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Vad handlar studien om? 
Undersöker huruvida strategiutveckling och strategiimplementering är formella och strukturerade 
processer, och huruvida finansiell och icke-finansiell information är lika viktiga i respektive faser. 
 
Strategic Management 
Normativa modeller antar att utveckling/implementering är sekventiella, rationella och strukturerade 
processer. Därför är de normativa modellerna rådgivande (prescriptive). Prescriptive view 
förutsätter formella system för hantering av information (Management Information Systems) 
eftersom det krävs dataanalys som grund för beslutsfattande som används för att uppnå målen. 
Information måste medvetet förberedas. Omvärlden är förutsägbar och det går att identifiera 
möjligheter proaktivt. Managers fattar medvetna och informerade val. Dessa skapar långsiktiga 
konkurrensfördelar. 
 
Porter antar en prescriptive view och ser strategi som positionering av företaget inom dess 
competitive environment. Förespråkar byggandet av långsiktigt hållbara konkurrensfördelar som 
skydd mot competitive forces. För detta ändamål införs flera verktyg och ramverk, dvs företag bör 
medvetet välja en specifik strategisk position, utveckla unika “aktiviteter” och bestämma var de 
passar in i värdekedjan. 
 
Descriptive view menar att strategin inte kommer ifrån top-down utan skapas genom interaktioner 
mellan management, anställda och omvärld samt inte nödvändigtvis blir “som planerat”. Managers 
uppgift är att skapa en miljö där strategi kan formas och balansera thought/action, control/learning 
samt stability/change. Information och kommunikation är ostrukturerade. Mintzberg menar också 
att strategi utgår ifrån hela organisationen - det kan finnas deliberate strategy (som härstammar 
från medvetna val) och emergent strategy (som växer fram utan medvetna val). 
 
Strategic Management Accounting 
Analys av finansiell information om företagets produkter, marknader och konkurrenters kostnader 
och kostnadsstrukturer, samt övervakning av företagets och konkurrenters strategier. 
Strategiutveckling och implementation ses som formella processer. Förespråkar användandet av 
finansiell och icke-finansiell information i utveckling och implementering av strategi. Utvecklat flera 
modeller för detta, framförallt cost management och Balanced Scorecard. 
  
Studiens resultat  
Utveckling och implementering tenderar att vara strukturerad och formell. I implementationsfasen 
läggs större vikt på finansiell information, i utvecklingsfasen läggs vikt på både finansiell och 
icke-finansiell information. Strategi ställer krav på styrning. Stor skillnad mellan preskriptiva och 
deskriptiva modeller. 


