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Affärsstrategi – För er Framtid & ert Öde 
 
Tiden går. Och med tiden föds någonting nytt. Någonting nytt när någonting annat dör. 
Det är den naturliga ordningen. Den naturliga ordningen ni inte kan påverka. Det ni 
dock kan påverka är om ni, er verksamhet, vill leva. Från generation till generation. 
Eller om ni vill dö. Det är ett val ni gör. Medvetet eller omedvetet. Aktivt eller passivt. 
Det som avgör detta. Är om ni är långsiktiga. Om ni är strategiska. Om ni har 
långsiktiga mål och planer. Att ni förstår vad som komma skall. Och att ni är beredda 
att göra era strategiska drag. Er affärsstrategi. I tid och otid. För er framtid och ert öde. 

Vad är en Strategi? 
En general skulle aldrig kunna tänka sig att inte ha en strategi. För om han eller hon inte 
skulle ha det. Skulle han eller hon inte vinna kriget. Och det är syftet med en strategi. 
Strategin ska säkra att kriget vinns. Precis som en affärsstrategi ska säkra ett företags framtid 
och att dess vision uppnås. Och eventuellt också att utveckla bolagets marknadsposition och -
andelar. 
 
Vad är då en strategi, rent konkret? Strategi är en långsiktig plan. En långsiktig plan som är 
baserad på tre kritiska faktorer. 1, strategiska mål. 2, strategisk underrättelse. 3, strategiska 
drag (plan). Traditionellt bestod strategin av en karta med utplacerade resurser. En klassisk 
spelplan med helhetssyn, där man enkelt kunde utvärdera och lägga (skapa) strategin. 

Varför är en affärsstrategi så viktig? 
Om världen skulle stå still och aldrig utvecklas. Och om det inte skulle finnas någon 
konkurrens, så skulle en affärsstrategi inte vara nödvändigt. Men då världen konstant 
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utvecklas och konkurrenskraften ökar. Så behöver alla företag planera långsiktig för att 
överleva. I annat fall riskerar verksamheten att gå under inom en snar framtid. 
Faktum är att majoriteten av alla bolag inte lever så länge. Företag, stora som små, så väl 
framgångsrika som mindre lyckade, dör. Och lever inte vidare i flera generationer. Orsaken är 
oftast att de inte har långsiktiga mål, tillräckligt bra underrättelse eller spelar rätt strategiskt. 
Faktum är att det är få bolag som har koll på sin spelplan, hur de spelar och vilka 
konsekvenser deras drag får. 

Hur blir ditt företag strategiskt? 
Framgångsrika företag som lever vidare. De vet hur deras spelplan ser ut. De vet mycket väl 
vad som händer på spelplanen. Och de är väl medvetna om vilka drag de ska göra för att 
vinna. De planerar som en general, med sin stab, noggrant. Och utvärderar och begrundar 
varje drag för framgång. En framgång som är given. För att de har kontroll och vet vad de 
gör. 
 
Framgångsfaktorn ligger främst i långsiktigheten, kontrollen och målmedvetenheten att vinna. 
Naivitet och tro om kontroll hör till förlorarna. Att vänta på att något ska lösas kan bli din 
motståndares möjlighet till vinst. Och bara för att du har varit framgångsrik. Betyder det ej att 
du kommer fortsätta så om du slappar till. För tiden kommer en dag då vår verksamhet 
kommer falla eller stå. När tiden förändras. Förändras som den gör här och nu. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


