredare 
förankring i organisationen. Banken gick från den skeendebaserade ansatsen till en 
mer rationell ansats. Det var viktigt att strategin filtrerades ner i hela organisationen. 
Idag arbetar ledningen mer rationellt med att utveckla sin befintliga verksamhet och 
utarbeta nya strategier inför framtiden. Styrelsens uppgifter är fortfarande enligt den 
rationella ansatsen, men mer av traditionell art i form av att exempelvis sätta 
ekonomiska mål. 
 
Vår slutsats är således att vi har kunnat urskilja tendenser av både ett rationellt och ett 
skeendebaserat arbetssätt i Sparbanken Finns strategiprocess. Beroende av om det är i 
den operativa verksamheten eller styrelsen som strategiarbetet pågått, och beroende av 
tidpunkt, är graden av de två ansatserna olika. Fram till självständigheten hade den 
operativa verksamheten framförallt drag av den skeendebaserade ansatsen, därefter 
arbetade banken mer planerat och efter den rationella ansatsen. Emellertid har 
styrelsen genom hela strategiprocessen arbetat mestadels med ett rationellt 
angreppssätt. Eftersom den dåvarande mindre bankledningen både satt med i styrelsen 
och drev förändringsarbete på operativ nivå, antar vi att de arbetade efter både den 
skeendebaserade- och den rationella ansatsen parallellt. 
 
På nästa sida förtydligar vi vår slutsats. Vi har kunnat urskilja tendenser i 
strategiprocessen, utifrån både den rationella- och den skeendebaserade ansatsen. 
Detta gör vi genom att utgå från vår återkommande tidslinje. Ovanför tidslinjen 
återfinns den rationella ansatsen och nedanför den skeendebaserade ansatsen. Bankens 
strategiska arbetssätt beskrivs i modellen som två olika processer, en i ledningen och 
en i styrelsen. Under tiden före 1997 har vi antagit att Finn verkat som ett etablerat 
bankföretag och efter den rationella ansatsen. Efter den skeendebaserade perioden 
kom ledningen att breddas och inta en mer rationell strategiprocess och 
strategidokumentet 2001 till 2003 utarbetades.  
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8.2 Likheter mellan Sparbanken Finns 

 strategiprocess och vald teori 
 
I detta avsnitt kommer vi att försöka besvara vår andra frågeställning; Vilka likheter 
finns i Sparbanken Finns strategiprocess i jämförelse med de valda teoriansatserna? 
 
Teoriernas tillämpbarhet på Finns strategiprocess är övergripande bra, vi har hittat 
tendenser och klara drag av både den rationella och den skeendebaserade ansatsen i 
bankens strategiprocesser från 1997 till 2003. Teoriernas likheter med processen blir 
framförallt tydliga i vårt analysavsnitt i kapitel 7. Vi har funnit att bankens arbetssätt 
under tidsperioden tenderat att gå från den skeendebaserade ansatsen mot den 
rationella ansatsen och det etablerade företagets arbetssätt. Som vi skrev redan i 
början av uppsatsen så valde vi de två ansatserna eftersom vi anser att de på ett bra 
sätt kan användas för att studera en avknoppad organisation och dess relation till 
nystartade respektive etablerade företag. I enlighet med vår slutsats ovan anser vi att 
detta subjektiva teorival överensstämmer med Finns situation och strategiprocess. 
Teoriernas förklaringsvärde på strategiprocessen är god och vid en kombination av de 
två ges en bred bild och en möjlighet att studera och analysera strategiprocessen över 
en längre period. Teoriernas skilda utgångspunkter, det etablerade respektive det 
nystartade företaget, framhäver även den dualitet som ett avknoppat företag befinner 
sig i. Teoribildningarna följer bankens utveckling under tiden och ger en god 
förklaringsgrund för bankens strategiprocess. Teoriernas tillämpbarhet har bevisats 
genom vår beskrivning i uppsatsen. 
 
 

8.3 Våra tankar och reflektioner 
 
Efter ovannämnda slutsatser kan vi tycka att det är en aning förvånansvärt att Finn, en 
170 år gammal bank, har arbetat till stor del enligt det skeendebaserade synsättet. Vi 
syftar på att Finn efter utträdet redan var en etablerad bank på marknaden med allt vad 
det innebar, i form av exempelvis kunskap, kontor, kundbas och personal. 
Överraskande är att banken ändå betedde sig som om den vore ett litet och nystartat 
företag med en liten och flexibel ledning, adhoclösningar och inkrementalistiska 
beslutsvägar. Samtidigt kan detta beteende till viss del förklaras av fusionen mellan 
Sparbanken och Föreningsbanken, som gjorde att beslutet påskyndades. Finn ställdes 
inför en främmande och ny situation som ställde nya krav på bankledningen då 
externa omständigheter försvårade en planerad strategi. 
  
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan banken sägas vara på väg tillbaka till högre vinster. 
Under 1997 och 1998 hade Finn höga vinster på drygt 180 respektive 127 miljoner. 
Åren därefter gjordes stora investeringar och satsningar, vilket ledde till att banken 
mellan 1999 och 2001 hade ett sämre resultat. Nu är banken i en uppåtgående trend 
igen, årets resultat för 2002 var 73 miljoner. Vi tror att vinsterna delvis är ett resultat 
av en konsekvent strategi som drivits av VD Lars-Erik Skjutare. Den strategiprocess 
som Finn genomgick krävde en stark ledare som vågade ta svåra beslut. Enligt oss har 
Lars-Erik Skjutare haft ett tydligt mål, självständigheten, vilket han lyckats förmedla 
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till hela banken. Detta har gjort att hela organisationen har förenats kring detta 
gemensamma mål.  
 
Vi är medvetna om att vi endast studerat ett företag och därför inte kan generalisera 
utifrån detta, men slutligen skulle vi ändå vilja sammanfatta vår uppsats med följande:  
 

• Avknoppade företag tenderar att i avknoppningsskedet arbeta enligt den 
skeendebaserade ansatsen eftersom den ger en större flexibilitet. 

 
• Avknoppade företags dualitet skapar ett flexibelt skeendebaserat strategiskt 

tänkande, med en rationell ansats som grund. 
 

• Avknoppade företag har fördelar genom att kännetecknas av både nystartade- 
och etablerade företags egenskaper, vilket ger både flexibilitet och styrka 
genom erfarenhet. 

 
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi anser att det kunde vara intressant att jämföra avknoppade organisationers 
strategiprocess med nystartade företags strategiprocess. Hur lång tid domineras 
strategiarbetet av den skeendebaserade ansatsen, innan det övergår till det rationella 
tillvägagångssättet? Kanske är det så att ett avknoppat företag fortare övergår till 
rationellt strategiarbete än de nystartade? Det vore även intressant att med samma 
utgångspunkt som i vår uppsats, göra en kvantitativ undersökning för att eventuellt 
kunna nå ett generaliserbart resultat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuteman.  
 
Samtliga respondenter var cirka två dagar i förväg förberedda per mejl. De fick då ta 
del av en förberedande kort bakgrund till uppsatsen samt ett antal öppna frågor. 
Inledningsvis utgick vi från dessa frågor för att under intervjuns gång fördjupa våra 
frågor.  
 
Följande text skickades ut till samtliga: 
 
Bakgrund. I fusioner och sammanslagningars spår har vi under 90-talet även sett en 
generell trend att renodla verksamheter. I denna trends spår ställs ”avknoppade” 
företag inför nya uppgifter med nya spelregler som fristående bolag eller mer eller 
mindre självständiga dotterbolag.  
 
Problemformulering. Vi vill utforska, analysera strategiarbete i en organisation som 
valt, tvingats till, att lämna ett större organisatoriskt sammanhang, enhet eller 
koncern.  
 
Syftet. Att genom en fallstudie belysa befintliga teoriers eventuella 
tillkortakommanden samt att utifrån fallet Finn dra generella slutsatser gentemot 
teorierna. Vidare har vi en nystartat/entreprenörsstrategiteori till vår analys av Finn.   
 
Inför intervjun med vVD Lars-Olof Svensson 2003-04-11 skickades inga direkta 
frågor utan bara vår korta bakgrund, problemformulering och syfte ovan.  

 
Intervjun med Lars-Olof Svensson var framförallt till för oss att få en bild av banken i 
allmänhet och en överblick av den process vi ville studera. Intervjun skedde i enlighet 
med den ostrukturerade intervjumetoden.  

 
 

Inför intervju med Lennart Malmbjer 2003-04-23 skickade vi följande frågor 
innan.  
 

- Beskriv strategiarbetet under de senaste åren? 
- Varför utträdet ur FöreningsSparbanken?  
- Hur var förändringsarbetet organiserat?  
- Utgick ni från ramar eller teorier?  

 
 
Inför intervju med Staffan Olander 2003-04-28 skickade vi följande frågor 
innan.  
 

- Under din tid i Finn, hur arbetade du/ni med strategiarbete?  
- Fanns det en medveten strategi bakom bankens beslut att lämna 

FöreningsSparbanken?  
- Vad var orsaken till och vad blev följderna av beslutet att lämna?  
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- Hur var förändringsprocessen, dvs. efter skilsmässan med 
FöreningsSparbanken organiserad?  

 
 
Inför intervjun med Inger Larsson 2003-04-28 skickade vi följande frågor innan: 
 

- Bedömer du att det finns skillnader i styrelsearbetet mellan Sparbanken Finn 
och andra styrelser du verkat i?  

- Hur upplever du att ledningen samspelar med styrelsen, styr ni eller ger ni 
rekommendationer och ramar?  

- Hur gick diskussionerna i styrelsen inför separationen mellan Finn och 
Sparbanken Sverige?  

- Strategiarbete i Finn – hur har processen sett ut och vem har varit ledande?  
 
 
Inför intervju med VD Lars-Erik Skjutare 2003-04-29 skickade vi följande 
frågeteman innan: 
 

- Hur ser du allmänt på strategiarbete inom bankföretag?  
- Kan du kort beskriva orsaken till och följderna av skilsmässan mellan Finn 

och Sparbanken Sverige?  
- Hur var den förändring som startades i och med skilsmässan organiserad?  
- Den nu rådande strategin (2001-2003). Hur växte den fram och vilka var med i 

arbetet?  
- Vilka förändringar kommer den kommande strategin att innehålla, både vad 

gäller innehåll och själva strategiprocessen?  
 
 
Inför intervjun med Lars H Bruzelius 2003-04-30 (!) skickade vi en lite mer 
utförlig bakgrund samt följande frågor.  
 

- Hur ser du på strategiarbete?  
- Hur har Sparbanken Finns arbetat med strategifrågor under din tid?  
- Beslutet att bryta upp från Sparbanken Sverige har bidragit till mycket inom 

banken – hur såg beslutsprocessen ut och hur upplevde du arbetet med 
skilsmässan?  

- En organisation som avknoppats från en större enhet. Hur skiljer den sig 
jämfört med tidigare?  

- Vad är utmärkande för Sparbanken Finn idag jämfört med innan skilsmässan?  
 
 
Inför intervjun med Jan E. Andersson 2003-05-09 skickade vi följande frågor.  
 

- Hur upplevde du utträdet ur FöreningsSparbanken?  
- Är det någon skillnad att jobba med Finn respektive FöreningsSparbanken?  
- Känner du dig delaktig i strategiformuleringen?  


