Oaks strategiska affärskarta
– en modell för att omvandla strategi till praktik

Bakgrund och problematik

Majoriteten av alla strategiska initiativ misslyckas
Idag används begreppet strategi brett i affärsvärlden, som ofta beskriver en långsiktig
planering som kopplas till långsiktiga mål, vilket i förlängningen ska leda till någon typ
av förändring. Begreppet har dock blivit ett slags buzzword, något som många slänger
sig med. Men vad är egentligen strategi och hur får organisationer den att fungera?
Enligt en rad managementforskare misslyckas 70-90 procent av alla strategiska
initiativ. De menar på att strategi är ett viktigt begrepp, men att det inte finns någon
gemensam definition eller samsyn på vad strategi är eller hur en strategisk plan tas
fram på bästa sätt. Men om inte forskare kan enas och alla strategiska insatser verkas
misslyckas i stor utsträckning, kan det då vara bättre att bara bortse från strategier –
flyta med och göra det bästa av de situationer som uppstår? Inte minst utifrån att vår
omvärld ständigt förändras. Organisationsteoretikern Richard P. Rumelt menar på att
allt färre vet vad en bra strategi innehåller, samtidigt som han är tydlig med att

strategiutveckling är den mest centrala uppgift en företagsledare har. Rumelt,
tillsammans med en grupp andra forskare, har summerat vad som kännetecknar en
dålig strategi i följande punkter:
•

En strategi som är fylld med tjusiga ord som egentligen inte betyder något

•

Att den verkliga utmaningen inte är identifierad

•

Sammanblandningar mellan strategi och övergripande mål – när det inte finns
någon plan för hur målen ska nås

•

Målen är svagt formulerade och löser inte den utmaning som behöver lösas
När vi går in i en organisation upplever vi ofta att det finns en
förväxling mellan övergripande mål och strategi, där målen helt
enkelt saknas i vissa fall. Inte sällan finns även en otydlighet kring
den befintliga strategin, som i många fall agerar hyllvärmare, säger
Magnus Löwdahl, organisationskonsult på Oak.

Att gå från strategi till praktik

Oaks erfarenhet är att många små och medelstora företag ofta har en strategi som inte
går att koppla till praktisk tillämpning. Medarbetare har svårt att se hur uppgifter i
vardagen hänger ihop med de övergripande strategiska mål som satts upp. Liksom
Rumelt med flera nämner så blir en strategi som bara innehåller tjusiga ord ganska
oanvändbar.
För att kunna hjälpa organisationer att konkretisera och förenkla sin strategi till
faktiska uppgifter så använder sig Oak av en strategisk affärskarta, en slags visuell
modell som består av en rad nivåer som tydligt kan kopplas samman – från affärsidé
ända ner till delmål och handlingsplan.

Den strategiska affärskartan hjälper till att lösa en rad problem, och bidrar till en
konkretisering av strategin genom att reda ut nuläget och klargöra vilka utmaningar
som ska lösas.
Visualiseringen tydliggör affärsidén
Som kartan visar finns det många delar och nivåer ner från affärsidé till konkreta
handlingar. Kartan hjälper till att visualisera stegen på ett enkelt sätt, vilket gör det
lättare att förstå hur alla delar hänger ihop.
Det blir lättare att se vad som är kritiskt
Arbetet med kartan mynnar ut i kritiska aktiviteter, det vill säga vad som måste göras
för att nå de strategiska mål som organisationen beslutat om.
Hjälper till att ena organisationen
När hela organisationen får en gemensam bild av hur man ska överföra strategi till
handling bidrar det ofta till en mer enad organisation som jobbar mot samma mål.

Det är egentligen inget som är revulutionerande med den här
modellen, men den är ofta en förutsättning och ett verktyg för att
lyckas gå från strategi till praktik, vilket i sin tur leder till att
organisationer kan utvecklas. Den skapar en betydande tydlighet,
säger Magnus Löwdahl, organisationskonsult på Oak.

3 TIPS FÖR ATT GÅ FRÅN STRATEGI TILL PRAKTIK
Ge ledningen tydliga verktyg för att kunna driva förändring
Skapa kritiska aktiviteter att jobba utifrån
Se till att involvera hela organisationen kring processen – från affärsidé till konkreta
handlingar och hur de hänger ihop

Så kan arbetet gå till
För alla organisationer så finns ett nuläge och ett önskat nytt läge. För att nå det nya
läget krävs såklart en utveckling, och det är ofta där vi på Oak kommer in i bilden –
med den strategiska affärskartan till hjälp. En av de kunder vi hjälpt är VSOP, som
bland annat jobbar med yrkeskläder och profilering.

Sedan vi satte upp en strategisk affärskarta för VSOP har vi
lyckats skapat en bra struktur för hur organisationen ska
utvecklas framåt – alla medarbetare har koll på våra mål och
vilka aktiviteter som ska till för att vi ska nå dit, säger Jonas
Gullberg, ägare av VSOP.

Ta hjälp av Oaks experter
Om du vill se över hur er organisation kan använda er av en strategisk affärskarta så
hjälper vi på Oak gärna till. Tillsammans sätter vi oss och identifierar er spelplan och
vad som behöver göras för att leva upp till era mål. Vi tittar på var ni står idag, vart ni
vill komma och hur ni ska ta er dit, där kartan blir en modell och verktyg för att
strukturera upp arbetet.
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
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