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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 

The only certainty is death, taxes and uncertainty. 

Michael Raynor (2002) 

 

Malcolm X lär en gång ha sagt: ”Framtiden tillhör dem som förbereder sig för den idag.”  

Detta sätt att se på framtiden har blivit något av ett mantra i dagens samhälle, i 

synnerhet i västvärlden. Ständigt påminns vi om vikten av att göra väl underbyggda 

val idag för att skörda frukten av dessa val i den framtid som komma skall. Detta 

för människan unika fenomen att medvetet förbereda sig inför framtiden, är en av 

hjärnans allra viktigaste uppgifter (Ingvar 1984). Spädbarn uppmuntras, genom 

reklam till deras föräldrar, att börja pensionsspara redan idag och politiker samt 

näringsliv förordar ivrigt vikten av att ständigt uppgradera sina kunskapsnivåer för 

att inte bli obsolet på arbetsmarknaden. Då dagens samhälle kan sägas vara mer 

ombytligt och oförutsägbart än det har varit för tidigare generationer, har det idag 

blivit än mer viktigt att på bästa tänkbara sätt förbereda sig för framtiden (Lenner-

Axelsson & Thylefors 1993). 

  

Om ovanstående resonemang är viktigt för enskilda individer, är det än mer viktigt 

för dagens företag. ”Problemet med vår tid är att framtiden ej är vad den brukade vara” har 

en gång yttrats av den franska poeten Paul Valery. Världen har dock inte alltid 

karakteriserats av samma mått av osäkerhet. Innan den för världsekonomin så 

betydelsefulla och förödande oljekrisen 1972 samt Richard Nixons avvecklande av 

Bretton Woods-fördraget var det långt vanligare att företag i större utsträckning 

planerade sin verksamhet och utvecklade mer långsiktiga strategier (Mercer 2001). 

Idag torde det dock ej råda någon större tvekan om den osäkerhet som härskar i 

världen. Inte ens den mest pessimistiske företagsbedömare skulle ha kunnat förutse 
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de svenska flaggskeppen Ericssons och ABB: s katastrofala utveckling, för några år 

sedan. Och vem hade kunnat ana att världens mäktigaste land, vad gäller såväl 

ekonomiska som politiska och militära faktorer, skulle drabbas av en av världens 

hittills allvarligaste terrorattacker där en av landets mest talande symboler skulle 

jämnas med marken? Detta är bara en handfull av de händelser, interna såväl som 

externa, som påverkar den miljö i vilken företag verkar och som bidrar till att 

framtiden blir ett än mer osäkert och oförutsägbart tillhåll.   

 

Den interna och externa miljö som dagens företag möter är sålunda till stor del 

karakteriserad av förändring (Daft 2001). Frekventa och omfattande förändringar 

bidrar till att öka den grad av osäkerhet som företagen möter, vilket gör 

företagande till ett riskabelt projekt. Allteftersom världen blir mer komplex och 

integrerad, med ett vidare spektrum av ekonomiska och sociala faktorer som 

påverkar företags beslutsfattande, ökar osäkerheten om framtiden ytterligare. 

(Sanchez 1997) 

 

Kortare och snabbare konjunkturcykler skapar en situation där företagens 

strategiska livscyklers livslängd minskar (Hamel 2001), vilket leder till att företag 

ständigt måste ändra eller uppgradera sina framtidsstrategier och/eller sina sätt att 

organisera sig på för att bibehålla sin konkurrenskraft (Daft 2001).  

 

Men om framtiden är osäker, vilka medel kan ett företag nyttja för att stå väl rustat 

inför morgondagen? 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Vi människor är klarsynta bakåt, skumögda i nuet och blinda inför det som förestår. 

Ruin i Ingvar et al (1984:29) 
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Även om det ligger en hel del i dessa tänkvärda ord, finns det en rad möjliga medel 

som företag kan använda sig av för att förbereda sig inför framtiden. Medan vissa 

företag förlitar sig på förmågan att förutspå framtiden, fokuserar andra på att skapa 

en flexibel organisation som kan anpassas till en föränderlig omvärld (Sanchez 

1997). Där det förstnämnda kan ta sig uttryck i olika metoder för prognostisering 

och kartläggning av omgivningen för att på så sätt kunna skapa en för företaget 

optimal strategi (deWit & Meyer 1998), handlar det sistnämnda mer om att 

konstruera en viss organisationsform för att skapa en intern miljö redo att möta 

framtidens osäkerheter (Mintzberg 1983).  

 

Compounding the problem of reducing uncertainty is the fact that the amount of 

uncertainty is increasing as the environment becomes more volatile. 

Waddell & Sohal (1994:42) 

 

Där stabila branscher utvecklas mer sakteliga och genom mer stegvisa förändringar 

karakteriseras mer instabila branscher av snabba och tvära kast som under kort tid 

kan förändra förutsättningarna för dess aktörer (Daft 2001). Det torde således vara 

enklare för företag verksamma i en bransch karakteriserad av en mer stabil 

utveckling att förbereda sig för framtiden, än för företag tillhörande en mer instabil 

bransch (Daft 2001). Om nu ett företag i en stabil bransch enklare kan föreställa sig 

framtiden, läggs då lika stora ansträngningar vid att försöka förbereda sig inför 

denna?  

 

Enligt ovan förda resonemang skulle kunna antas att företagens behov av 

förberedelse inför framtiden är större ju osäkrare utvecklingen av deras bransch är. 

Enligt samma logik torde då företag verksamma i branscher utsatta för olika grad 

av osäkerhet inför framtiden ha olika behov av förberedelse.  
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Detta föranleder oss att i denna undersökning studera två branscher, 

karakteriserade av olika grad av stabilitet. De branscher vi valt att studera är 

landtransportbranschen och datakonsultbranschen. Utifrån detta tillvägagångssätt 

avser vi uppfylla uppsatsens syfte. 

 

1.3 UPPSATSENS SYFTE 
 

Denna uppsats syftar till att studera hur företagsledarna i mindre företag resonerar 

kring framtiden samt hur de förbereder företaget inför densamma. Vår ambition är 

att härigenom utröna huruvida det föreligger skillnader mellan hur företag 

förbereder sig i branscher karakteriserade av olika grad av stabilitet. 

 

1.4 PRECISERING AV SYFTE 
 

Följande problemfrågor ligger till grund för vår uppsats och ska hjälpa oss att 

uppfylla uppsatsens syfte: 

 

Hur resonerar företagsledare i mindre företag kring framtiden och vilka 

implikationer får det för de förberedelser som genomförs inför framtiden? 

 

Skiljer sig förberedelserna, och utsträckningen i vilken de används, mellan företag 

verksamma i branscher karakteriserade av olika grad av stabilitet? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 

Vi kommer ej att studera huruvida de förberedelser som framkommer i samband 

med undersökningen faktiskt genomförs. 
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2. METOD 
 

Med risk för att skriva läsaren på näsan, följer i detta kapitel en omsorgsfull redogörelse över vårt 

vetenskapliga synsätt och angreppssätt samt över det praktiska tillvägagångssätt vi nyttjat vid 

genomförandet av studien. Detta syftar till att ge läsaren en möjlighet att skapa sig en uppfattning 

om vårt val av metod samt hur detta har påverkat vår undersökning.  

 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
 

Forskning och vetenskap har för avsikt att förse människan med ny kunskap och 

förståelse om den värld hon lever i (Arbnor & Bjerke 1996). Hur forskaren når 

fram till denna kunskap beror på vilken av de två vetenskapliga huvudriktningarna 

han använder sig av; positivismen eller hermeneutiken (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 1999). Medan positivismen karakteriseras av en tro på att såväl fysiska ting och 

förhållanden som sociala fenomen kan tillskrivas objektiva och allmängiltiga lagar, 

karakteriseras hermeneutiken av påståendet att det i praktiken är omöjligt att 

genomföra en objektiv och värderingsfri samhällsvetenskaplig undersökning 

(Andersen 1994; Kvale 1997). En av anledningarna till detta är att vi alla är sociala 

aktörer som för att förstå vår omvärld måste kunna tolka den på ett för oss 

tillfredsställande sätt. I enlighet med detta synsätt kommer olika händelser att tolkas 

på sätt som varierar beroende på vem som tolkar händelsen. (Gilje & Grimen 1992) 

Ett utspillt saltkar till exempel, för osökt vissa människor till slutsatsen att någon 

stackare kommer att drabbas av sju års olycka, medan andra helt krasst konstaterar 

att den beställda tallriken pommes frites ej kommer att nå upp till sedvanlig 

smakstandard. En till synes banal och enkel händelse kan således föranleda vitt 

skilda tankeprocesser beroende på vem som tolkar den.  
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Att avgöra huruvida ett sätt att tolka en händelse på är det mest korrekta är i 

praktiken omöjligt när det handlar om att förstå sociala sammanhang (Tomicic 

2002-11-06). Vi som uppsatsskrivare sällar oss till den skara forskare som har 

anammat det hermeneutiska sättet att förhålla sig till vetenskap, då vi med denna 

undersökning har sökt att uppnå en förståelse för en rad företags sätt att förhålla 

sig till och förbereda sig för framtiden genom att tolka de intervjusvar vi erhållit. Vi 

gör ej anspråk på att ha funnit sanningen i någon absolut mening, då resultatet är 

starkt kopplat till oss som forskare. 

 

En grundtanke inom hermeneutiken är att vi som sociala aktörer ej tolkar och 

förstår vår omvärld förutsättningslöst, utan mot bakgrund av vissa förutsättningar 

(Gilje & Grimen 1992). Denna så kallade förförståelse, som är kopplad till forskarens 

föreställningar och tidigare erfarenheter, kommer således att påverka sättet på vilket 

han tolkar något (Norén 1995). Det faktum att vi har varit verksamma inom den 

akademiska världen under ett stort antal år har utan tvekan påverkat vårt sätt att 

tolka vår omvärld. Även den akademiska inriktning vi har valt, företagsekonomi, 

har stor inverkan på vår förförståelse. En av hermeneutikens utgångspunkter är att 

det finns ett stort antal sätt att uppfatta och förstå verkligheten på (Norén 1995). 

Det är således viktigt att beakta det faktum att våra intervjuobjekt kan ha en annan 

förförståelse än vår egen, något som givetvis skulle kunna försvåra tolkningsarbetet. 

 

Samhällsvetaren måste alltså vara medveten om samt förhålla sig till det faktum att 

sociala aktörer presenterar sin tolkning av verkligheten utifrån den bakgrund de 

kommer ifrån. Vidare måste forskaren, givetvis efter att ha tolkat de sociala 

aktörernas egna utsagor, rekonstruera dessa tolkningar inom ett 

samhällsvetenskapligt språk med hjälp av teoretiska begrepp. Ovanstående 

resonemang brukar kallas för dubbel hermeneutik. (Gilje & Grimen 1992) 

 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  METOD 
 
 

 7

Vad har då detta för praktisk betydelse för vår undersökning? För det första 

innebär det att den bild som presenteras för oss i samband med intervjuerna redan 

är tolkad av respondenterna. För det andra innebär det att vi i vår tur kommer att 

tolka dessa svar för att presentera våra tolkningar med hjälp av valda teoretiska 

begrepp. De slutsatser och resultat som uppsatsen sedermera utmynnar i kommer 

således att vara utsatta för en ”dubbel tolkning”, något som pekar på att resultaten 

är starkt bundna till oss som forskare. 

 

Hermeneutik översätts ibland med tolkningslära (Norén 1995), något som torde ha 

framgått av ovanstående resonemang. Det är således av yttersta vikt att förstå att 

denna undersökning är ett resultat av hur vi som forskare har valt att förhålla oss 

till det aktuella problemet samt hur vi har valt att tolka det insamlade empiriska 

materialet för att ge läsaren en möjlighet att förstå hur vi kommit fram till våra 

slutsatser. 

 

2.2 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 
 

Inom vetenskapen finns olika, delvis principiellt skilda, angreppssätt med vars hjälp 

forskaren kan tillägna sig ny kunskap. Skillnaden ligger i var forskningen har sin 

utgångspunkt – i empirin eller teorin (Alvesson & Sköldberg 1994). Vid ett deduktivt 

angreppssätt är utgångspunkten en fast förståelseram (Andersen 1994), det vill säga, 

forskaren utgår ifrån en teori för att forma en hypotes. Utifrån denna hypotes väljs 

sedan vilka observationer som ska göras, varpå resultat nås genom logisk 

slutledning (Ericsson & Wiedersheim-Paul 1999). Ur ett induktivt perspektiv sluter 

sig forskaren till mer generella slutsatser (teorier, modeller) utifrån enskilda 

observationer i verkligheten. (Ericsson & Wiedersheim-Paul 1999)  

 

Med grund i vårt tillvägagångssätt anser vi oss varken vara rent deduktiva eller 

induktiva. I sann svensk anda har vi istället använt oss av en lagom dos av 
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respektive angreppssätt. Vi kommer i vår undersökning att utgå ifrån vissa 

fastställda teoretiska resonemang för att uppfylla uppsatsens syfte. Den teoretiska 

grundförståelsen har vi dels tillskansat oss genom tidigare studier i ämnet strategi 

samt genom teorisökning. Denna förförståelse har legat till grund för och påverkat 

vårt tillvägagångssätt vid studien samt vid insamlandet av den empiriska 

informationen. Då vi på förhand inte kan förutse omfattningen på eller innehållet 

av informationen från våra empiriska observationer, kommer vår undersökning att 

sträcka sig utanför den teoretiska referensramen. Vi kommer således att försöka 

beakta ytterligare faktorer än de som förekommer i vår teoretiska referensram vid 

insamlandet av det empiriska materialet, något som måste tillåtas påverka 

teoribildningen. Det kommer således i undersökningen finnas en ömsesidig 

påverkan mellan teori och empiri. Vår undersökning kan emellertid sägas vara av 

mer deduktiv karaktär, då vi främst utgår från teorin i vårt val av 

undersökningsområde. 

 

2.3 BESKRIVANDE KOMPARATIV STUDIE 
 

Lekvall & Wahlbin (2001) benämner en studie som har för avsikt att kartlägga fakta 

och sakförhållanden som beskrivande. Andersen (1994) ser, i enlighet med det 

hermeneutiska synsättet, en beskrivning som en representation av ett område av 

verkligheten med hjälp av symboler, det vill säga sociala konstruktioner, formade av 

de sociala sammanhang som de uppstått och utvecklats i.  

 

Denna uppsats syftar till att studera utbredningen och omfattningen av ett fenomen. 

En studie av denna karaktär benämns av Arbnor & Bjerke (1999) som beskrivande. 

Fenomenet i detta sammanhang är företags resonemang kring framtiden och de 

metoder som används för att förbereda sig inför denna.  
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Studien syftar vidare till att genom jämförelser blottlägga de eventuella skillnader 

som föreligger vad gäller sättet att förbereda sig inför framtiden mellan företag vars 

omgivning karakteriseras av olika grad av stabilitet. Detta medför således att 

uppsatsen även får en komparativ karaktär. 

 

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att en beskrivande studie är 

användbar när forskaren vill skapa förståelse inom ett område utan att för den skull 

undersöka bakomliggande orsaksförhållanden. Ambitionen med denna studie är 

främst inte att finna bakomliggande förklaringssamband till det som studeras, utan 

att ge en bild av de förhållanden som råder inom det studerade området. Vår 

förhoppning är emellertid att genom valda förfaringssätt kunna finna en relation 

mellan graden av stabilitet som karakteriserar en bransch och de sätt på vilka 

branschens företag förbereder sig för framtiden. Detta, att finna kausala samband 

mellan olika variabler, benämns som en förklarande studie (Christensen et al 2001). 

Enligt ovanstående resonemang anser vi således att vår uppsats inte kan sägas vara 

enbart beskrivande och komparativ, utan den har till viss del även av ett 

förklarande angreppssätt. 

 

2.4 KVALITATIV UNDERSÖKNING 
 

Vid en kvantitativ undersökning är utgångspunkten att det studerade fenomenet 

objektivt kan mätas samt presenteras numeriskt (Andersen 1994). Det torde för 

den uppmärksamme läsaren stå klart att detta synsätt går stick i stäv med vår syn på 

hur samhällsvetenskap ska bedrivas samt med hur de i inledningen ställda 

problemfrågorna ska besvaras. För att besvara dessa frågor ansåg vi oss bland annat 

tvungna att komma åt intervjuobjektens tankar om fenomenet ifråga, och tankar 

kan som bekant ej mätas objektivt.  
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En kvalitativ studie, däremot, syftar till att skapa förståelse (Holme & Solvang 

1991). Vidare syftar kvalitativa studier till att undersöka händelsers innebörd genom 

att ett fenomen studeras i ett visst sammanhang (Lantz 1993). Den kvalitativa 

metod vi nyttjade oss av för att uppfylla uppsatsens syfte var intervjun, då vi ansåg 

den vara mest lämplig som undersökningsmetod. Vi ansåg att en enkät, med dess 

höga grad av standardisering, näppeligen skulle kunna fånga intervjuobjektens 

tankar kring förberedelser inför framtiden. Inte heller observationer ansågs vara rätt 

metod, dels på grund av den tidsomfattning som krävs vid en dylik metod samt för 

att det enbart med hjälp av observationer är svårt att kunna utläsa vilka tankar 

föremålet för observationen har inför framtiden.  

 

2.4.1 Intervju 

Vi valde att använda oss av en intervju av semistandardiserad karaktär, då vi ej ville 

utesluta möjligheten för intervjuobjekten att framföra andra infallsvinklar än de 

som figurerade i vår intervjuguide. Detta, att kunna fånga aspekter av ett problem 

som forskaren innan mätningens början endast har begränsad kunskap om, är en av 

intervjuns största styrkor (Kvale 1997). Då vi som tidigare påpekat (se 2.2) ej enbart 

sökte svar på om företagen agerade i enlighet med den teoretiska referensram vi 

framarbetat, utan även sökte utröna huruvida andra förberedelser än dessa kunde 

tänkas förekomma, ansåg vi denna intervjuform vara den mest passande. 

 

Innan intervjun genomförs bör intervjuaren noga tänka igen vilken sorts 

information den framarbetade intervjuguiden kommer att generera. Innan 

intervjuguiden utarbetas bör vi som intervjuare reflektera över om det är tankar 

och/eller beteenden vi vill lyfta fram och belysa under intervjuns gång (Tomicic 

2002-11-06). Om intervjun syftar till att lyfta fram ett faktiskt beteende och ej 

enbart en normativ aspekt av ett problem, bör intervjuaren försöka få ner frågorna 

på en konkret nivå för att undersöka riktigheten i intervjuobjektets utsagor 

(Tomicic 2002-11-06). För att knyta an till vår undersökning, strävade vi istället 
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efter att få fram de tankar som intervjuobjekten hyste om framtiden samt 

eventuella förberedelser inför denna. Anledningen till att vi ej lade fokus på faktiskt 

beteende var att det många gånger kan vara svårt att undersöka denna aspekt. Dels 

kan intervjuobjekten vara motvilliga till att på detaljnivå beskriva hur en viss tanke 

omsätts i handling på grund av konkurrensaspekter. Vidare skulle det ta mer tid i 

anspråk, då vi skulle behöva studera den aktuella organisationen mer i detalj. Då 

den tid vi förfogade över för att genomföra denna undersökning var starkt 

begränsad, bestämde vi oss således för att lägga fokus på tankar och idéer snarare 

än på faktiskt beteende. Eftersom företagen var relativt små, och de personer vi 

intervjuade hade en stor inverkan på företagets förberedelser inför framtiden, ansåg 

vi det vara önskvärt att få fram dessa personers tankar och idéer om denna framtid. 

 

Vad gäller respondenterna möjlighet att i förväg konsultera intervjuguiden ansåg vi 

det vara önskvärt att så ej skedde. Det vi därigenom främst ville undvika var att 

intervjuobjekten skulle tänka igenom frågorna i förväg, då vi ansåg att det skulle 

kunna minska graden av spontanitet. Det föreligger likaledes alltid en risk att 

respondenterna, medvetet eller omedvetet, framför tankar som framställer dom i 

bättre dager (Tomicic 2002-11-06). Vi ansåg att denna risk skulle kunna begränsas 

om respondenterna ej konfronterades med intervjuguiden i förväg, varför vi ej 

erbjöd dem att ta del av denna. Endast en av respondenterna ville på förhand ha en 

kopia på intervjuguiden, vilket han även fick. Hur detta eventuellt har kommit att 

påverka resultatet av intervjun är givetvis svårt att säga.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna, utsattes intervjuguiden för ett kritiskt 

granskande av vår uppsatsgrupp samt uppsatshandledare, för att få en så 

genomarbetad och träffande intervjuguide som möjligt. Som tidigare påpekats 

utformades intervjuguiden dels utifrån den teoretiska referensram vi framarbetat 

och dels efter en rad frågor av mer öppen karaktär. Den ordning med vilken 

frågorna figurerar i intervjuguiden följdes ej slaviskt, då vi ej ville styra samtalet för 
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mycket. Följdfrågor inflikades och stickspår följdes upp, allt för att få en så bred 

bild av problemet som möjligt.  

 

2.4.2 Intervjuns dilemma 

Meningen med att utarbeta en så omfattande och rättvisande intervjuguide som 

möjligt är att vid intervjuerna kunna få svar på de i förväg framarbetade 

problemfrågorna. Det räcker dock ej med att ha en ypperlig intervjuguide för att en 

lyckad intervju skall komma till stånd. En rad mätfel riskerar att uppstå vid intervjuer 

på grund av bland annat respondentfel och/eller intervjuareffekter (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 1999).  

 

Vad gäller respondentfel kan dessa uppstå av en rad orsaker. Det skulle kunna tänkas 

att respondentens självbild påverkar de svar han ger. De flesta människor vill i regel 

framstå som duktiga och genomtänkta, något som skulle kunna påverka de svar vi 

erhåller. Vidare skulle det faktum att respondenternas svar kommer att publiceras 

kunna påverka utfallet av intervjun. (Tomicic 2002-11-06) Huruvida respondentfel 

föreligger är givetvis svårt att avgöra. Vi har dock efter varje intervju diskuterat 

igenom de intryck vi har fått samt försökt att bedöma riktigheten i det som 

framkommit under intervjuerna. Vi har bland annat tagit hänsyn till samt diskuterat 

sådana aspekter som respondentens eventuella tvekan inför en fråga och längre 

pauser. Vi har även inför varje intervju erbjudit respondenten möjligheten till 

anonymitet, något som skulle kunna öka respondentens frispråkighet.  

 

Som tidigare påpekats under rubriken Vetenskapligt synsätt (se 2.1) är resultatet av 

denna undersökning starkt kopplat till oss som forskare, då det i slutändan är våra 

tolkningar som ligger till grund för analysen och slutsatserna. Vi har dock, genom 

att noga redovisa respondenternas svar i empirikapitlet, givit läsaren en möjlighet 

att bedöma våra tolkningar. Vidare har vi i största möjliga mån försökt att 
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åskådliggöra resonemanget bakom vår analys genom citat från respondenterna som 

styrker våra påståenden och tolkningar.  

 

Ett annat mätfel som kan uppstå i samband med en intervju är intervjuareffekten. Då 

det vid en intervju alltid uppstår någon form av samspel mellan den/de som 

intervjuar och respondenten kan detta ge utslag i resultatet på ett sätt som ej är 

önskvärt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999). Vi har under intervjuerna försökt 

att minimera denna risk, bland annat genom att i största möjliga mån undvika att 

ställa ledande frågor. Fel kan även uppstå vid bearbetningen och tolkningen av det 

insamlade intervjumaterialet. Vi har hela tiden diskuterat resultatet samt 

tolkningarna av de genomförda intervjuerna, varvid vi hoppas ha kunnat reducera 

denna risk. En tolkning kan enligt oss ej vara ”rätt” eller ”fel” i någon absolut 

bemärkelse, såtillvida inga faktafel föreligger (se 2.1). Vi vill ännu en gång framhålla 

den hermeneutiska tanken om att verkligheten kan förstås på en rad olika sätt. 

 

2.5 URVALSPROCESSEN 
 

Verkligheten kan aldrig omfattas i sin helhet. Forskaren måste alltid i varje form av 

kunskapsbringande undersökning söka studera, förklara och/eller förstå endast en 

del av den. En avgränsning i tid eller rum blir därför nödvändig, varför forskaren 

tvingas att göra ett urval av vad han anser vara av betydelse för studien. (Arbnor & 

Bjerke 1994) 

 

I vår studie har avsikten varit att studera företags sätt att resonera kring framtiden 

samt hur förberedelserna inför denna tar sig form. Med utgångspunkten i att 

företag tillhörande olika branscher verkar i sammanhang som karakteriseras av 

olika grad av stabilitet har vår föresats även varit att göra en komparativ studie, för 

att upptäcka eventuella skillnader mellan hur företag i olika branscher förbereder 

sig inför framtiden.  
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Urskiljningen och valet av mer respektive mindre stabila branscher att studera har 

föranlett en tolkning av begreppet stabil bransch.  Vi har i egentlig mening inte 

använt oss av en absolut definition av begreppet för att utkristallisera för studien 

adekvata branscher. Istället har en mer övergripande uppfattning av en branschs 

struktur och dess historiska utveckling fått ligga till grund för valet av 

observationsobjekt.  

 

2.5.1 Val av bransch 

De branscher vi nyttjat oss av för att besvara våra problemfrågor är 

datakonsultbranschen, vilken vi anser vara relativt instabil, och 

landtransportbranschen, vilken vi anser vara relativt stabil. Datakonsultbranschen 

har under de senaste åren upplevt en hög grad av turbulens, kantad av djupdykande 

omsättningssiffror och massavskedningar när åtskilliga företag har dukat under för 

den vikande konjunkturen i IT-branschen. Konjunkturen för 

landtransportbranschen har däremot varit mer stabil och antalet företag som de 

senaste åren gått i konkurs är ej närmelsevis lika stort som i datakonsultbranschen. 

Vidare är de produkter och tjänster som representerar datakonsultbranschen mer 

komplexa och genomgår snabbare förändringar än motsvarigheterna i 

landtransportbranschen. Vi vill återigen påpeka att vi i val av bransch ej har utgått 

från några absoluta mått av stabilitet. Vi hävdar ej heller att företagen i de 

respektive branscherna åtnjuter samma grad av stabilitet. Vi hävdar däremot att de 

ovan beskrivna branscher skiljer sig åt i grad av stabilitet, vilket gör dem lämpliga 

för att besvara våra problemfrågor. 

 

2.5.2 Val av företag 

Vi har för att besvara våra problemfrågor valt att vända oss till relativt små företag 

med en lättöverskådlig struktur på organisationen. Anledningen till detta är att det 

därigenom enligt oss blir lättare att få en övergripande bild av hur företaget 
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förbereder sig inför framtiden. Då ledande personer inom dessa företag kan ha en 

mer översiktlig bild över organisationen än vad motsvarande personer inom en 

större och mer komplex organisation kan ha, anser vi att vi därigenom lättare kan 

fånga problemfrågans komplexitet. Ett företags strategiska beslut påverkas 

sannolikt till i hög grad av den erfarenhet som finns hos de eller den person som 

driver verksamheten (Johnson & Scholes 1997). Då rollen som strateg i mindre 

företag ofta faller på företagsledaren är det av yttersta vikt att beakta vad denne vill 

göra (Mintzberg & Quinn 1996). Vi är givetvis medvetna om att det även kan 

finnas fördelar med att undersöka större företag, då det i dessa kan förekomma 

funktioner som enbart handhar strategiska frågor. Det skulle kunna innebära att det 

finns en större medvetenhet och klarhet kring strategiska frågor. Vi anser dock att 

mindre företag lämpar sig bättre i denna typ av studie. 

  

Vår uppfattning är att det i en stor organisation ibland kan vara svårt, för att inte 

säga omöjligt, att avgöra hur förberedelserna inför framtiden ser ut och vilka som 

ansvarar för dessa. I ett mindre företag, med ansvaret för framtidsplanering 

koncentrerat till en eller en handfull människor, vilka dessutom har en klar 

överblick över hela organisationen, blir det således enklare att besvara frågan om 

hur företaget resonerar kring framtiden och vilka implikationer det får för 

förberedelserna inför denna.  

 

Hur gjorde vi då rent praktiskt för att hitta föremålen för vår undersökning? Vi 

började med att söka i branschförteckningen Sveriges största företag, i vilken det 

framgår hur stort respektive företag är inom sin bransch. När vi hade hittat ett 

lämpligt antal kandidater tog vi sedan reda på var de hade sitt huvudkontor. På 

grund av praktiska skäl sållade vi bort de företag som ej hade sitt huvudkontor i 

närheten av Linköping. Alla de företag vi kontaktade var dock ej benägna att låta 

sig intervjuas. Vi konsulterade därför den lokala telefonkatalogen för att på så sätt 
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hitta fler lämpliga kandidater. Innan kontakt togs, besökte vi respektive företags 

hemsida för att ta reda på företagets verksamhetsområde samt antalet anställda. 

 

Därefter kontaktade vi företagens respektive VD för att via telefon informera dem 

om undersökningens karaktär samt syfte. Vi förklarade att vår avsikt var att 

diskutera ämnet med personer som hade god inblick i företaget och som antogs 

kunna besvara de uppställda problemfrågorna. De flesta verkställande direktörer 

angav att beslut rörande företagets framtid var förbehållna endast dem, varvid en 

intervju per företag ansågs vara den mest lämpliga lösningen. Endast i ett av fallen 

genomförde vi mer än en intervju. Skälet till det var att detta företags VD endast 

hade innehaft sin post i ett fåtal månader.  

 

Ett annat sätt att undersöka det valda problemorådet hade kunnat vara att endast 

välja ett eller två företag, för att därigenom undersöka problemfrågorna mer på 

djupet. Vi valde emellertid att göra en mindre djup studie som i gengäld blev 

bredare, då vi valde att inkludera sex företag. Då intervjuerna resulterade i mer än 

200 sidor text att analysera, bedömde vi att det inom ramen för denna uppsats ej 

fanns tid att ytterligare fördjupa studien.  

 

Trots att de undersökta företagen går under samma branschbenämning, är vi av 

åsikten att den stabilitet som omger dem varierar. De två åkeriföretagen torde vara 

utsatta för samma grad av stabilitet i sin omgivning, då de är lika till utbud av 

tjänster samt då de verkar i samma geografiska område. Det tredje valda företaget 

inom landtransportbranschen, Östgötatrafiken, skiljer sig dock från dessa två. Då 

detta företag ej är utsatt för konkurrens i den bemärkelsen att de har ensamrätt på 

kollektivtrafik i länet, kan de anses verka i en mer stabil miljö. Även de valda 

datakonsultföretagen skiljer sig från varandra i grad av stabilitet, då de delvis vänder 

sig till olika marknader. Ett av företagen visade sig dessutom ha avvecklat sin IT-

verksamhet för att istället koncentrera sig på management-konsult verksamhet.  
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Då syftet med vår undersökning delvis är att blottlägga eventuella skillnader mellan 

företag verksamma i miljöer karakteriserade av olika grad av stabilitet, anser vi inte 

att ovanstående omkullkastar vår undersökning.  

 

2.6 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INTERVJUER 
 

Samtliga intervjuer ägde rum på respektive företags kontor och tidslängden var i 

genomsnitt en timme. Inför varje intervju erbjöds respondenterna anonymitet. Då 

det främst var respektive företags VD som intervjuades, skulle även en 

svagbegåvad person utan alltför mycket tankeakrobatik kunna härleda vilken 

respondent som avgett svaren, anonymiteten till trots. Vi erbjöd oss därför även att 

utelämna företagsnamnet, varvid ett visst mått av anonymitet skulle kunna uppnås. 

Ingen av respondenterna ansåg dock detta vara nödvändigt. 

 

Innan intervjuerna utfördes presenterade vi återigen syftet med denna uppsats samt 

frågade respondenterna huruvida vi fick tillåtelse att använda diktafon under 

intervjuns gång. Vi informerade respondenterna om att bandet endast skulle lyssnas 

igenom av oss samt att det skulle raderas när så hade skett. Ingen av 

respondenterna hade något att invända mot att vi använde diktafon. 

 

Inför intervjuerna bestämde vi vem som skulle leda samtalet, varvid den av oss som 

ej ledde samtalet konsulterade intervjuguiden samt inflikade frågor när så behövdes. 

I och med detta förfaringssätt anser vi oss ha eliminerat risken för att ha utelämnat 

några av de på förhand framarbetade frågeområdena. Båda uppsatsförfattarna 

antecknade även under hela intervjun, i den händelse något tekniskt problem skulle 

uppstå med diktafonen. Intervjuerna hade karaktären av samtal, där den ordning i 

vilken frågorna togs upp ej var fastställd på förhand. Då frågorna ibland 

uppfattades som svåra av respondenterna, upprepades och omformulerades dessa 
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under intervjuns gång.  På detta sätt kunde vi ibland få ett mycket mer uttömmande 

svar på frågor som respondenten till en början hade svårt att förhålla sig till.  

 

Efter intervjuerna diskuterade vi igenom helhetsintrycket av intervjuerna samt 

antecknade sådant vi ansåg vara av vikt men som ej framkom av inspelningen. 

Vidare rannsakade vi oss själva och försökte bedöma om intervjun varit väl 

genomförd samt vad som skulle kunna förbättras till nästkommande intervju. 

Intervjuerna skrevs sedan ut i sin helhet och respektive respondent tillfrågades om 

han/hon ville ta del av intervjuutskrifterna för att ge synpunkter och/eller korrigera 

eventuella felaktigheter, något som alla önskade. Fyra av företagen kontaktade oss 

för att få klarhet i hur materialet skulle behandlas, trots att detta redogjorts för 

tidigare, både vid den första telefonkontakten samt i samband med intervjun. Ett av 

dessa företag förbjöd oss sedermera att använda intervjun utan att någon egentlig 

anledning angavs. Vi erbjöd oss då att gör denna intervju helt anonym samt att göra 

vissa ändringar, något som ej accepterades av företaget i fråga. Vi tvingades således 

att exkludera detta företag ur studien. Ett annat företag ansåg sig ha lämnat ut 

strategiska hemligheter, varpå de sände tillbaka en bearbetad version av intervjun. 

Det material som återstod efter denna censur ansåg vi ej utgöra en tillräcklig grund 

för att kunna utföra en adekvat analys, varvid vi beslöt oss för att exkludera även 

detta företag ur studien. Ytterligare ett företag hade liknande krav, varvid vi fick ta 

bort för studien relevant information ur denna intervju. Vi ansåg dock att det 

kvarvarande materialet ändå gav en klar bild av företaget, varvid vi beslöt oss för att 

behålla företaget i studien. Ovanstående har således inneburit att två av de företag 

som var tänkta att ingå i studien ej medverkar. 

 

2.7 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 
 

Förfarandet vid en uppsats är, i likhet med övriga aspekter av livet, förenat med en 

mängd val. Dessa val kommer i sin tur att påverka de resultat som uppsatsen 
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sedermera resulterar i. För att det resultat som framkommer i uppsatsen ska kunna 

förefalla trovärdigt och tillförlitligt är det av yttersta vikt att vi, i rollen som forskare, 

intar ett kritiskt förhållningssätt till de metodval och den litteratur som använts i 

arbetet med uppsatsen. Genom detta förfarande uppmärksammas de eventuella fel 

och brister som kan påverka resultatet av den gjorda undersökningen. Vi har valt 

att presentera dessa val under metodkapitlets gång, varvid vi ej kommer att 

behandla dem separat här. 

 

2.7.1 Validitet och Reliabilitet 

Huruvida ett visst mätinstrument förmår att mäta det som avses att mäta kallas 

validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999). I och med vårt resonemang tidigare i 

metodkapitlet anser vi oss redan ha redogjort för denna fråga. Ett begrepp som är 

intimt kopplat till validitet är reliabilitet. Med detta begrepp avses huruvida en 

upprepning av resultaten från en undersökning kan åstadkommas om studien 

genomförs på ett identiskt eller snarlikt sätt. (Christensen et al 2001) Vi har tidigare, 

i sann hermeneutisk anda, hävdat att de resultat vi kommer fram till är starkt 

kopplade till oss som forskare, då det är sättet på vilket vi tolkar den insamlade 

informationen som avgör resultatet av undersökningen. Detta innebär således att 

två andra forskare troligtvis ej skulle komma fram till exakt samma resultat som oss. 

Vi har dock i största möjliga mån försökt att vara så uttömmande som möjligt i vår 

metod, så att de som läser uppsatsen skall kunna bedöma de val och tolkningar vi 

genomfört.  

 

2.7.2 Generaliserbarhet 

Vi gör med denna uppsats inga anspråk på att statistiskt kunna generalisera 

resultaten av vår undersökning. För att kunna göra detta krävs det att 

undersökningen bygger på att intervjuobjekt väljs ut slumpmässigt från en 

population (Kvale 1997), något som vi av olika skäl ej har kunnat göra. I den mån 
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resultaten av vår studie går att generalisera rör det sig i stället om en analytisk 

generalisering. Kvale (1997) beskriver en analytisk generalisering som följer: 

 

Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 

resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 

en annan situation. 

Kvale (1997:210) 

 

Till skillnad från naturalistiska generaliseringar bygger vi istället vår generalisering 

på en påståendelogik (Kvale 1997), där vi klarlägger argument och stödjande belägg 

för att ge läsaren en möjlighet att bedöma möjligheten till eventuella 

generaliseringar.  
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3. REFERENSRAM 
 

Denna referensram syftar till att bekanta läsaren med de teoretiska referenser kring vilka vi 

bygger vår studie. Dessa teorier kommer sedermera att analytiskt appliceras på det empiriska 

material vi genom intervjuer tillskansat oss. För att ge läsaren en förståelse för studiens tema 

inleds kapitlet med en genomgång av människans sätt att förhålla sig till framtiden. 

Referensramens andra del behandlar företagsstrategi och inleds med en precisering av 

begreppet ”strategi”, vilken följs av en genomgång av två kontrasterande perspektiv av strategiskt 

tänkande, ”det rationellt tänkande perspektivet” och ”det kreativt tänkande perspektivet”. 

Denna jämförelse mynnar ut i en debatt som klargör den diskrepans som råder mellan två skilda 

perspektiv för hur strategier uppkommer i organisationer, ”det planerande perspektivet” och ”det 

framväxande perspektivet”. Den sista delen går i organisationsteorins tecken och behandlar ett 

antal parametrar vilka är tänkta att ligga till grund för att bedöma graden av flexibilitet hos de 

organisationer vi studerar. Vi kommer i samband med detta även kort att redogöra för hur 

informationsspridningen kan se ut i organisationer. 

 

3.1 FRAMTID OCH HUR MÄNNISKAN UPPLEVER DEN 
 

Somliga av oss går runt med en förväntan att vinna högsta vinsten. Andra är 

misantropiskt lagda och väntar sig att det mesta kommer att gå åt pipan Våra 

förväntningar är i mycket beroende av hur vi uppfattar vår egen livssituation, om vi 

kan påverka den eller inte. Känner vi oss fria och att vi kan påverka vår tillvaro 

upplever vi detta som en tillgång. Vi har våra förväntningar i våra egna händer, och 

kan konstruera många möjliga ”framtider”. I den motsatta situationen, om vi känner 

oss instängda, trycker tillvaron ner oss, och våra förväntningar på framtiden minskar 

liksom hela vår livslust. 

Ingvar (1984:15f) 
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Förekomsten av det som i folkmun kallas tid samt pannlobernas sammansättning är 

två av de förutsättningar som möjliggör människans förmåga att överhuvudtaget 

kunna föreställa sig en framtid. Hjärnforskning har påvisat att aktiviteten i 

pannloberna ökar markant närhelst människan tänker på eller planerar för 

kommande händelser. Människan utför ständigt dessa tankeexperiment och detta, 

att föreställa sig vad som kommer eller kommer att kunna ske i framtiden, är en av 

hjärnans allra viktigaste uppgifter. (Ingvar 1984) 

 

I mångt och mycket kan vi redan nu ”känna till” det skeende som komma skall. De 

flesta av oss ”vet” till exempel att vi även i morgon motvilligt, och på 

väckarklockans befallning, kommer att släpa oss upp till duschen, frukostbordet 

och bussen, i nämnd ordning. Om sådana framtida händelser har hjärnan således 

bestämda förväntningar beroende på deras rutinmässiga karaktär. Utöver dessa 

förväntningar utför hjärnan även mer hypotetiska tankeexperiment och testar olika 

scenarier. Ingvar (1984) menar att dessa tankeexperiment även tar hänsyn till 

tidsaxeln genom att vi går igenom de olika sekvenser som leder fram till 

slutresultatet. Till exempel, för att köpa den nyaste modellen från Aston Martin kan 

det tänkas att vi föreställer oss ett väl utfört arbete som resulterar i högre lön vilket 

i sin tur kommer att möjliggöra bilinköpet. Vi spelar således upp olika scenarier i 

huvudet som hjälper oss att logiskt komma fram till slutresultatet (Ingvar 1984), i 

detta fall en ny ögonsten att ställa i garaget. 

 

Som nämndes ovan är det i pannloberna som aktiviteten med att tänka på 

framtiden pågår. Denna aktivitet går ej enbart att hänföra till de stunder vi är vakna 

och aktiva. När vi vilar ostört har forskarna påvisat att aktiviteten i pannloberna på 

sina ställen är dubbelt så hög som i andra delar i hjärnan. Detta tyder på att vi 

reflekterar över tidigare händelser för att dra lärdom av dessa och därigenom 

optimera vårt framtida beteende. (Ingvar 1984) Framtiden, liksom dåtiden och nuet 

skulle således kunna sägas vara vår ständiga ledsagare.  
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3.2 STRATEGI 
 

Ett sätt att komma till klarhet med hur företag förbereder sig inför framtiden är 

genom att studera på vilket sätt strategier uppkommer inom en organisation, då 

strategier är tänkta att sträcka sig in i framtiden. Vi vill på detta sätt bland annat 

undersöka huruvida det finns något som tyder på ett samband mellan 

föränderligheten i ett företagets omvärld och den process då strategier uppstår i ett 

företag.  

 

3.2.1 Vad är strategi? 

 

A strategy is the pattern or plan that integrates an organization’s major goals, policies, 

and action sequences into a cohesive whole.  A well-formulated strategy helps to 

marshal and allocate an organization’s resources into a unique and viable posture 

based on its relative internal competencies and shortcomings, anticipated changes in the 

environment, and contingent moves by intelligent opponents. 

  Quinn (1980:3)  

 

För att underlätta förståelsen för ämnet och samtidigt tydliggöra vår teoretiska 

utgångspunkt ter det sig naturligt att inledningsvis förklara utifrån vilket perspektiv 

vi valt att studera begreppet strategi. Mintzberg (1987) har utarbetat fem olika 

definitioner, utifrån vilka strategi kan betraktas: ”as plan, ploy, pattern, position and 

perspective”.  

 

Strategy as Plan - Med strategi menas i detta perspektiv en avsiktlig riktlinje för att 

hantera en situation. Mintzbergs (1987) definition har två karaktärsdrag: 
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Formuleringen och implementeringen av en strategi är två åtskilda moment. Vidare 

är strategi i detta hänseende något som är avsiktligt och målmedvetet utarbetat.  

 

Strategy as Ploy – Strategi ses här vara en för företaget enskild specifik ”manöver”, 

exempelvis med avsikten att överlista en konkurrent. 

 

Strategy as Pattern - Mintzberg (1987) menar emellertid att det inte är tillräckligt 

att definiera intentionerna bakom en strategisk handling, utan det krävs också en 

definition som berör det resulterande beteendet - ett mönster i den ström av 

handlingar ett företag utför. Strategi avses här vara konsekvensen i ett visst 

beteende, oavsett om det finns en plan bakom mönstret eller inte.  

 

Strategy as Position - I detta perspektiv ses strategi som en medlande kraft mellan 

organisationen och omgivningen. Strategi i detta avseende är således det medel en 

organisation nyttjar för att etablera sig i en extern omgivning för att skapa en 

konkret lönsam position. 

 

Strategy as Perspective - Strategi för organisationer är i detta hänseende vad 

personlighet är för individer. Strategi ses här som ett koncept, en kollektivt delad 

bild 1  av det inrotade sätt att uppfatta världen som finns bland de anställda i 

organisationen – en skapad ideologi som vägleder organisationen i att handla och 

svara inför olika situationer.  
 

Då vår avsikt här är att studera eventuella skillnader i hur strategier genereras i 

företag, väljer vi i denna studie att se strategi främst utifrån en kombination av två 

perspektiv: strategy as plan samt strategy as pattern. Båda dessa perspektiv kan dock 

kombineras med perspektivet strategy as position (Mintzberg 1987). Vi kommer i 

denna studie att ta hänsyn till hur företagen förhåller sig till sin omgivning, varför vi 

                                                 
1 Collective mind 
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delvis även kommer att beakta strategi ur detta perspektiv. Då vi inte tittar på 

enskilda handlingar utan försöker få klarhet i huruvida det finns en övergripande 

strategi, kommer vi inte se strategi ur definitionen strategy as ploy. Vidare har vi 

endast intervjuat företagsledare, varför vi inte kan avgöra huruvida den allmänna 

uppfattning som finns bland övriga anställda överensstämmer med den bild vi fått 

av företaget, eller om den endast kan knytas till företagsledarens uppfattning. 

Således har vi inte möjlighet att inte studera strategi utifrån definitionen strategy as 

perspective.  

 

3.2.2 Strategiskt tänkande 

För att kunna studera hur strategier genereras i företagen anser vi det vara 

nödvändigt att först beakta det strategiska tänkande som ligger bakom ett företags 

strategiformering. Utgångspunkten är här två synsätt vars uppfattningar om vad 

som karakteriserar det strategiska tänkandet är varandras motsatser – det rationellt 

tänkande perspektivet samt det kreativt tänkande perspektivet.  

 

Det rationellt tänkande perspektivet 

 

Corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines and reveals 

its objectives, purposes, or goals, produces the principal policies and plans for achieving 

those goals… 

Andrews (1987) 

 

Förespråkare för det rationellt tänkande perspektivet2 menar att den tankeverksamhet 

som ägnas åt strategi huvudsakligen bygger på ett medvetet och noggrant analytiskt 

resonerande och således kräver ett konsekvent och logiskt tänkande. Rationellt 

tänkande för strategiutveckling bör därför bygga på vetenskapliga metoder för 

                                                 
2 The Rational thinking perspective 
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forskning, analys, teoretisering eller falsifiering där beräkningar resulterar i ett 

optimalt tillvägagångssätt. (deWit & Meyer 1998) Utgångspunkten är här insamling 

och bearbetning av data för att kunna definiera möjligheter och hot i företagets 

miljö. Samtidigt sker en uppskattning av företagets styrkor och svagheter samt ett 

fastställande av vilka resurser som finns tillgängliga i organisationen. När ett 

problem definierats kan ett antal alternativa strategier identifieras genom att externa 

möjligheter matchas med interna styrkor. Dessa strategiska val måste undersökas, 

genom att utvärdera dem utifrån ett antal kriterium, såsom konsekvens, konsonans, 

fördel, genomförbarhet, potentiell avkastning och risker. Den bästa strategin väljs 

genom att efter kritisk värdering jämföra alla tänkbara möjligheter och fastställa den 

risknivå strategen är villig att ta, varpå den valda strategin kan implementeras. 

(deWit & Meyer 1998) 

 

Även om analysprocessen kan framstå som linjär menar förespråkare för rationellt 

tänkande att strategen ofta måste gå tillbaka och göra om något då ny information 

blir tillgänglig eller valda strategier inte fungerar. Vilka prognostiseringsmetoder 

som än används, går inte framtiden helt att förutses. (deWit & Meyer 1998) Detta 

beror inte enbart på tillkortakommanden i de olika metodernas kapacitet, utan 

också på vad Simon (1957 i deWit & Meyer 1998) benämner strategens begränsade 

rationalitet3 - brister i människans kapacitet att bearbeta och memorera information - 

vilket inskränker förmågan att överväga olika alternativ (Witt 1998). Detta gör att 

strategen ibland måste improvisera för att kompensera otillräckligheten i känd 

information. Detta ska emellertid göras så logiskt som möjligt genom att 

slutledning och spekulationer alltid baseras på kända fakta och argument (deWit & 

Meyer 1998). 

 

 

 

                                                 
3 Bounded rationality 
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Advocates of the rational thinking perspective argue that strategic thinking should not 

be based on emotions, routines, habit or pure intuition, but on explicit logical 

reasoning, just like a science. 

deWit &  Meyer (1998:72) 

 

Förespråkare för det rationellt tänkande perspektivet menar att irrationellt tänkande 

aldrig får tillåtas avgöra strategiska beslut. Känslor fördunklar strategens förståelse 

för den problemsituation som existerar och de möjliga lösningar som finns att tillgå, 

och kan på så vis hämma valet av optimal strategi. (deWit & Meyer 1998) Rutiner, 

det vill säga programmerade tillvägagångssätt som ursprungligen är avsiktligt 

utvecklade men som kommit att användas automatiskt utan eftertanke, ses som 

irrationellt tänkande och kan bli föråldrade och olämpliga i sitt sammanhang 

(March & Simon 1993 i deWit & Meyer 1998). Det samma gäller för vanor, det vill 

säga programmerade tillvägagångssätt som uppstått omedvetet, som under vissa 

omständigheter kan vara helt opassande (deWit & Meyer 1998). Intuition kan ses 

som motsatsen till formell analys (Von Winterfeldt & Edwards 1986 i deWit & 

Meyer 1998) och grundas på omedvetna resonemang. Intuition är inte 

nödvändigtvis irrationell. Om intuition baseras på omedvetna eller undermedvetna 

resonemang som härstammar från erfarenhet (Simon 1987 i deWit & Meyer 1998) 

kan intuitiva bedömningar vara logiska. (deWit & Meyer 1998) Intuitiva 

bedömningar är emellertid opålitliga och svåra att verifiera (Hogarth 1980; Schwenk 

1984 i deWit & Meyer 1998). Eden (1989 i deWit & Meyer 1998) menar därför att 

intuitiva resonemang i möjligaste mån ska göras explicita så att eventuella logiska 

brister kan uppdagas. 
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Det kreativt tänkande perspektivet 

 

Successful business strategies result not from rigorous analysis but from a particular 

state of mind. In what I call the mind of the strategist, insight and a consequent drive 

for achievement, often amounting to a sense of mission, fuel a thought process which is 

basically creative and intuitive rather than rational. Strategists do not reject analysis. 

Indeed they can hardly do without it. But they use it only to stimulate the creative 

process, to test the ideas that emerge, to work out their strategic implications, or to 

ensure successful execution of high potential “wild” ideas that might otherwise never be 

implemented properly. 

Ohmae (1982)  

 

Det rationellt tänkande perspektivets resonemang faller inte i god jord hos 

förespråkarna för det kreativt tänkande perspektivet, 4  vilka är av uppfattningen att 

logiska resonemang ofta är mer till besvär än nytta (deWit & Meyer 1998). Ohmaes 

(1982) uppfattning är att stora strategier härrör från insikter som inte är möjliga att 

uppnå genom medveten analys. Strategiskt tänkande handlar istället om förmågan 

att bryta sig ur ortodoxa övertygelser, vilket kräver kreativitet. Kreativitet är 

nödvändigt för att generera nya insikter, nya sätt att definiera problem och 

innovativa lösningar (Baden-Fuller & Stopford 1992 i deWit & Meyer 1998). 

 

Det kreativt tänkande perspektivet baseras på antagandet att problem är stygga5 

(Mason & Mitroff 1981). Med detta avses att strategiska problem i högsta grad är 

unika, komplexa och länkade till andra problem. Ett styggt problem kan definieras 

och tolkas på många sätt, har inga korrekta svar, eller ett begränsat antal möjliga 

lösningar. Det är därför omöjligt att identifiera det specifika problemet än mindre 

beräkna en optimal lösning. Att definiera och lösa strategiska problem ses därför 

huvudsakligen som en aktivitet som kräver ett kreativt tänkande, där 
                                                 
4  The Generative thinking perspective 
5  Wicked problems. 
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uppfinningsrikedom och förmågan att se i nya banor premieras. Förespråkare för 

det kreativt tänkande perspektivet menar att ett företags styrkor och svagheter och 

de möjligheter och hot som finns i omgivningen inte kan bli objektivt fastställda. 

Vilka faktorer som anses vara betydelsefulla i organisationen och dess omvärld och 

hur dessa ska utvärderas är en subjektiv bedömning utifrån varje enskild strateg, 

varför en SWOT6-analys inte har så mycket att göra med logisk analys utan handlar 

mer om att kreativt tyda en problemsituation. (deWit & Meyer 1998) 

 

Logical reasoning can be an intellectual straight-jacket 

deWit &  Meyer (1998:74) 

 

Det kreativt tänkande perspektivet menar att strategiska val inte är en logisk följd 

av de karakteristika som kännetecknar ett företag och dess omgivning. Enligt deWit 

& Meyer (1998) bygger logiska resonemang på ett antal accepterade teorier, idéer 

och antaganden om verkligheten. Rationellt tänkande är, enligt det kreativt 

tänkande perspektivet, således inget annat än tolkning av problem och val av 

lösningar som stämmer överens med det rådande allmänna paradigm (Kuhn 1970; 

Johnson 1988 i deWit & Meyer) - det av en social grupp skapade allmänna synsätt, 

grundat på gemensamma antaganden, som formar den enskilde individens syn på 

specifika situationer eller problem - som finns inom företaget. Strategen måste 

därför kunna använda sin fantasi för att generera nya, tidigare okända, lösningar. 

(deWit & Meyer 1998) Även om analyser kan användas, måste strategen i det 

slutgiltiga valet intuitivt avgöra vilken strategi som är bäst lämpad att föra företaget 

in i framtiden (Henderson 1977). Hamel (1996) anser att en organisation behöver 

människor som vågar trotsa de trossystem som hindrar de anställda ifrån att tänka i 

nya banor genom att utmana de vedertagna uppfattningar som finns och istället 

söka innovativa tillvägagångssätt. deWit & Meyer (1998) menar att detta kräver att 

strategen föreställer sig nya sätt att förstå världen, som inte logiskt följer tidigare 
                                                 
6 SWOT-analys är en analys där de Styrkor och Svagheter ett företag innehar och de Möjligheter 
och Hot som finns i dess omvärld uppskattas och ställs i relation till varandra. 
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trossatser, det vill säga ser på gamla problem med nya ögon. Denna kreativitet och 

mentala flexibilitet kan ges spelrum genom användandet av brainstorming, 

experimentering, öppenhet för intuition samt användandet av metaforer, 

motsägelser och paradoxer i utvecklingen av nya strategier. (deWit & Meyer 1998) 

 

3.2.3 Strategiformering 

Dessa båda synsätt kring strategiskt tänkande ligger till grund för två ståndpunkter 

med olika förklaringar till hur strategier uppstår i en organisation. deWit & Meyer 

(1998) skiljer i detta hänseende på två kontrasterande synsätt vad gäller hur 

processen att frambringa strategier bör se ut, där den avgörande skillnaden dem 

emellan är huruvida det föreligger en faktisk avsikt till strategins uppkomst.  

 

Strategier kan uppstå som ett resultat av en medveten planering, vilken skapar en 

strategisk utgångspunkt som fastslår företagets framtida kurs. Denna företeelse har 

vi valt att benämna avsiktlig strategi7. Strategier kan också uppkomma trots, eller i 

avsaknad av, en bakomliggande avsikt, vilket vi har valt att benämna framväxande 

strategi 8 . Dessa framväxande strategier kan uppkomma oavsiktligt, genom att 

strategen steg för steg fattar mindre, såväl relaterade som orelaterade, strategiska 

beslut. Dessa beslut mynnar tillsammans ut i en kurs varemot företaget riktas - en 

övergripande strategi. (deWit & Meyer 1998) 

 

                                                 
7 Deliberate strategy 
8 Emergent strategy 
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Figur 3.1 Avsiktliga och framväxande strategier (Mintzberg 1996:12) 

 

Dessa motsatta synsätt för hur strategier uppstår i en organisation benämns av 

deWit & Meyer (1998) som the planning perspective och the incremental perspective, vilket 

vi i svenska ordalag benämner, det planerande perspektivet respektive det 

framväxande perspektivet. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att dessa 

synsätt är två kontrasterande ytterligheter och att det finns en mängd teorier som 

förklarar hur strategier uppstår och som placerar sig mellan dessa båda synsätt.  

 

Det planerande perspektivet 

Förespråkare för det planerande perspektivet menar att strategier måste vara ett resultat 

av en medveten och genomtänkt planering där en strategi implementeras, stegvis 

och strukturerat, endast först efter att en explicit detaljerad plan formulerats. Vid 

detta förfarande nyttjar strategen all tillgänglig information för att kunna utvärdera 

alla möjliga strategiska alternativ samt väga dessa mot varandra, för att komma fram 

till en optimal strategi. När ett beslut kring en plan väl blivit fattat ska själva 

implementeringen ske snabbt, effektivt och under kontrollerade former. (deWit & 

Meyer 1998) 

 

Orealiserad  
Strategi 

Avsedd 
Strategi 

Avsiktlig Strategi

Genomförd 
Strategi 

Framväxande 
Strategi 
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Det planerande perspektivet förespråkar åtagande och förberedelse inför framtiden. 

Genom att först utarbeta en målsättning utifrån vilken en adekvat strategi formas, 

ges organisationen en riktning. Det planerande perspektivets förespråkare menar att 

organisationer inte kan agera rationellt utan ett syfte. I deras ögon kan något som 

uppstår oplanerat inte förknippas med strategi, utan bör ses som briljant 

improvisation eller ren tur. (deWit & Meyer 1998) 

 

Det planerande perspektivet karakteriseras enligt Johnson & Scholes (1997) av att 

den strategiska planeringen ska innehålla en hög grad av systematisering. Denna 

systematisering inkluderar uppställandet av mål; 

•  analys av omgivningen och organisationens resurser för att kunna matcha 

organisationen mot de hot och/eller möjligheter som kan påvisas vid 

analysen; 

•  analys av de resurser som innehas av organisationen för att på så sätt påvisa 

styrkor och svagheter; 

•  framtagandet av strategier samt utvärderingen av dessa; 

•  planering av implementeringen genom resursallokering; samt 

•  strukturering av organisationen samt utformandet av kontrollsystem.  

 

Även den mest elaborerade och välfunna strategi kommer i slutändan att vara 

verkningslös såtillvida den ej omsätts till handling (Johnson & Scholes 1997). Ju 

tydligare planering ett företag har, desto enklare kan det organisera sig för det 

praktiska verkställandet av en strategi. Företaget kan härigenom välja en struktur, 

uppgifter kan tilldelas, ansvar kan fördelas och kontrollsystem kan skapas. Allt detta 

syftar till att mäta samt följa upp resultatet för att sedan jämföra det med den 

ursprungliga planen. Detta leder i sin tur till att företaget kan agera korrekt. (deWit 

& Meyer 1998)  
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Ytterligare en fördel som uppkommer genom att planering föregår fattandet av 

strategiska beslut är att det sker en koordinering mellan alla inblandade parter. 

Genom att acceptera en gemensam plan innan implementeringen, kan 

meningsskiljaktigheter utjämnas och en förenlig strategi kan ömsesidigt efterföljas 

genom hela organisationen. (deWit & Meyer 1998) 

 

Medan en ”ad hoc” ledning har ett kortsiktigt perspektiv och behandlar frågor av 

strategisk vikt först när de uppstår eller en kris utvecklar sig, riktar en ledning som 

skapar strategiska planer uppmärksamheten mot framtiden, vilket uppmuntrar 

långsiktigt tänkande och skapar engagemang för möjligheten att förbereda sig för, 

och även skapa, framtiden (deWit & Meyer 1998). 

 

Det är svårt att sia, särskilt om framtiden. 

                                                    Bohr i Vedung (1991:42)  

 

Enligt deWit & Meyer (1998) är en av svårigheterna med planering att planer alltid 

är baserade på antaganden om hur framtiden kommer att utveckla sig. Det krävs 

således att utformandet av en plan föregås av någon form av prognostisering 

(framtidsbedömning) för att försöka förutse framtiden.  

 

Forecasting is anticipating, projecting, or estimating some future event, series of events, 

or condition which is outside the direct control of the organization 

  Waddell & Sohal (1994:41) 

 

Det planerande perspektivets syn på framtiden grundas på möjligheten att 

prognostisera och förutse (deWit & Meyer 1998). Enligt Wheelwright & Makridakis 

(1985 i Waddell & Sohal 1994) är framtidsbedömning ett av de bästa redskapen för att 

snabbt identifiera och förstå de nya förhållanden som ett företag påverkas av. 
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Resultatet av en framtidsbedömning fastställer omgivningens framtida villkor, för 

vilka företaget måste planera (Georgeoff & Murdick 1986 i Waddell & Sohal 1994).  

 

Metoder för framtidsbedömning kan antingen kategoriseras som informella eller 

formella. Informella metoder är i stor utsträckning intuitiva och beror på individuell 

erfarenhet och förmåga. Informella metoder används då det föreligger tids- eller 

databrist. Formella metoder kan vara både kvalitativa och kvantitativa. (Waddell & 

Sohal 1994) 

 

Kvalitativa metoder förlitar sig på företagsledningens omdöme och erfarenhet, vilket 

gör att resultatet från bedömningar som baserats på samma information kan variera 

beroende på vem som utfört bedömningen. (Waddell & Sohal 1994) Enligt Waddell 

& Sohal (1994) är kvalitativa metoder endast användbara då data är otillförlitliga, i 

begränsad mängd, eller då det föreligger tidsbrist. Exempel på kvalitativa metoder 

är Delfi, vilket är en metod för framtidsbedömning som är uppdelad i flera ronder 

där systematiska utfrågningar sker av en expertpanel. Frågor raffineras stegvis och 

allt sker anonymt i syfte att eliminera snedvridningar från de mest övertygande och 

auktoritära personerna. På detta sätt elimineras även de så 

kallade ”bandvagnseffekterna”, det vill säga risken att deltagare påverkas av 

resultatet och ansluter sig till den ”vinnande sidan”. Ytterligare en kvalitativ metod 

är marknadsundersökningar, det vill säga statistiskt utformade undersökningar riktade 

mot kunder eller potentiella kunder för att samla information om aktuella 

marknadsförhållanden. Vidare finns så kallade livscykelanalogier där 

framtidsbedömningar görs genom att lokalisera var produkten befinner sig i sin 

livscykel för att kunna förutse utsikterna för efterfrågan och marknads- och 

produktionsförhållanden. (Waddell & Sohal 1994) 

 

Kvantitativa metoder förlitar sig på matematiska modeller och antar att tidigare data 

och andra relevanta faktorer kan kombineras till tillförlitliga förutsägelser om 
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framtiden. (Waddell & Sohal 1994) Ett exempel på kvantitativa metoder är 

tidsserieanalys där framtida efterfrågan beräknas genom att studera mönstret av 

historisk efterfrågan. Ytterligare en metod är regressionsanalysen, där orsakssamband 

testas matematiskt mellan olika faktorer. I en prognosfelsstudie jämförs skillnaden 

mellan prognos och utfall i gamla och aktuella framtidsbedömningar genom att 

beräkna och utvärdera rimligheten eller tillförlitligheten till den nya bedömningen. 

(Waddell & Sohal 1994) 

 

För att skapa sig en bild av den kontext företaget befinner sig i kan företaget utföra 

en omvärldsanalys. Porter (1980) menar att utgångspunkten för strategisk analys är att 

förstå branschstrukturen.  

 

Det väsentliga vid formulering av en konkurrensstrategi är att klargöra sambanden 

mellan företaget och omgivningen 

Porter (1980:25)  

 

Hans grundsyn är att ett företag genom analys av sin omgivning kan vidta de 

åtgärder som krävs för att bli så konkurrenskraftigt som möjligt. Porter anser 

således att det bästa sättet på vilket ett företag kan bemöta framtiden, är genom att 

analysera omgivningen för att sedan framarbeta en vinnande strategi. 

Konkurrenssituationen i en bransch beror enligt Porter (1980) på fem primära 

konkurrenskrafter; ankomst av nya konkurrenter, hot från substitut, köparnas 

förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka samt rivalitet bland 

existerande konkurrenter. Den sammantagna påverkan från dessa fem faktorer 

bestämmer således hur branschen ser ut och en noggrann analys av dem kan hjälpa 

företaget att utarbeta en vinnande strategi. 

 

Hax (1990) delar Porters uppfattning om att strategins centrala ändamål är att skapa 

en bestående fördel gentemot sina konkurrenter. Han menar att denna komparativa 
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fördel är resultatet av en genomgripande förståelse för de interna och externa 

krafter som påverkar ett företag. Branschens attraktivitet samt trender och 

karaktärsdrag hos huvudkonkurrenterna ger företaget en bild av de hot och 

möjligheter som finns i branschen. Genom att identifiera företagets komparativa 

kapacitet kan företagets styrkor och svagheter definieras. Ett företag kan således 

genom att ställa dessa interna och externa förhållanden i relation med varandra -

genom upprättandet av en SWOT-analys - skapa en fungerande ”matchning” mellan 

den externa omgivningen och de interna ”förmågorna”. 9  Andrews (1987) 

förespråkar att denna process bör föregå varje beslut som fattas i ett företag. Han 

menar vidare att strateger i denna process, med analytisk objektivitet, kan uppskatta 

företagets relativa kapacitet och de möjligheter de ser och förutser i marknaden.  

 

Makridakis (1990 i deWit & Meyer 1998) menar att framtiden endast kan förutspås 

med utgångspunkt i det förflutna. Med största säkerhet kommer emellertid 

framtiden att skilja sig från dåtiden. Många anhängare till det planerande 

perspektivet propagerar därför för eventualitetsplanering10 - där ett antal alternativa 

planer hålls i reserv i den händelse de yttre förutsättningarna skulle förändras - till 

förmån för alltför deterministiska planer. Denna typ av planering baseras ofta på 

uppställandet av möjliga framtida scenarier. Andra menar att organisationer bör 

utföra regelbundna granskningar och omstrukturera de strategiska planerna så att 

de anpassas till de förändrade omständigheterna (deWit & Meyer 1998). 

 

Johnson & Scholes (1997) ser farhågor i formaliseringen av den strategiska 

planeringen. Strategier implementeras i en organisation med hjälp utav människor 

med personliga värderingar, strävan och ideal. Deras beteende låter sig näppeligen 

styras av strategiska planer vilket gör att sociala, kulturella och politiska 

dimensioner även måste tas i beaktande vid (Mintzberg & Quinn 1996). Vidare 

menar Johnson & Scholes (1997) att det är viktigt att ha i åtanke att ett företags 
                                                 
9 Capabilities 
10 Contingency planning 
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strategiska beslut sannolikt är starkt influerade av den erfarenhet som finns hos 

dem som driver verksamheten. I mindre företag vilar den rollen ofta i hög 

utsträckning på företagsledaren. Mintzberg & Quinn (1996) menar därför att det 

vid strategiska beslut är av yttersta vikt att beakta vad företagsledaren vill göra.  

 

Det framväxande perspektivet 

 

Strategy change processes in well-managed major organizations rarely resemble the 

rational-analytical systems touted in the literature. Instead, strategic change processes 

are typically fragmented, evolutionary, and intuitive. Real strategy evolves as internal 

decisions and external events flow together to create a new, widely shared consensus for 

action.  

Quinn & Voyer (1994:95) 

 

Vän av ordning skulle här nämna att det finns en rad författare som ej sällar sig till 

den skara sympatisörer av det planerande perspektivet som vi tidigare presenterat. 

Redan på 1950-talet framfördes kritik mot detta synsätt av Lindblom (1959 i deWit 

& Meyer 1998), som hävdade att det planerande perspektivet var orealistiskt, då 

den komplexitet som karakteriserar omgivningen och som påverkar organisationer 

ej tillåter den systematisering som förespråkarna av planerande perspektivet för 

fram.  Detta resonemang har sin grund i det framväxande perspektivets syn på 

framtiden som delvis okänd och oförutsägbar. 

 

Det framväxande perspektivets förespråkare är av uppfattningen att nya strategier 

uppstår över tiden, antingen genom att strategen proaktivt, genom fattandet av 

separata ”mindre” beslut, sätter samman en genomförbar handlingskurs eller 

genom att reaktivt anpassa sig till nya omständigheter. Strategiformering handlar 

således inte om att på förhand fundera ut en strategi, utan processen är 

oförutsägbar och fragmenterad och sker gradvis och ostrukturerat. (deWit & Meyer 
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1998) Detta sätt att beskriva strategiprocessen beskrivs av Lindblom (1959 i deWit 

& Meyer 1998) som ”muddling through”, där strategen använder sig av principen ”cut-

and-try” för att i små steg känna sig fram i sökandet efter en ny riktning (Amara & 

Lipinski 1983). Strategiska val uppstår således genom att olika möjligheter jämförs 

med varandra, varvid det alternativ som väntas ge det bästa utfallet samt är möjligt 

att implementera sedermera väljs. Denna process pågår varje dag i företagen och 

den uppstår ej genom planeringssystem. (deWit & Meyer 1998) 

 

Det framväxande perspektivets förespråkare ifrågasätter inte värdet av planering 

och kontroll som medel för att hantera organisatoriska processer. De menar 

emellertid att planering huvudsakligen passar för rutinuppgifter, men är mindre 

passande när det gäller innovation - att göra nya saker - då innovation uppstår genom 

en process som varken kan struktureras eller kontrolleras. (deWit & Meyer 1998) 

 

Då det är omöjligt att på förhand avgöra huruvida en strategi kommer att vara 

vinnande eller ej, måste utformningen av nya strategier framskrida successivt 

genom att nya idéer tillåts ta form över tiden, varefter engagemanget ökas gradvis 

då idéer visar sig genomförbara i praktiken. Strategier uppstår enligt det 

framväxande perspektivet således över tiden där strategen genom att fördröja fasta 

åtaganden så länge som möjligt, och på så vis förbli flexibel och anpassningsbar, 

kan minska risken för att låsa in sig vid ett visst handlingsmönster.  Uppfattningen 

är här att planering hämmar förmågan att vara öppen inför nya möjligheter och hot 

samt förmågan att anpassa sig allteftersom företaget lär sig hantera sin omgivning. 

(deWit & Meyer 1998)  

 

Vad som huvudsakligen skiljer det framväxande perspektivet och det planerande 

perspektivet åt är synen på det strategiska problemet. Mason & Mitroff (1981) menar 

i enlighet med det kreativt tänkande perspektivet att strategiska problem till sin natur är 

stygga. De menar att stygga problem kompliceras ju mer människan försöker 
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kontrollera dem, vilket skapar komplikationer vid planerandet av en strategi. Stygga 

problem existerar i dynamiska och mycket osäkra miljöer, vilket skapar ett behov av 

att acceptera risk.  De anser därför att det är nödvändigt att ett företag använder sig 

av eventualitetsplanering och skapar flexibilitet i organisationen för att besvara 

oanade och kanske även otänkbara eventualiteter.  

 

Problem kan inte bara upptäckas och analyseras, utan kan tolkas och definieras på 

många sätt (deWit & Meyer 1998). Rittel (1972 i deWit & Meyer 1998) menar att 

lejonparten av det strategiska arbetet syftar till att förstå komplexa problem. 

Strategen måste söka efter nya vägar att förstå gamla problem samt vara medveten 

om hur andra omtolkar vad de ser.  Det är omöjligt att skapa sig en fullständig 

förståelse av ett styggt problem. Utvecklingen kan inte prognostiseras, framtida 

möjligheter och hot kan inte förutspås, inte heller kan styrkor och svagheter exakt 

förutses. Strategen arbetar därför på ett proaktivt sätt, vilket innebär att strategen 

trots sina bristande kunskaper om problemet formar sin förståelse längs vägen. 

(deWit & Meyer 1998) 

 

Alla organisationer har multipla mål som existerar i en inbördes komplex hierarki 

(Simon 1964 i Mintzberg & Quinn 1996). Stygga problems komplexitet grundar sig 

således delvis i att de består av många underliggande problem. Att utveckla en 

omfattande plan med uppgift att lösa alla underliggande problem samtidigt skulle 

kräva en mycket hög nivå av planeringssinnrikhet och en organisation med förmåga 

att implementera väl koordinerade planer över hela organisationen.  Anhängare till 

det framväxande perspektivet förespråkar därför att varje underliggande problem 

skall behandlas var för sig, varpå dessa lösningar successivt beblandas till en 

sammanhängande strategi. (deWit & Meyer 1998) 

 

Planerare som tror att formuleringen och implementeringen av en strategi kan 

hållas separerade underskattar till vilken grad stygga problem kan vara interaktiva. 
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Enligt det framväxande perspektivet kommer handlingar från organisationens sida 

att förändra problemets natur. Dessa handlingar kommer att framkalla 

mothandlingar från företagets omgivning. Omgivningens reaktioner kommer inte 

att vara fullständigt förutsägbara. Följaktligen menar förespråkare av det 

framväxande perspektivet att varje handling snabbt måste åtföljas av en 

omdefiniering av problemet samt av en omprövning av den strategi som följs - 

stygga problem kräver evig övervakning och det finns alltid rum för förbättringar. 

(deWit & Meyer 1998) 

 

Sammanfattning 
Strategiskt tänkande 
 Det rationellt tänkande perspektivet 

•  Strategi bygger på ett medvetet och noggrant analytiskt resonerande och 

kräver således ett konsekvent och logiskt tänkande.  

•  Strategiskt tänkande bör bygga på vetenskapliga metoder för forskning, 

analys, teoretisering eller falsifiering där beräkningar resulterar i ett optimalt 

tillvägagångssätt. 

•  Känslor, rutiner, vanor och intuition får inte tillåtas styra det strategiska 

beslutsfattandet. 

 

Det kreativt tänkande perspektivet 

•  Strategiskt tänkande handlar om att bryta sig ur ortodoxa övertygelser för att 

generera nya insikter och innovativa lösningar samt att finna nya sätt att 

definiera problem. 

•  Brainstorming, experimenterande, öppenhet för intuition samt användandet 

av metaforer förespråkas.  
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Strategiformering 
 Det planerande perspektivet 

•  Strategiformeringsprocessen baseras på analys, rationellt och logiskt 

tänkande samt beräkningar. 

•  Formering och implementering av strategi sker som två separata procedurer. 

•  Hög grad av systematisering förespråkas. 

 

Det framväxande perspektivet 

•  Strategiformeringsprocessen kräver intuition och kreativitet. 

•  Formering och implementering av strategi sker samtidigt. 

•  Strategiformeringsprocessen är oförutsägbar och fragmenterad, och sker 

successivt och ostrukturerat. 

•  Utvecklingen kan inte prognostiseras, framtida möjligheter och hot samt 

företagets styrkor och svagheter kan inte exakt förutses. 
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3.4 ORGANISATION 
 

Ett av de sätt på vilket ett företag kan bemöta en osäker framtid är kopplat till valet 

av organisationsstruktur (Daft 2001). Då sättet på vilket ett företag väljer att 

organisera sig endast är ett av de tänkbara alternativ som existerar för att förbereda 

sig inför framtiden, och då vi ej i detalj studerar de undersökta företagens 

organisationsstruktur, ämnar vi ej beskriva alla de olika organisationsformer som 

förekommer. I flertalet av de böcker och artiklar som behandlar ämnet 

organisationsteori förekommer endast beskrivningar av större organisationer med 

relativt komplexa strukturer. Då de företag vi studerar har ett mindre antal anställda 

med relativt enkla strukturer, är denna litteratur således svår att tillämpa på dem. Vi 

har istället sökt att finna parametrar som tillåter oss att avgöra till vilken grad den 

undersökta organisationen är flexibel. Det finns enligt organisationsteoretikerna 

många faktorer, förutom osäkerhet inför framtiden, som bidrar till en organisations 

utseende. De flesta – däribland Burns & Stalker (1961) och Mintzberg (1983) - är 

dock eniga i bedömningen att när osäkerheten är hög, bör organisationsstrukturen 

vara mer flexibel.  

 
 
Litteraturen på området diskuterar sällan begreppet flexibilitet och det är svårt att 

finna konsensus om vad termen betyder. Sanchez (1997) har introducerat 

begreppet strategisk flexibilitet och definierar det på följande sätt: 

 

…the condition of having strategic options that are created through the combined 

effects of an organization’s coordination flexibility in acquiring and using flexible 

resources. 

Sanchez (1997:72) 

 

På senare tid har termen strategisk flexibilitet kommit att få den mer allmänna 

betydelsen av en organisations möjligheter att effektivt kunna bemöta varierande 
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aspekter i en konkurrensutsatt, föränderlig miljö (Sanchez 1997). Begreppet 

flexibilitet låter sig således näppeligen fångas så lätt. Abrahamsson (1996) pratar 

istället om stadga och rörlighet som två motpoler vilka företaget måste förena. Att 

organisera innebär enligt Abrahamsson (1996) att finna balans mellan dessa båda 

parametrar, att finna den blandning av stabilitet samt anpassning och god 

förändring som organisationen behöver. Mintzberg (1983) anger att företag som 

verkar i komplexa och dynamiska miljöer är i behov av en mer flexibel organisation, 

en så kallad adhocrati. Företag verksamma i enkla och stabila miljöer har däremot ej 

behov av samma mått av flexibilitet, varvid en så kallad maskinbyråkrati, lämpar sig 

bättre. Dessa båda organisationsformer har således olika strukturer vilket i sin tur 

påverkar graden av flexibilitet. 

 

 
 

…the Machine Bureaucracy of our society, the structures fine-tuned, to run as 

integrated, regulated machines. 

Mintzberg (1983:163) 

 

Maskinbyråkratin karakteriseras bland annat av att formaliseringen av de anställdas 

beteenden och aktiviteter är hög, att den vertikala och horisontella 

arbetsspecialiseringen är hög samt att graden av centralisering är hög (Mintzberg 

1983).  

 

 

 

      - Grad av flexibilitet +

Maskinbyråkrati                      Adhocrati 

Figur 3.2 Samband mellan flexibilitet och organisationsstruktur (Egen 2003) 
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…it must avoid all the trapping of bureaucratic structure, notably sharp division of 

labor, extensive unit differentiation, highly formalized behaviors, and an emphasis on 

planning and control systems. Above all, it must remain flexible. 

Mintzberg (1983:254) 

 

Adhocratin å andra sidan, karakteriseras bland annat av en låg grad av formalisering 

av de anställdas beteenden och aktiviteter, en hög horisontell specialisering baserad 

på formell träning samt en hög grad av decentralisering (Mintzberg 1983).  

 

I syfte att bedöma flexibiliteten i de av oss undersökta företagen ämnar vi använda 

några av de parametrar som beskriver organisationens struktur. En organisations 

struktur bestämmer den form organisationen kommer att få och beskriver även hur 

de olika arbetsuppgifterna är fördelade, vilka personer som har ansvar för olika 

områden samt hur auktoritetsfördelningen i organisationen ser ut (Abrahamsson & 

Andersen 1996). Genom att studera dessa parametrar anser vi att det går att 

bedöma en organisations flexibilitet. Det är dock viktigt att beakta att flexibilitet ej 

är något absolut begrepp. Läsaren bör även vara medveten om att maskinbyråkratin 

och adhocratin är två extrema organisationsformer. Vi ämnar ej använda dessa som 

etiketter på de företag vi undersöker, utan endast begagna oss av de parametrar 

som används för att beskriva dessa båda organisationsformer, då de som tidigare 

nämnts uppvisar olika grad av flexibilitet. 

 

Enligt Daft (2001) är ett sätt på vilket vi kan förstå en organisation och dess 

uppbyggnad att undersöka de dimensioner som beskriver den specifika 

organisationen. De två dimensioner som kan användas för att beskriva ovanstående 

är den strukturella dimensionen samt den kontextuella dimensionen. (Daft 2001) Den 

förstnämnda fokuserar främst på interna aspekter och syftar till att beskriva hur en 

organisation är uppbyggd. Den sistnämnda beskriver organisationen ur ett bredare 

perspektiv och syftar delvis till att beskriva, samt förklara varför den strukturella 
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dimensionen ser ut som den gör. Vi ämnar med denna studie ej studera närmare 

varför organisationen ser ut som den gör. Vår avsikt är endast att undersöka om 

organisationsformerna skiljer sig åt mellan företag verksamma i olika stabila 

branscher samt om företagsledarnas syn på framtiden har någon inverkan på 

organisationsstrukturen, varvid vi ej kommer att behandla den kontextuella 

dimensionen.  

 

3.4.1 Organisationsstruktur 

Den strukturella dimensionen beskriver den interna karakteristiken av den enskilda 

organisationen. Detta möjliggör i sin tur en jämförelse mellan olika organisationer.  

Vår jämförelse kommer enligt resonemanget ovan (se 3.4) att grundas på en 

bedömning utifrån ett antal parametrar för att bedöma flexibiliteten i de företag vi 

studerar  

 

Nedan följer en genomgång av valda parametrar samt kriterier för att kunna 

bedöma dessa. 

 

Formalisering: Graden av formalisering kan mätas i den mängd av nedskriven 

dokumentation som finns i organisationen och som beskriver och/eller reglerar de 

anställdas beteende och aktiviteter. Den kan även sägas vara ett mått på hur hög 

grad av standardisering som arbetet i organisationen åtnjuter. (Abrahamsson & 

Andersen 1996) Ett mått på detta kan vara arbetsbeskrivningar, olika sorters 

nedskrivna regleringar samt manualer. (Daft 2001) Abrahamsson & Andersen 

(1996) ställer dock i sin definition inga krav på att formaliseringen skall vara 

nedtecknad i dokument, även om så ofta är fallet. En organisation som har en stor 

mängd nedskrivna dokument som anger hur de anställda ska bete sig i givna 

situationer kan beskrivas som formell, medan en organisation som i mindre 

utsträckning använder nedskrivna regler kan beskrivas som informell (Daft 2001). 

Formaliseringen syftar till att styra och kontrollera arbetet, vilket gör det lättare att 
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förutspå beteendet inom organisationen (Mintzberg 1983). Enligt Abrahamsson & 

Andersen (1996) finns det dock andra sätt att öka graden av formalisering på, 

nämligen genom val av personal. Genom ett medvetet urval av personal, en klar 

ståndpunkt av vad som förväntas av dem som ingår i organisationen samt genom 

internutbildning och ritualer kan graden av formalisering i organisationen öka 

(Abrahamsson & Andersen 1996).  Vi anser att vi genom att undersöka denna 

aspekt av den strukturella dimensionen kan få en uppfattning om de anställdas 

handlingsfrihet, vilket kan ge en fingervisning om organisationens flexibilitet. 

 

Specialisering: Med specialisering menas i vilken utsträckning organisationens 

verksamhet är uppdelad i olika arbetsuppgifter (Daft 2001). Mintzberg (1983) kallar 

denna dimension för horisontell arbetsspecialisering. Om denna dimension anses hög 

utför den anställde endast ett mycket begränsat antal av de arbetsuppgifter som 

finns i organisationen, och om den anses låg utför den anställda ett större antal 

uppgifter. Ett exempel på en organisation med hög specialisering skulle kunna vara 

någon av Henry Fords klassiska T-Fords fabriker, där de anställda endast utförde 

en eller ett par arbetsmoment utmed det löpande bandet. Ensamföretagaren som 

både sköter försäljning, bokföring och marknadsföring själv hör istället till 

kategorin låg specialisering. Arbetet kan även vara specialiserat vad gäller kontrollen 

över arbetet, något som Mintzberg (1983) kallar vertikal arbetsspecialisering. Den 

vertikala arbetsspecialiseringen skiljer på utförande samt administration av arbetet. 

Studenter som endast ord för ord, likt en papegoja, studerar och lär in den av 

föreläsaren angivna litteraturen kan sägas vara utsatta för en hög grad av vertikal 

arbetsspecialisering. Om de i stället arbetar i projekt, kan de ta kontroll över 

beslutsprocessen om vad som ska läsas och läras. De kan därmed sägas skifta från 

att vara passiva mottagare till att bli aktiva deltagare och således minska den 

vertikala arbetsspecialiseringen. (Mintzberg 1983) 
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Hierarki: Parametern hierarki syftar till att undersöka hur kontrollspannet ser ut i 

en organisation samt vem som rapporterar till vem. Med kontrollspann menas hur 

många anställda varje chefsnivå i organisationen har under sig (Abrahamsson & 

Andersen 1996). När kontrollspannen är ”låga”, tenderar hierarkin att vara hög och 

vice versa (Daft 2001). Genom att ta reda på vem som rapporterar till vem samt 

hur många anställda varje chef i organisationen har under sig, anser vi att det går att 

få en uppfattning om hur flexibel organisationen är. 

 

Centralisering: Ovanstående är dock inte tillräckligt för att få en uppfattning om 

hur flexibel organisationen är. Det krävs även ett svar på frågan om vilken 

hierarkisk nivå som har befogenhet att fatta beslut (Daft 2001), samt hur 

auktoritetsfördelningen ser ut (Abrahamsson & Andersen 1996). Om besluten 

företrädesvis fattas på högre nivåer, kan organisationen sägas vara centraliserad. 

Om besluten däremot fattas eller delegeras till lägre nivåer i hierarkin kan 

organisationen sägas vara decentraliserad (Daft 2001). Att beslut fattas på den 

högsta nivån går under benämningen maximal centralisering, medan maximal 

decentralisering innebär att beslut fattas så långt ner i organisationen som möjligt 

(Abrahamson & Andersen 1996). Mintzberg (1983) påpekar att centralisering och 

decentralisering ej skall ses som två absoluta måttstockar, utan snarare som två 

ytterligheter. Det är i detta sammanhang även viktigt att klargöra att beslut givetvis 

skiljer sig åt beroende på hur viktiga de anses vara. Även om flertalet av besluten i 

en viss organisation fattas på lägre hierarkiska nivåer, kan organisationen anses vara 

centraliserad om alla övergripande samt strategiskt viktiga beslut uteslutande fattas 

på högre hierarkiska nivåer. (Daft 2001) Abrahamsson & Andersen (1996) påpekar 

i detta sammanhang att det föreligger en svårighet med att avgöra huruvida den 

formella beslutsrätten avses eller om även informella aspekter ska tas i beaktande. 

Om besluten fattade på högre nivå har föregåtts av utredningar och information 

framtagna av personer på en lägre nivå i organisationen, kan det vara svårt att 

avgöra exakt var besluten i realiteten fattas. Genom de framtagna utredningarna 
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och informationen, har de personer som genererat beslutsunderlaget redan 

begränsat och styrt de reella beslutsfattarnas alternativ och därigenom påverkat 

deras valmöjligheter. Det är således svårt att på ett enhetligt sätt avgöra och 

klarlägga var i organisationen besluten faktiskt fattas. Mintzberg (1983) anser att en 

av anledningarna till att organisationer önskar vara decentraliserade är att öka 

flexibiliteten genom att organisationen tillåts att snabbt anpassa sig till och svara på 

förändringar i omgivningen.  

 

Sammanfattning 
Formalisering 

•  Nedskrivna dokument. 

•  Standardisering av arbetet. 

•  Kontroll av arbetet. 

•  Val av personal – internutbildning och ritualer. 

 

Specialisering 

•  Uppdelning av arbetsuppgifter. 

•  Grad av kontroll över arbetet. 

 

Hierarki 

•  Kontrollspann. 

•  Rapportering. 

 

Centralisering 

•  Vilka beslut fattas var? 
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3.4.2 Informationsflöden 

En av de faktorer som gör framtiden osäker är det faktum att vi ej på förhand har 

information om vad som skall hända (Lysonski et al 1995). De av oss som ej är 

utrustade med Nostradamus förmåga att kunna förutspå framtida händelser är 

således utelämnade till den information som finns tillgänglig idag för att genom 

denna försöka dra slutsatser om framtiden. Denna information kommer att ligga till 

grund för de beslut vi fattar idag, men som kommer att få verkan i framtiden.  

 

Organisationen bör vara konstruerad på så sätt att nödvändig information flödar 

både i horisontell samt vertikal riktning för att underlätta organisationens förmåga 

att uppnå de övergripande målen samt för att förenkla kommunikationen mellan de 

anställda och de olika delarna av organisationen (Daft 2001). Det är här av yttersta 

vikt att organisationsstrukturen stödjer och underlättar informationsflödet, annars 

riskerar de anställda att behöva fatta beslut grundade på otillräcklig information 

eller att behöva lägga ned onödig tid på informationsinhämtning, vilket skulle 

minska den organisatoriska effektiviteten och flexibiliteten. (Daft 2001) 

 

Det finns dock en motsättning mellan det horisontella samt det vertikala 

informationsflödet. Medan det vertikala informationsflödet främst används i syfte att 

uppnå kontroll används det horisontella informationsflödet främst för att öka 

koordinationen och samarbetet, vilket brukar innebära att graden av kontroll 

minskar. (Daft 2001) 

 

Organisationer kan genom organistationsdesign välja hur informationsflödena ska 

se ut. En traditionell organisation som främst syftar till effektivitet kommer således 

att ha ett starkt vertikalt informationsflöde med vertikal kontroll. Med vertikala 

kopplingar menas den koppling som finns mellan de högsta och lägsta nivåerna av 

organisationen och syftar främst till att skapa kontroll. I enlighet med detta bör 

anställda på lägre nivåer utföra de aktiviteter som överensstämmer med ledningens 
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mål och ledningen måste informeras om de lägre nivåernas aktiviteter. En 

organisation som är mer inriktad på lärande och anpassning kommer istället att 

premiera koordination och samarbete genom ett horisontellt informationsflöde. De 

flesta organisationer är i behov av båda dessa informationsflöden. Det svåra är att 

hitta den mix som motsvarar organisationens behov. (Daft 2001) 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  EMPIRI 
 
 

 51

4. EMPIRI 
 

Vi kommer i detta kapitel presentera resultatet av de intervjuer denna undersökning grundar sig 

på. Det material som presenteras i detta kapitel kommer sedermera att ligga till grund för den 

analys och de slutsatser arbetet kommer att utmynna i. Företagen kommer att presenteras var för 

sig, grupperade under rubrikerna Stabil bransch respektive Instabil bransch. Rubriceringen bygger 

delvis på referensramen, för att på så sätt underlätta analysen. Rubriceringen skall emellertid ej 

tolkas alltför strikt, då information som förekommer under en rubrik ibland även skulle ha 

kunnat hänföras till en annan rubrik.  

 

4.1 STABIL BRANSCH 
 

4.1.1 Östgötatrafiken 

Företagspresentation 
Östgötatrafiken med en administrativ personal om cirka 40 anställda ansvarar för 

kollektivtrafiken i Östergötlands län och ägs gemensamt av landstinget samt länets 

kommuner. Trafiken omfattar tätorts- och landsbygdstrafik med buss och spårvagn, 

tågtrafik på länsjärnvägarna, pendeltågtrafik på stambanan, kompletteringstrafik på 

land och till sjöss samt länsfärdtjänst. Östgötatrafiken ansvarar för trafikplanering, 

tidtabeller, priser, information, marknadsföring samt ekonomi. För att utföra de 

transporttjänster som Östgötatrafiken tillhandahåller anlitas ett stort antal mindre 

och större trafikföretag i länet. Biljettintäkterna täcker ungefär hälften av 

kollektivtrafikens kostnader, varvid resterande belopp betalas av kommunerna och 

landstinget genom köp av trafik. Enligt lag ska varje län i Sverige tillhandahålla 

kollektivtrafik åt sina invånare och det bolag som handhar detta skall i någon form 

ägas av offentliga myndigheter. 
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VD – Leif Johansson 
 

Som chef för ett sånt här oerhört massmedialt intressant företag så är man först en lagledare för de 

anställda. Men man är också en lagledare för alla som arbetar med kollektivtrafik 

 

Leif Johansson har varit VD för Östgötatrafiken i fyra år. Han har en bakgrund 

som jurist och har tidigare arbetat som affärsområdeschef på Linjebuss. Leif har 

även varit rörelsechef på Föreningsbanken, med ansvar för bankens samtliga 

kontor i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. 

 

Framtid 
Leif ser i framtiden inga hot mot verksamheten, då verksamheten enligt lag ej kan 

utsättas för konkurrens, vilket innebär att Östgötatrafiken har en monopolställning. 

Vad gäller möjligheten att kunna förutse branschens framtida utveckling anger Leif 

att det till viss del beror på vad politikerna önskar. Ekonomin är också ett stort 

problem när det gäller att få ersättning från kommuner och landsting. Den 

offentliga budgeten ska räcka till sådana saker som vård, skola och omsorg och då 

är det lätt hänt att kollektivtrafiken får mindre pengar. Jämfört med sina tidigare 

befattningar tycker Leif att de stora skillnaderna vad gäller att handskas med 

osäkerhet är att de beslut som fattas i Östgötatrafiken påverkar fler människor samt 

att besluten uppmärksammas mer massmedialt. 

 

Beslut påverkar mer människor än vad det gjorde när man jobbade i bank. Lade 

man ner kontor och sånt så påverkade det människor, men här påverkar det hela 

länet. Går du ut och säger att studenter inte får åka rabatterat, då står ni här ute och 

skriker. 
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Det värsta scenariot Leif kan föreställa sig är att nästkommande upphandling blir 

för dyr och att landsting och kommun inte är villiga att ge Östgötatrafiken pengar 

till den. Det skulle i så fall innebära att de tvingas göra nedskärningar i trafiken. 

 

Leif tror att det i framtiden skulle kunna komma till stånd ett vidare samarbete 

mellan olika länstrafiksbolag. Cheferna för de olika länstrafikbolagen träffas ett par 

gånger om året i olika sammanhang, men Leif anger att samarbetet i dagsläget inte 

är särskilt utvecklat. Leif skulle vilja se ett större samarbete där erfarenheter skulle 

kunna bytas. Han tror att det kan bli svårt med detta samarbete då politiker i olika 

regioner fattar beslut olika snabbt. Leif tror dock att det i framtiden kommer att bli 

så att vissa länstrafikbolag slås ihop till större enheter, detta för att dra in på 

administration samt för att spara på trafiken. Det är främst trafiken som kostar och 

det borde gå att spara in pengar genom bättre trafikplanering anger Leif. 

 

Strategi 
Östgötatrafiken utför treårsprognoser och Leif anser inte att dessa innehåller några 

större osäkerhetsfaktorer. Östgötatrafiken har tidigare försökt att göra fyra- eller 

femårsprognoser, men osäkerheten i dessa har varit ganska stor. Leif säger att 

osäkerheten försvinner om avtal finns, även om de index som avtalen bygger på 

givetvis kan ändras. Leif anger att de till viss del ställer upp olika scenarier, även om 

det oftast inte finns särskilt mycket att åtgärda när väl kontrakt eller andra 

åtaganden är gjorda.  

 

Två av de viktigaste parametrarna för att kunna bedöma det framtida resandet är 

arbetslöshetsgraden och väderleken. När arbetslösheten är låg och vädret är dåligt 

går resandet upp och tvärtom. Även demografiska fakta, såsom antalet ungdomar 

som börjar gymnasiet samt andra fakta, till exempel byggandet av nya cykelbanor, 

påverkar resandet. Östgötatrafiken tar dessa parametrar i beaktande vid 

utformningen av treårsplanerna och Leif anser att de inom rimliga marginaler kan 
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avgöra hur det kommer att se ut under de tre närmaste åren. De följer även 

resandeutvecklingen månadsvis och har månadsbokslut för att stämma av.  

 

Östgötatrafiken använder sig inte av några externa konsulter vad gäller 

management och strategi, allt sköts internt. Leif anger att det är oerhört viktigt att 

veta vad kunden vill och en gång i månaden utför Östgötatrafiken 

ombordförfrågningar där de intervjuar 1 000 människor om vad de tycker om 

bland annat fordon, tidtabeller och hållplatser. De gör även mer komplexa 

resvaneundersökningar med en tre till fyra års mellanrum. Leif anger att de försöker 

göra ändringar utifrån dessa undersökningar. Han påpekar dock att det tar väldigt 

lång tid att göra ändringar, en buss måste till exempel beställas sju månader i förväg. 

Vidare anger Leif att det kan ta tre, fyra år innan en utvärdering av förändringen 

kan ske för att få ett rättvisande resultat. 

 

Formalisering och specialisering 
Östgötatrafiken har en vision som är övergripande för hela företaget. Denna vision 

försöker sedan varje avdelningschef bryta ner till ett konkret handlande. Vidare 

finns en befattningsbeskrivning avseende varje anställd och Leif anser att rollerna i 

företaget är väldigt klara. Sedan Leif tillträdde för fyra år sedan har personalstyrkan 

minskat från 60 till 40 personer. En del av nedskärningen beror på att vissa saker 

har lagts ut på entreprenad, en annan del beror på att verksamheten har 

effektiviserats varvid personal har fått gå.  

 

När Leif anställdes var det bland annat på grund av att effektiviteten skulle ökas för 

att på så sätt hålla nere kostnaderna. Leif anger att det idag finns ett ekonomiskt 

tänkande som genomsyrar hela organisationen.  

 

Förut var det ju lite myndighet över det hela, ganska trögt och så. Det är mycket mer 

professionellt nu. 
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För närvarande har Östgötatrafiken ett projekt som kallas ”växthuset”. I denna 

grupp ingår nio ganska unga personer som alla är relativt nyanställda och som 

Östgötatrafiken är måna om att behålla. Dessa personer har fått vara med i ett 

projekt där bland annat utbildning i ekonomi, ledarskapsutbildning och 

projektutbildning har ingått. 

 

Leif anger att jobbet i Östgötatrafiken många gånger utförs genom projektarbeten, 

men att rollerna i företaget ändå är ganska låsta. Leif anger att han vill få in personal 

från andra branscher samt personer med ekonomisk fokus och 

kostnadsmedvetenhet. 

 

Hierarki och centralisering 
 

Är man 40 så kan man inte ha så många chefer. 

 

Organisatoriskt består Östgötatrafiken av en VD samt fyra avdelningar; ekonomi 

och administration, marknadsavdelning, driftavdelning samt länsfärdtjänst (endast 

en person). Utöver detta finns även stabsfunktioner om en person vardera 

bestående av en sekreterare, en trafikstab, en informationsstab samt en 

ekonomistab. Ledningen i Östgötatrafiken består av VD, trafikstab, ekonomistab 

samt cheferna för alla avdelningarna utom länsfärdtjänst. Vid kontroverser i 

ledningen är det VD som har sista ordet. 

 

På frågan om han är delaktig i de flesta beslut svarar Leif jakande: 

 

Ja det är man nog mer eller mindre. Är det något större som ska genomföras på 

avdelningen så för dom antingen upp det till ledningsgruppen så att alla får vara med 

och tycka och är det något som är av mindre karaktär så kommer dom ofta till mig 

och frågar. 
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Vidare anger Leif att det finns en ”attestordning i olika valörer” som anger vad 

varje avdelningschef får bestämma och det är klart definierat till exempel vad en 

avdelningschef får köpa in samt vilka beslut de får fatta. 

 

Informationsflöden och idéuppkomst 
Informationen i Östgötatrafiken sprids bland annat genom ett intranät. För 

närvarande håller Östgötatrafiken på att bygga upp ett ledningsinformationssystem 

för ledningen. Detta system som räknas vara klart till jul ska medföra att Leif och 

övriga personer i ledningen har ”järnkoll” på all den information som anses 

värdefull, gällande till exempel trafik, väderlek den senaste tiden, samt hur det 

påverkar resandeutvecklingen. 

 

Vad gäller personalmöten sker dom en gång i månaden och då medverkar hela den 

administrativa personalen. Det finns även en interntidning som ges ut fyra gånger 

om året till alla som arbetar inom kollektivtrafiken. Ledningsgruppen träffas en 

gång i veckan. En gång om året har Östgötatrafiken en tvådagarsövning där de går 

igenom övergripande frågor som företagets mål och vision. 
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4.1.2 Östgötafrakt 

Företagspresentation 
Östgötafrakt grundades ursprungligen 1940 i samband med kriget, då lastbilsföretag 

behövde gå samman för att klara underhållet under beredskapstiden. Östgötafrakt, 

som idag är ett aktiebolag, har genom åren genomfört fusioner och uppköp, varför 

företaget idag består av tolv lastbilscentraler. I själva Östgötafrakt finns 52 anställda 

som administrativ personal, samt 185 transportörer, som även är företagets 

aktieägare.  Östgötafrakt utför ett brett spektra av transporttjänster och är 

ett ”inrikesbolag” med huvudsaklig verksamhet i Östergötland, även om de i 

mindre utsträckning utför fjärrtransporter till och från länet. Östgötafrakt är 

ett ”lågmarginalföretag” och fungerar som ”procentare” och tar således endast 

provision av sina transportörer för att sköta om kundavtal och fakturering.  
 

VD – Anders Linhardt 

 
Strategiska frågor och framtidsfrågor och coach. Att coacha, liksom motivera och 

engagera de anställda. 

 

Ovanstående citat är svaret på frågan om vilken Anders Linhardt anser vara den 

viktigaste uppgift han har som företagsledare. Anders Linhardt har haft sin 

befattning som verkställande direktör i snart tre år. Han har tidigare varit 

egenföretagare med ett åkeri som köptes upp av Östgötafrakt varpå han blev 

anställd som platschef på Östgötafrakt i Motala. 

 

Anders har under sin tid som VD försökt föra in mer strategiska frågor i 

organisationen och samtidigt försökt ställa lite högre redovisningskrav på de 

anställda.  
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Framtid 
 

Transporter kommer alltid att behövas, varor måste transporteras på något sätt, det 

ska man tänka på när man ligger bakom den där långtradaren ute på vägen. 

 

Jag tror att framtiden kommer att fortsätta vara god. Det som möjligtvis skulle 

kunna vara en konkurrenssituation för oss om man spekulerar lite är från 

utlandsåkerier, som har billigare löner och lägre skatter. Och det tror jag har framför 

allt är en ökad konkurrens på inrikes- och utrikestransporter, inte så mycket trots 

allt på den lokala biten. 

 

Denna framtidstillförsikt grundar Anders på de tendenser som visat sig i 

marknaden. Ett exempel är att företag som har egna transporter outsourcar sina 

transporttjänster, varför det finns möjlighet att köpa dessa fordon och se till att få 

ut dem på Östgötafrakts transportörer. Vidare menar Anders att stora företag ofta 

vill knyta ihop sina leveranser till ett mindre antal leverantörer varför det gäller att 

vara vaksam när tillfälle ges. Östgötafrakts marknadsbevakning består främst i att 

de genom kundkontakter får signaler om marknadssituationen där säljarna hela 

tiden försöker föra en dialog med kunderna så att kunderna hela tiden är medvetna 

om de tjänster Östgötafrakt har att erbjuda. 

 

Och vi talar ibland också om för våra kunder att ”Om det är så att ni funderar på 

det här så är vi intresserade”. Det bygger ju mycket på känsla och fingerkänslighet… 

Det är ingenting man kan sätta på papper. 

 

Anders säger att innovationstakten i transportbranschen inte är lika 

revolutionerande som i många andra branscher, men att det sker en konstant 

utveckling. Han ser branschens konkurrenssituation som konstant och upplever 

inte att osäkerheten har ökat under senare år. Han förklarar samtidigt att det sedan 
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fyra fem år pågår en ganska stor strukturomvandling i branschen med 

sammanslagningar och stora utländska aktörer som etablerar sig på den svenska 

marknaden och köper upp svenska lastbilscentraler. För närvarande planerar inte 

Östgötafrakt ytterligare fusioner. Anders ser även möjligheten att EU skulle kunna 

få en inverkan med de gynnsamma skatteförhållanden som gäller för de utländska 

åkerierna. Han ser också de stora utlandsägda lastbilscentralerna som ett hot. De 

kör idag mest fjärrtrafik och parti- och styckegods, men det finns en liten oro om 

att de kommer att gå in på budbilsverksamhet och miljö. Anders tror inte att 

Östgötafrakt kommer att bli större geografiskt eller gå på export. Han anser att det 

finns så pass många som redan sysslar med detta. 

 

Det som har gjort att Östgötafrakt har utvecklats är enligt Anders en effektiv 

administration. Anders tror att Östgötafrakt kommer att utvecklas än mer i 

framtiden genom att administrationen kommer att bli effektivare genom nya 

datasystem, effektivare transportledning och mobildatakommunikation.  

 

Anders uppfattning är att konjunkturen i transportbranschen är relativt konstant 

och att det går att se konjunkturella mönster i historien. Stora lokala, men även 

nationella, svängningar inom Östgötafrakts största affärsområde ”Bygg och 

anläggning” förekommer vilket gör det svårt att beräkna vilken volym och kapacitet 

de ska hålla. Östgötafrakt har därför en strategi att ha lastbilar till sjuttiofem till 

åttio procent utav vad det uppskattade behovet är. Resterande 20 procent lejs in 

från utomstående transportörer. Detta mål är ännu inte riktigt uppfyllt men den 

arbetar idag för att uppnå detta. Även vad gäller budbilstransporter upplever 

Anders en viss konjunkturkänslighet då de företag som efterfrågar den typen av 

tjänster ofta låter egna anställda utföra transporter då de får personal över. Han 

anger att andra affärsområden, exempelvis lantbrukstransporter, inte alls är lika 

konjunkturkänsliga. 
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Vi har en stabil grund att stå på. Sen får man ju aldrig klappa sig för bröstet utan 

det är ju som jag sa förut; det är hela tiden mot ständiga förbättringar både mot kund 

och mot oss internt. Och det kommer förändringar, det är jag övertygad om, men 

många gånger är det en mognadsprocess… 

 

Anders förklarar att målsättningen med ständiga förbättringar hela tiden ställs vad 

gäller effektiviteten av transport och logistik. Han anger att dessa förbättringar bör 

vara fem procent varje år för att Östgötafrakt ska fortsätta att vara 

konkurrenskraftiga. Internbevakningen sker genom årsvis budgetering som följs 

upp månadsvis samt genom uppföljning av mål. Statistik för transportörerna tas 

fram för varje affärsområde, varpå en kalkyl och analys görs av 

affärsområdeschefen för att studera lönsamheten. 

 

Strategi 

 

För vi jobbar ju utefter att vi ska göra affärsplaner som ska röra sig om tre år framåt, 

med en tendens på fem år, om jag får uttrycka mig så. Tre år är ett sådant 

tidsperspektiv som du kan ha ett visst grepp om och göra målsättningar på. Fem år 

börjar det bli lite vagare. Nu ska jag börja efter årsskiftet med en ny affärsplan för 

den vi har, har gått ut egentligen. 

 

Affärsplanen sträcker sig över tre år. Någon längre vision finns enligt Anders inte. 

Affärsplanen följs upp årligen genom att utfallet stäms av. Anders berättar att 

affärsplanen, som följs upp månadsvis, aldrig reviderats under den aktuella 

perioden, men han ser en möjlighet i att göra det om omständigheterna skulle kräva 

det.  
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Det är många som glömmer bort det. Det är jäkligt lätt att sätta upp mål, men man 

måste vara medveten om ”vad krävs för att uppnå de här målen”. Sen måste man 

göra en marknadsanalys totalt sett: ”Finns den här marknaden?”. 

 

Anders betonar vikten av att inte bara ställa upp mål utan också utan också tala om 

på vilket sätt dessa mål ska uppfyllas. Han menar samtidigt att det är viktigt att de 

anställda analyserar sitt arbete, åtminstone när någonting gått fel. 

 

Vi jämför ju oss själva så gott vi kan med de konkurrenter vi har. Vi ser ju mest på 

oss själva, för jag tror att man ska koncentrera sig mest på sig själv. Man ska ha 

bevakning på omvärlden men man får inte överskatta den. 

 
Östgötafrakt följer sin branschs utveckling genom den statistik som bland annat ges 

tillgång till via medlemskapet i Åkeriförbundet. De gör även prisjämförelser med 

konkurrenter. Till viss del hålls även en bevakning på branscher med direkt 

anknytning till företaget. Inom affärsområdet ”Bygg och anläggning” får 

Östgötafrakt via kommunen tillgång till alla bygglov och följer vem som kommer ut 

med anbudsförfrågningar. Kundanalyser utförs så till vida att man ser till vilka 

transporter ett företag har och vilka som utför dem. Detta för att kunna erbjuda 

kunden mer omfattande, kombinerande erbjudanden, vilket enligt Anders har 

fördelar både för kunden och transportören vad gäller logistik och lönsamhet. 

Marknadsanalysen görs främst av affärsområdeschefer. Enligt Anders använder sig 

inte Östgötafrakt av scenarioplanering eller Delfi. De använder sig i egentlig 

mening inte heller av SWOT-analys. Anders och affärsområdescheferna brukar 

ibland sitta i en grupp och ”spåna” om strategiska frågor. 

 

Eftersom aktieägarna har en tydlig roll i Östgötafrakt, är det enligt Anders viktigt 

att tänka på att ha dessa i fokus vid analyser. 
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Formalisering och specialisering 
På frågan hur mycket styrdokument som finns för Östgötafrakts anställda att ta del 

av, svarar Anders: 

 

…Vi har rätt så mycket på den sidan. Eller mycket, ja det finns i alla fall regler. 

Det finns uppställt befogenheter, det finns policybitar, det finns faktiskt en hel del. 

 

När det gäller den anställdes roll i Östgötafrakt är Anders uppfattning att den är 

tydlig, men påpekar samtidigt att han är jävig och att ett annat svar säkerligen skulle 

fås om en anställd tillfrågades. 

 

I mångt och mycket har det blivit så att de allra flesta har vissa bitar som de gör. Jag 

har haft en policy att försöka förändra den biten lite grann. Men det är jättesvårt att 

förändra det. De är så vana i den här organisationen att ”jag är transportledare på 

bygg och anläggning, jag kan inte vara transportledare på bud och distribution” Jag 

försöker ändra på det där. 

 
Anders berättar att han vid möten försöker förklara vikten av och engagera de 

anställda att hjälpa varandra, men upplever att det finns ett visst motstånd från 

båda sidor. Han tillägger samtidigt att han inte kan tvinga dem. Anders påpekar 

vikten av att kunna sälja hela Östgötafrakts koncept vid kontakten med kunder. 

Vidare är det viktigt att samarbetet fungerar vid gemensamma anbud till en kund.  

 

Nu är de väldigt självständiga allihop så att det är mer att man ska få likheten och 

symmetrin. Vi kan inte göra på ett sätt i Mjölby, utan vi måste vara likvärdiga så 

att vi fungerar på ungefär samma sätt. 

 

Det finns ett dagligt samarbete mellan Östgötafrakts olika kontor, framförallt vad 

gäller transportledning då man lånar bilar från olika kontor. Samarbete sker även 
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kontinuerligt mellan säljare vid olika kontor. Det förekommer också geografiska 

nätverksamarbeten med andra företag för att dela på körningar för vissa 

leverantörer.  

 

Anders säger att Östgötafrakt inte har några direkta målsättningar, mer än ner till 

säljnivå, utan de mål som finns uppsatta i organisationen fungerar mer som en ram. 

 
Vi säger att ”bud och distribution, där borde vi kunna öka si och så mycket” …och 

sen på vilket sätt de här ökar, det bryr vi oss inte om, så att säga, om det är en 

budbil eller en industribil. Det får man jobba på det som man tror är en framkomlig 

väg. Jag tror inte man ska styra upp det där för mycket, för då låser man sig. Jag tror 

det är livsfarligt om man styr det för mycket. Du tar bort den kreativa biten. 

 

Hierarki och centralisering 
Anders berättar att Östgötafrakt har en något konstig organisationsplan, men att 

beslut är fattat om en förändring utav organisationen. Ledningsgruppen består idag 

av VD, ekonomichef, affärsområdeschefer med ansvar för ett specifikt 

affärsområde samt platschefer med ansvar för de lokala kontoren. Tanken är att 

ledningsgruppen i framtiden endast ska utgöras av VD, ekonomichef samt 

affärsområdeschefer för att skapa en effektivare ledningsgrupp med bättre 

möjlighet att fokusera diskussionerna i ledningsgruppen till strategifrågor som rör 

affärsplanen samt policyfrågor och istället flytta ner andra frågor mer på 

kontorsnivå. Enligt Anders handlar affärsområdeschefens roll om kontroll, 

strategiska frågor, centrala avtal och stora avtalskunder. Affärsområdeschefen är 

också säljare inom sitt affärsområde Platschefens arbetar som säljare på sitt 

geografiska område, samt har i sin roll som chef ett ansvar för personal och 

transportledning samt för fastigheten.  
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Det enda jag brukar predika för mina för mina medarbetare, det är ”ställs ni inför 

ett problem och inte kan lösa det och inte vet hur ni ska lösa det och inte kan få 

någon hjälp ifrån någonstans då det inte finns tillgängligt. Då ska ni göra någonting”. 

Sen blir det fel ibland, men det absolut farligaste det är att inte göra någonting. 

 

Anders säger att det finns en bra självständighet hos de anställda och att det 

egentligen inte behövs någon uppmuntran för att få de anställda att fatta egna 

beslut.  

 

Vad gäller beslutsprocessen, fattas mer strategiska beslut av ledningsgruppen, 

ibland med styrelsen närvarande. Styrelsen, som sammanträder en gång i månaden, 

består av aktieägare samt av en utomstående ordförande som är före detta vice VD 

för Östgötafrakt. Anders säger att de dagliga besluten fattas ganska fristående från 

affärsområdeschef och VD, men att det egentligen finns dokument på vilka 

befogenheter varje medarbetare har. Detta är emellertid något som han till viss del 

försöker förändra, exempelvis har säljarna i stort sett fria händer när det gäller att 

lämna lokala anbud. Anders ställer bara ett resultatkrav på säljarna, som han menar 

också de är väldigt självständiga i sitt arbete 

 

Sen ska säljarna, vid behov då, prata med sin affärsområdeschef om det är någonting 

som det finns anledning till. Och ibland, i vissa fall, så får ju jag gå in också. Men 

jag går inte ut och styr det utan då får de komma till mig. Jag får ju information från 

kontorsmötena och då kanske jag säger att ”det där vill jag vara med på!”. Det 

tycker jag är så pass viktigt, det kanske går ihop med en massa andra grejer som inte 

säljaren vet om. 

 

Anders säger att han kan uppleva en nackdel i hur företagets olika avdelningar är 

lokaliserade. Diskussioner har förts om att sätta alla transportledare för ett visst 

affärsområde centralt på ett och samma ställe för att effektivisera arbetet, minska 
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risken för personalbrist och samtidigt spara pengar. Ytterligare en nackdel Anders 

upplever är att Östgötafrakt har svårt att påverka sina delägare, exempelvis i att 

köpa ny sorters fordon i de fall en förändring sker inom ett visst område på 

transportsidan. Han anger att man kan säga det till dem, men aldrig tvinga dem. 

Vidare uppger Anders att Östgötafrakt är skyldiga att försöka ordna arbete åt 

delägarna. Det finns ett kösystem och vid en nedgång i körningar drabbar 

minskningen i första hand transportörer med flera fordon. Han påpekar samtidigt 

att transportörerna är bra på att anpassa sig vad gäller kundkrav och 

miljöbestämmelser. 

 

…det gäller ju att få acceptans för de förändringar som vi vill göra för att vara 

effektiva. För gör vi ingenting då kommer vår kostnadsbild bara att öka och öka och 

då kommer vi att kräva mer provision av transportörerna. På sikt måste man alltså 

börja tänka i andra banor…det är mycket en motivationsfråga. Jag brukar säga att 

det är egentligen aldrig svårt att få med sig människor, bara du kan motivera det och 

på ett pedagogiskt sätt förklara varför du vill göra någonting. 

 

Informationsflöden och idéuppkomst 
Anders säger att han tycker att den information företaget har tillgång till är 

tillräcklig. 

 
Man kan alltid göra mycket mer med egentligen både med kundbevakning och 

konkurrentbevakning och allting. Det finns ju liksom ingen ändå på det utan man 

måste begränsa sig till och försöka plocka ut det viktigaste. 
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För du kan aldrig ge för mycket information utan problemet för mig, det är att väga 

av när jag ska gå ut med information. Det har ju betydelse då för att i de allra flesta 

fall så får det ju inte komma ut, så att säga, vad man håller på med, förrän 

någonting är klart och det kan jag uppleva i organisationen att många upplever att 

det är dålig information då….Det är svårt i en organisation att få personalen att 

förstå det. 

 

Anders tycker att informationsspridningen är god i företaget, men är helt övertygad 

att om att de anställda frågades skulle de vilja ha mer information. Hela personalen 

brukar ha möten en till två gånger om året. Vidare har varje kontor kontorsmöten 

med sin personal två till fyra gånger om året. Anders håller själv kontorsmöten 

ungefär var tredje vecka med platschef och säljare på respektive kontor, där man 

går igenom vad som händer på lokal nivå med avtal och anbud för att få 

information från organisationen. Under dessa möten ger även Anders information 

till de anställda. Ekonomichefen redovisar resultat och uppföljning av budget till 

medarbetarna. De protokoll som förs vid kontorsmöten skickas ut till de anställda 

via mejl. Östgötafrakt har även ett Intranät och Anders skriver ett månadsbrev där 

han informerar de anställda om vad som händer i företaget. Transportörerna 

informeras vidare vid de åkarmöten som hålls två gånger om året. Sedan finns även 

en samrådsstyrka vid varje lokalt kontor som behandlar lokala problem.  

 

Jag är väldigt noggrann med att ha underlag för förslag. Jag menar, om någon 

kommer till mig och bara säger ”du, nu är det till salu två bilar där uppe. Jag vill att 

du köper dem” ”Ja visst, säger jag, men kom in till mig, jag vill se kalkylen på det 

först” Då blir det ju ett slag beslutsunderlag, så att säga. Man gör ingenting bara för 

att man tycker något. Det får inte förekomma. 
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Vid ledningsmöten och kontorsmöten där säljarna deltar framkommer förslag, på 

vilka man gör ett test och en analys för att se hur det skulle kunna fungera. Anders 

säger att han inte på något särskilt vis uppmuntrar personalen till att tänka kreativt 

och generera nya idéer. På frågan varifrån nya uppslag och idéer kommer i 

organisation svarar Anders: 

 

Det kommer från alla möjliga håll. Här är det viktigt i en organisation, att man 

försöker skapa olika typer av människor. Alltså, den som är väldigt analytisk och så, 

sen har du den där vildhjärnan som jag kallar den, som sprutar idéer där nittionio 

procent är heltokiga men en idé är kanonbra. Alla de här typerna av människor är 

viktiga i en organisation, att försöka få till det. För de behövs. Sen gäller det bara att 

den som är ledare bromsar och gasar när det behövs. 

 

Anders säger att det finns en ganska bra blandning av människor för närvarande. 

Han påpekar emellertid att det är svårt att sätta upp en strategi för att uppnå detta, 

utan det är mest slumpen som gjort att det har blivit så. Han säger istället att det är 

viktigt att ha dessa tankar i bakhuvudet i det fall att någon slutar och företaget 

behöver göra nyanställningar, även om han tillägger att personalomsättningen i 

dagsläget är liten, nästan för liten. 
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4.2.1 IDA Infront 

Företagspresentation 
IDA Infront är ett datakonsultföretag som utvecklar och säljer programvaror samt 

relaterade tjänster. Företaget har funnits i knappt 20 år och har stora statliga 

myndigheter som kunder. Oftast består produkterna av någon form av 

administrativa system. Företaget var som störst för ett och ett halvt år sedan, då 

personalstyrkan uppgick till 125 personer. Idag har IDA Infront 65 anställda. 

 

VD – Bengt Sandlund 
 

Ja det är helhetstänkandet, och sen är det, när det gäller det operationella, att vara ett 

bollplank, att stötta, inte att utföra. Så att vara med och vara intresserad, vara 

bollplank. 

 

Bengt Sandlund beskriver ovan den roll han anser sig ha som VD i företaget. Bengt 

var med och grundade IDA Infront 1984 och har sedan dess varit med om både 

ner- och uppgångar i företaget. 

 

Framtid 
 

Ja, jag tror att om några år så är det ett betydligt större företag och att det finns på 

lite fler marknader. …Ja det är väl så att marknaden för vår produkt och vårt 

kunnande är ju mycket större än det vi jobbar mot idag. Det finns stora möjligheter 

för oss att jobba mot andra. Men det tar tid. Och det krävs resurser. 

 

Bengts uppfattning är att den marknaden IDA Infront verkar på inte har minskat, 

men att konkurrensen förändrats. Han anger att konkurrensen kommer från två 

håll, dels från kundernas egna IT-avdelningar samt från andra datakonsulter. Många 
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kunder har anställt mycket egen personal. Därmed finns ett alternativ att kunden 

utför uppdraget på egen hand. Bengt ser de flesta stora konsulterna, mer eller 

mindre, som konkurrenter. Han anger att konkurrensen från andra konsultföretag 

kan vara ganska besvärlig, då det finns många desperata företag som ger offerter på 

i princip vad som helst till vilket pris som helst: 

 

Man vet inte riktigt. Man vet inte vilka spelreglerna är, på något sätt. Förut visste 

man precis, ”vad kostar ett sånt där system” och man vet att man ligger ungefär rätt i 

pris. Och det vet man väl ungefär nu med, men man är inte riktigt säker på att det 

kan komma in någon med en offert på en tiondel. 
 

På frågan om hur IDA Infront hanterar denna osäkerhet anger Bengt att de 

ignorerar den. Han poängterar att det är viktigt att de står för vad de bedömer vara 

ett riktigt pris, vilket innebär att de ibland missar vissa avtal. Då de arbetar mot den 

offentliga sektorn, kan de om de skulle missa ett avtal, i efterhand begära in alla 

offerter. På så sätt får de kännedom om konkurrenternas priser och kan dra lärdom 

om det. Bengt anger att IDA Infront ej utför några systematiska konkurrentanalyser 

utöver detta.  

 

Bengt säger att marknaden har förändrats i och med nedgången i IT-branschen: 

 

Ur ett marknadsperspektiv så är skillnaderna att kunderna har lite svårare att fatta 

ett beslut och man fattar mindre beslut. Det är en antydan av, eller har varit i alla 

fall, en antydan av en sorts deflationsekonomi, på det sättet att kunden upplever att 

om man väntar lite med att beställa så blir det nog billigare….Och för tre år sedan 

var det precis tvärtom, det gällde att beställa fort, för väntade jag med beställningen så 

blev det dubbelt så dyrt. 
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Bengt beskriver detta som en ond cirkel. Han anger att en av orsakerna till detta var 

Ericssons nedgång. Då de tidigare haft en massa konsulter som avskedats, och som 

nu kom in på nya områden, sjönk priserna. Bengt anger dock att IDA Infront har 

lyckats hålla sina timkostnader oförändrade, något som han inte tror är särskilt 

vanligt. Anledningen till detta är att de enligt Bengt är tämligen ensamma om att 

leverera de tjänster man erbjuder. IDA har mött krisen genom att minska 

personalstyrkan, men lönerna är oförändrade, till skillnad mot många andra IT-

företag.  

 

Bengt ser tekniken som den största osäkerheten inför framtiden, att man kan lösa 

de problem som IDA Infront löser på ett helt annat sätt. De försöker att minska 

detta hot genom att hela tiden ligga i framkant med tekniken, genom att 

ha ”känselspröt ute och göra bedömningar av trender”. Det finns en särskild grupp 

som arbetar med detta. Att IDA Infronts projekt är långa anger Bengt som en risk, 

uppdragen kan variera mellan tre till fem år. 

 

Bengt tror att marknaden för deras produkt kommer att öka och ett av företagets 

mål är att sprida sig till andra marknader. Syftet med detta är inte att sprida risken, 

utan främst att få ut mer av den produktutveckling som finns. Han anser att det 

finns stora möjligheter för IDA Infront att arbeta mot andra marknader, men han 

säger att det kommer att krävas både tid och resurser. Det största hotet som skulle 

kunna omkullkasta dessa planer är enligt Bengt inre faktorer, att ledningen inte kan 

och orkar driva den processen. Även konkurrenter ser Bengt som ett hot mot 

denna process, men det största hotet är ändå de inre faktorerna. Han ser inga hot i 

konjunkturen. 
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Strategi 
 

Ja alltså strategin är ju ett längre tidsperspektiv. Det handlar ju åtminstone om år 

och åratal. Det är ju inte månader. Och det gäller att våga prioritera. För att kunna 

göra det måste man ju veta, måste man ha en strategi eller ett antal strategier hur 

man ska gå till väga. Annars så kan man inte prioritera och kan man inte prioritera 

så tror jag inte man kommer någon vart. 

 

IDA Infront arbetar inte särskilt mycket med scenarier enligt Bengt, men de har 

olika strategier för till exempel personal och försäljning. Det finns för tillfället inga 

fast uppsatta mål och visioner som är explicit formulerade. Det beror enligt Bengt 

på att det just nu pågår en revision av dessa, men tanken är att det ska finnas. För 

närvarande pågår mycket diskussion om målen. Målen brukar enligt Bengt 

omprövas med några års mellanrum. Målen är inte helt fasta, utan kan ändras vid 

behov. 

 

Bengt tycker att det är lika viktigt med strategi idag som förr och han tycker inte att 

synspannet vare sig har ökat eller minskat vad det gäller att se framåt i tiden, 

jämfört med ett par år sedan. På frågan om hur långt framåt IDA Infront ser får vi 

följande svar: 

 

Ja man har ju olika perspektiv. Man har ju ett väldigt kort, något sorts månads, 

kvartals. Sen så har man ett perspektiv som är ett par tre år framåt. Sen så finns det 

ytterligare ett långt perspektiv. Men tämligen konkret de närmaste åren. Dels beror 

det ju på att vi har den här produktutvecklingen som är tung och stor och tar lång tid 

att göra en ny version av produkten. Det tar ju år. Och så är man med i 

teknikskiften. Vi är ju döda om det sker något generellt teknikskifte och vi inte är 

med på det. 
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IDA Infront tar inte regelbundet in externa konsulter, men det har hänt vid enstaka 

tillfällen. Gartner Group har anlitats för att göra en positionering av företaget 

gentemot marknaden i Sverige, Europa och Världen. Gartner Group gick bland 

annat igenom IDA Infronts produkter och var de står, kunnande samt trender 

inom de områden IDA Infront arbetar. Resultatet av denna studie användes sedan 

för att fatta strategiska beslut. Bengt anger att IDA Infront inte använder sig av 

SWOT-analys, Delfiplanering eller några andra formella prognostiseringsformer. 

Prognoser görs mer ostrukturerat och Bengt anger att de försöker lära känna sin 

marknad. 

 

Formalisering och specialisering 
Det mesta av arbetet inom IDA Infront finns beskrivet i olika typer av modeller, 

bland annat projektprocesser. Dessa projektprocesser följs upp då och då genom 

projektrevision. Det finns inga individuella befattningsbeskrivningar, men det finns 

exempelvis personalhandböcker. Bengt anger att de anställda har ”hyfsat tydliga 

roller”. Han säger att de anställda arbetar inom vissa områden, men att det absolut 

inte finns några vattentäta skott mellan rollerna.  

 

Bengt anger att flexibiliteten är viktig samt att de anställda uppmuntras att fatta 

egna beslut. Bengt gör inget systematiskt för att skapa en flexibel miljö förutom att 

uppmuntra initiativ. 
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Angående de drag IDA Infront eftersöker hos de anställda säger Bengt: 

 

Ja det är det ju, det är ju flera olika då, men förutom teknisk kompetens, eller 

yrkeskompetens då, så måste man fungera i gruppen, måste fungera i den atmosfär 

och kultur som finns i företaget. Man får inte avvika för mycket, samtidigt som man 

vill ha lite olika sorters folk. Alla ska inte vara stöpta i samma form, men man ska 

i alla fall ha någon slags medvetenhet om vad det är för…hur den här personen 

kommer att fungera i företaget, i grupp. Rent allmänt, vad som alltid är positivt, det 

är ju handlingskraft. Att man tar egna initiativ och driver frågor framåt, när man är 

klar med en uppgift så ser man till att man gör något annat, man fortsätter själv och 

inte väntar på att någon annan ska säga vad du ska göra nu. Initiativförmåga. 

 

Hierarki och centralisering 
Ledningen består av VD, ekonomichefen, försäljningschefen och teknikchefen. I 

dagsläget håller IDA Infront på att se över sitt organisationsschema och syftet är att 

göra organisationen plattare. Detta har dels att göra med att de har blivit färre 

anställda. IDA Infront är organiserat i en stabsfunktion som handhar 

administration, en grupp som sysslar med kundprojekt, en grupp som sysslar med 

produktutveckling samt en säljfunktion. Bengt anger att en programmerare 

exempelvis inte är involverad i säljarbete och prissättning, men att det ändå finns en 

tät koppling mellan grupperna, framförallt på ledningsnivå.  

 

Bengt kan inte riktigt svara på hur många chefsnivåer det finns i företaget idag, men 

han anger att det är för många. Han anger att det inte är särskilt viktigt med 

rapportering till högre nivåer, då det mesta av arbetet sker i projektform. Den 

verkliga organisationen är enligt Bengt projektorganisationen och i projekten får de 

involverade fritt fatta sina beslut. Endast om de går utanför ramarna för projektet 

måste någon högre upp i hierarkin konsulteras. Innan projektet startar sätts en 
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budget och en tidsram upp. Större frågor och strategiska beslut fattas uteslutande 

av ledningen. På frågan om vem som har sista ordet vid oenighet svarar Bengt: 

 

Nämen det fungerar inte så. Utan man på något sätt kommer överens. Det är nog 

väldigt sällan att det är någon som bestämmer någonting mot någon annans vilja. 

Eller åtminstone mot för mångas vilja. Alla kanske inte tycker samma sak. Men de 

flesta. 

 

Informationsflöden och idéuppkomst 
Många idéer kommer nerifrån organisationen, även till större beslut, något som 

uppmuntras uppifrån. Det kan bland annat vara så att idéer och information om 

tekniska framsteg förs upp till ledningen eller att information från kunder förs upp 

till ledningen. Bengt anger att organisationen är tämligen informell, vilket innebär 

att det förs väldigt mycket diskussioner på alla möjliga håll och att det sker mycket 

kunskapsutbyte mellan personalen. 

 

Bengt anger att informationsflödet i företaget är komplicerat och att det finns 

många både formella och informella kanaler. Dels finns en intern webb som 

innehåller mycket information och som uppdateras ständigt. Vidare finns månatliga 

informationsmöten med hela företaget och företagsledningen. Sen anger Bengt att 

det även finns informationsspridning i mindre grupper. Det sprids även mycket 

information ostrukturerat via mejl. Denna information kan till exempel vara vad 

som händer hos kunder och andra saker som har inträffat.  

 

Vad gäller de tidigare diskuterade prognoserna - dels på månadsbasis men även i 

längre perspektiv - anser Bengt att de anställda känner till dessa. Han anser att detta 

är viktigt och att de anställda behöver veta i vilka sammanhang de arbetar. 
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Man är klart intresserad av att veta vad man håller på med, vad som sker runt i 

kring en och vart man är på väg. 

 

På frågan om vilken information som används för att fatta ett beslut om till 

exempel utveckling av ett nytt system, svarar Bengt: 

 

Det är en kombination av allt möjligt. Vad kunderna pratar om och vad man pratar 

om från forskningsvärlden och vad vi själva har för erfarenheter. Det är väl en 

kombination. 

 

Bengt anger att det inte finns någon speciell procedur som IDA Infront använder 

sig av för att samla information. Han anger att de tittar på konkurrenter men att 

timingen är den viktigaste faktorn när det gäller teknikskiften, det vill säga när man 

ska komma ut med produkten. Enligt Bengt handlar det om ”erfarenhet och 

fingertoppskänsla och tur”. 

 

På frågan om vilken information som Bengt saknar svarar han: 

 

Nä, inget jag har tänkt på. Inget speciellt, klart man vill veta mer av allt. Men inget 

sånt där som jag upplever är besvärande att inte veta. 
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4.2.2 A Kraft Resources  

Företagspresentation  

A Kraft bildades 1989 och är ett personalägt managementföretag baserat i 

Linköping som arbetar med affärsutveckling (affärsplaner), analyser 

(konkurrentanalys och omvärldsstudier), strategier samt med genomförandet av 

förändringsprojekt. Företaget har för närvarande femton anställda. Lena Petersson 

tillträdde som A Krafts VD för cirka två år sedan till följd av en sammanslagning 

av två bolag, ett med fokus på kompetens inom projektledning och 

affärsutveckling och ett med fokus på kompetens inom IT-sektorn. Lena berättar 

att hon såg att marknaden för IT-tjänster var vikande och det förelåg svårigheter 

med att sälja dessa tjänster. Med anledning av detta initierade Lena en nedbantning, 

och sedermera nedläggning, av IT-sidan, något som har lett till att bolaget 

halverats under det senaste året. 

 

VD – Lena Petersson 
 

Man blir inte VD för att man är jätteduktig på någonting, utan man är ju där för 

att man är duktig på att kunna hålla ett öga och ha ett grepp. 

 

Innan Lena Pettersson tillträdde kunde A Kraft erbjuda bland annat lösningar runt 

webbapplikationer, hemsidor, grafisk produktion, systemutveckling och 

programmering. Numera är denna del nedlagd, något som Lena såg som 

nödvändigt för A Krafts överlevnad.  

 

Antingen så lägger man sig ner och dör. Eller så försöker man. Och vi försökte och vi 

överlevde. 
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Lena har i grunden en systemvetenskaplig utbildning och hon har tidigare arbetat 

som systemutvecklare, programmerare och med projektledning. Hon har även 

arbetat mycket med försäljning och marknadsföring, något som kommer väl till 

pass i A Kraft, då en stor del av hennes arbete går ut på att sälja företagets tjänster 

till gamla och nya kunder. Detta, att sälja, ser Lena som sin viktigaste uppgift i 

företaget för närvarande. Eller som hon själv uttrycker det:  

 

Utan affärer går vi ju under. 

 

Framtid 
 

Vi har haft så himla mycket jobb dom här två åren jag har varit här med att hitta 

sätt och strategier att överleva. När jag kom in så såg jag fyra år framåt – wow 

liksom, här ska vi vara! Men vi är ju ganska långt ifrån. 

 

Lena anser att branschens framtida utveckling är spännande. Hon ser ett stort 

behov av de tjänster bolaget erbjuder och hon anser att de är möjliga att expandera 

till andra branscher, då de inte är branschspecifika. Hon kan inte avgöra om 

behovet av A Krafts tjänster har ökat, då de inte har arbetat inom detta område 

tidigare. Lena tycker att konsultbranschen går en osäker framtid till mötes, främst 

vad gäller vilken typ av bolag eller kompetenser som kommer att behövas framöver. 

Hon tror inte att A Kraft kommer att gå tillbaka och bli en datakonsultfirma, då 

hon tror att den tiden är förbi. 

 

Jag tror definitivt att vi är på väg in i en förändring från att ha dom här jättestora 

volymkonsultbolagen till att återta det som konsult en gång startade med att vara, 

nämligen att vara en konsultativ, rådgivande person, en specialist. 
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Lena tror dessutom att denna utveckling kommer att gynna A Kraft, vilket bidrar 

till hennes optimism inför framtiden. På frågan om hon vet var A Kraft kommer 

att befinna sig om 5 år svarar Lena skrattande ”nej”. 

 

Det finns ju både stora hot internt och externt. 

 

Lena anger att det största externa hotet ligger i konjunkturen. Om inte 

konjunkturen vänder eller om det inte blir en utplaning ser Lena ett stort hot mot 

A Krafts fortsatta framtid. Lena anger dock att de inte är lika beroende av 

konjunkturen som vissa andra konsultbolag, då A Kraft även kan vara med vid 

rationaliseringar hos kunderna, när konjunkturen går ner. Ett annat stort hot mot 

företaget är att beslutsprocesserna hos kunderna är långa samt att besluten oftast 

endast avser korta uppdrag. Lena säger att det A Kraft tjänar pengar på är deras 

timmar och att det är fara å färde med intäktssidan om det tar för lång tid mellan 

besluten. Denna trend med sena beslut har pågått hela det innevarande året och 

Lena tror att det beror på den allmänna osäkerheten inför framtiden. 

 

Så det allmänna marknadsläget är att man har blivit lite försiktigare. Tänker efter 

mer än en gång innan man börjar på något nytt. 

 

För att minska detta hot anger Lena att de försöker hitta nya affärsmodeller samt 

nya sätt att fakturera. Ett sätt att komma ifrån löpande räkningar med betalning per 

timme är att ta betalt per uppdrag. Som en följd av detta har A Kraft tagit fram en 

bok med metoder för att kunna beräkna vad uppdragen kostar. Detta kan dock 

enligt Lena skapa prispress.  

 

Man kan skära och skära, men man kan bara skära till en viss nivå. 
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Lena säger också att A Kraft behöver en mycket bredare kundbas samt ett bredare 

område att arbeta på, både vad gäller branscher och geografi. Detta på grund av att 

det är svårt att förutsäga hur marknaden kommer att se ut och vilka kompetenser 

som kommer att behövas. Att A Kraft måste bredda sin marknad beror också på 

att deras uppdrag är mer specialiserade och tar mindre tid, vilket innebär att de har 

gått igenom en kund ganska snabbt. Lena tror också att konsultbolagen kommer att 

bli mindre allmänna och mer inriktade på specialiserad kompetens.  

 

De interna hot som Lena urskiljer är risken att tappa kompetens; att personalen 

tröttnar på att vara med i konsultbranschen. 

 

…konsultbranschen som hela tiden skruvar och skruvar och skruvar in i märg och 

ben tills…någon gång blir det ju bristningsgränsen, att man ger upp och tar ett jobb 

någon annanstans. 

 

Lena försöker minska detta hot genom att motivera personalen genom roliga 

övningar, gemensamma seminarier och fester. Lena anser att det är en viktig del i 

hennes jobb som VD att försöka hålla dom anställda motiverade samt att få dom 

att skratta ihop och att få till en god stämning. Hon använder ordet ”pep-talk” för 

att beskriva hur hon försöker att motivera de anställda. 

 

Lena nämner inte konkurrenter som ett externt hot och på frågan om vilka hon ser 

som A Krafts konkurrenter anger hon att det inte är riktigt självklart vilka de är. 

Hon anger att de har diskuterat detta inom företaget under hösten utan att komma 

fram till något självklart svar. Hon anger att hon tror att de skiljer sig från dem som 

skulle kunna vara konkurrenter i och med att A Kraft går in i ett tidigare skede. 

Lena säger också att hon tror att det alltid kommer att finnas ett behov av duktiga 

specialister. 
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A Kraft gör inga systematiska kund- och konkurrentanalyser för egen del. Lena 

säger att ”lite allmänt gör man lite scanning för att se var vi befinner oss”. Lena 

anger att det säkert skulle behövas, men att det är en fråga om tid och resurser. 

 

Strategi 
 

Jag tror nog jag tänker på det varje dag. Det finns hela tiden där bakom, och så åker 

det fram. Någonstans mal det hela tiden. 

 

Ovanstående citat är svaret på frågan om hur ofta Lena tänker på strategiska beslut. 

Hon tror dock att denna process lider av att hon måste arbeta med försäljning, 

vilket tar mycket tid. Lena anger att det snart kommer att finnas en övergripande 

strategi för A Kraft, då de för närvarande håller på att omformulera visionen för 

företaget. Lena skulle i framtiden vilja arbeta med strategiska affärer och med 

långsiktig försäljning och låta andra sköta den löpande försäljningen. 

 

För närvarande gör A Kraft årsplaneringar. Lena tror att de anställda ganska väl 

känner till vart A Kraft är på väg och hon anger att detta är något hon eftersträvar. 

 

Medan jag har gått in i någon förändring att vi ska göra det här och det här nästa år, 

så har ju jag bearbetat det en ganska lång tid och då ska jag presentera det för 

personalen. Då startar ju deras bearbetningstid. Då förväntar jag mig bara att ”nu 

ska vi göra såhär och nu gör vi så”. Men då måste ju dom också få en processtid. 

 

Affärsplanen mynnar ut i väldigt konkreta mål och aktiviteter och den utvärderas 

kvartalsvis. Det är mest aktiviteter det handlar om att utvärdera och ibland måste 

saker korrigeras: 
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Ja den är ju fast när det gäller aktiviteterna, men sen utfallet av det gör ju att man 

måste korrigera, när en budget till exempel inte går som den ska, då måste man ju 

justera och se vad händer och göra analyser och vad händer om det fortsätter så här. 

Vad händer om det händer någonting annat. 

 

A Kraft använder sig av scenarieframställning för att planera. Det kan bland annat 

vara hur verksamheten påverkas vid olika priser eller beläggning. Dessa scenarier 

grundas på tillgänglig information, rapporter, statistik samt på vad som händer på 

marknaden: 

 

Ericsson skulle ju kunna ta fart igen och SAAB får några affärer och…ja 

någonting händer. Och då kanske det blir ett scenario. Sen kan det andra vara att 

SAAB drar ner väldigt och dom andra kunderna också drar ner och det kommer 

ännu mer…Irak bombas….Linköping kanske inte i första hand påverkas om Irak 

bombas, men det påverkar ju världsekonomin och någon gång kommer ju den till 

Linköping också. 

 

Lena förklarar hur informationsinhämtningen går till: 

 

Hur tongångarna är ute hos kunderna och på marknaden och överallt och alla 

kontakter och alla nätverk försöker man ju lyssna runt, ”vad är det som händer 

egentligen i branschen?” Och sen gör vi ju en allmän analys av oss själva, vad är 

styrkor och svagheter och möjligheter. Så det är ju en mängd saker vi går igenom. 

 

A Kraft har dock inget formellt tillvägagångssätt när det gäller att samla den 

information som ligger till grund för handlingsplanen. På frågan om orsaken till 

detta svarar Lena: 
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Det borde vi ha! Hur kommer det sig?…ja, ”bagarens egna barn” säger man va’. 

Dom är inte så bra på att baka bullar. Det blir väl så. 

 

Lena brukar kalla in en extern konsult för att hjälpa till vid utveckling av 

affärsplaner och strategiarbete. Detta gör hon då hon anser att det är lätt att ”man 

blir lite hemmablind”.  

 

Det är kanske bara någon dags arbete bara för att… då känner ju inte dom oss och 

då ställer ju dom de ”dumma” frågorna som vi måste svara på. Och kan vi då inte 

det, ja då har vi ju ett problem. 

 

Lena anger att hon ibland kan undra om tillräcklig information har insamlats innan 

ett beslut och på frågan hur hon avgör detta svarar hon: 

 

Ja, jag tror att det hänger nog lite på dels magkänslan sen erfarenhetsmässigt att man 

kan hålla på till en viss nivå, sen så ”nej nu har jag nog gått igenom, nu känner jag 

mig trygg”. Man testar sina argument, ”kan det vara något jag har glömt?”. 

 

A Kraft trycker även på att de är ”vanliga människor” och inte urtypen för en 

konsult: 

 

Vi har gjort en kundundersökning, där vi har använt en extern, och då var det några 

kunder som sa att det finns så mycket uppblåsta konsulter. A Kraft dom är vanliga 

människor som man förstår. Att vi levererar förståeliga resultat. 

 

Direkt efter ett uppdrag sker en utvärdering, dels genom att kunden utfrågas och 

dels genom att konsulten får föra fram sina åsikter. 
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Formalisering och specialisering 

Alla anställda har inte samma typ av kompetens och vem som helst kan därför inte 

göra vilket uppdrag som helst. Vissa anställda har spetskompetens och genom att 

de arbetar i projekt och team säger Lena att den kompetensen kan överföras mellan 

de anställda. De anställda har olika bakgrund, det finns både ingenjörer och 

marknadsekonomer. Lena säger att man inte ska stirra sig blind på typ av utbildning, 

utan det viktigaste är vad de anställda har gjort tidigare i yrkeslivet. Det är viktigt 

med förståelse och erfarenhet från produktions- och marknadsområdet och att de 

har en akademisk examen. Detta beror enligt Lena på att konkurrensen idag är så 

hård att det krävs en akademisk examen utåt sett för att ha en kvalitetsstämpel på 

deras jobb. Lena säger att man ska vara öppen och prestigelös för att arbeta på A 

Kraft.  På frågan vilka andra egenskaper som är viktiga hos medarbetarna svarar 

Lena: 

 

Att man ska vara konsultmässig, förstå vad det innebär att vara konsult. Och då är 

det ju att vara ute hos kunden, ni ser ju hur tomt det är här. Man lever ju med 

kunden. Och man ska kunna ta ansvar för att vara belagd stor del av sin tid… Men 

när man har ett uppdrag så skall man se till att göra det så pass bra att kunden ska 

vilja ha mer av mig, man ska kunna snappa upp nya uppdrag ute hos kunden. Och 

kanske sälja sina kollegor. 

 

A Kraft har en liten bok som de har tagit fram och som, utifrån de erfarenheter de 

har skaffat sig, beskriver, hur man går till väga i olika situationer. Det kan gälla hur 

man gör affärsmodeller, processkartläggningar eller marknadsundersökningar. Det 

finns även allmänna policys, en personalhandbok samt dokument som anger vem 

som köper vad. Rent formellt är det bara Lena som får godkänna köp, men det 

brukar enligt henne inte vara något problem. Detta beror enligt Lena på att det är 

hon som har helhetsgreppet och att hon därigenom kan se till att inga ”dubbelköp” 

görs. Samtidigt anger hon att det finns en speciell kostnadsmedvetenhet. 
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Att arbetsplatsen är prestigelös tror Lena bidrar till att det blir lättare att få till 

samarbete. De anställda delar med sig av sin kunskap och det är ingen som sitter 

och ”tjuvhåller” på någonting. Lena tycker inte att de anställda är låsta i sina roller. 

Hon berättar att de anställda ibland är borta från kontoret i upp till en månad, då de 

arbetar ute hos kunder, och menar att det är svårt att hitta en struktur som gör att 

de anställda känner att det är ”okej att inte vara här på en månad, och ändå tycka att 

man är en A-Kraftare”.  

 

Hierarki och centralisering 

 

Det är otroligt komplicerat, det är jag och sen är det alla andra. 

 

Organisationsstrukturen i företaget beskriver Lena som väldigt platt. Lena står som 

VD, det finns en administrativ assistent och sedan är resterande personal konsulter. 

Lena anser att detta leder till snabba beslut och till att flexibiliteten blir hög. Lena 

tycker inte att det är några problem med koordineringen och anser inte att det 

behövs några fler nivåer i företaget. Tidigare såg strukturen annorlunda ut med 

bland annat en personalansvarig, men i och med nedskärningarna försvann den 

posten. De anställda arbetar mycket i team och är ofta ute hos kunderna och de 

sköter uppdragen helt självständigt. Lena anger att hon kommer att lägga ut olika 

ansvarsområden på de anställda, som till exempel processer, intern IT och ekonomi. 

Lena tycker att det är särskilt viktigt att lägga ansvar på de anställda eftersom A 

Kraft är ett litet företag.  

 

Jag tycker att man måste vara ansvarig för rätt mycket i ett sånt här litet bolag. Det 

kan ju inte hänga på en person om det här funkar. Det är ju allas ansvar. 

 

Beslut bereds i ledningsgruppen. I denna sitter VD, den som tidigare varit 

personalansvarig, den som varit övergripande affärsansvarig samt en anställd som 
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tidigare haft ansvaret för ett numera nedlagt kontor i Stockholm. Lena anger att 

företaget är så pass litet att hon lyssnar och känner av med de anställda innan beslut 

fattas. Hon anger att besluten formellt fattas av henne men att det sker genom en 

informell process. Ofta förbereder Lena vad som skall tas upp för beslutsfattande, 

men idéerna kan komma från någon annan. Om det skulle vara några problem 

anger Lena att det är hon som har sista ordet. Detta har dock aldrig hänt. 

 

Information och idéuppkomst 
Lena bollar väldigt mycket idéer med de anställda. Detta beror delvis på att hon vill 

få igång deras ”förändringsprocesser”, så att beslut och idéer ”inte bara kommer 

som ett brev på posten”. 

 

En gång i månaden träffas hela personalstyrkan. De går då igenom det allmänna 

läget och har även en gemensam lunch, där de har ett inslag som kallas Speakers 

Corner. Där är det någon av personalen som berättar något för att få alla att vara lite 

mer engagerade. Det kan exempelvis handla om något uppdrag som tidigare har 

genomförts eller ett speciellt kompetensområde. 

 

Men sen är det ju fullt öppet, alla får ju information ett par gånger i månaden om 

ekonomi och affärer och hur beläggningen är och vad som händer och…så det hela är 

vidöppet. 
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Idéer kommer från hela organisationen och det finns inga formella sätt på vilka 

idéer uppmuntras: 

 

Jag gör på lite olika sätt, dels, om man tittar på ledningsgruppen då så kanske jag 

inte har förslag då alltid utan ”vi skulle göra någonting runt det här, tänk till på 

det”, sen kan det ju vara ut till alla då, ”nu skulle jag vilja att ni gör något åt det 

här, kom in med förslag”. Sen kan det ju vara att ”kan du inte titta på det här, jag 

skulle vilja ha en synpunkt på hur vi ska göra”. ”Kom upp med en idé om hur vi 

ska sälja det här.” Så det är nog så där allmänt. Det är någon slags oorganiserad 

struktur. 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel kommer vi att ställa det material som står att finna under kapitlet Empiri mot de 

teorier vi presenterat i kapitlet Referensram. Genom detta förfarande önskar vi åskådliggöra de 

mönster som vi funnit samt ställa de två undersökta grupperna mot varandra för att därigenom 

kunna bana väg för de slutsatser som kommer att presenteras i kapitel 6. Varje avsnitt inleds 

med en kort sammanfattning av de teorier på vilken respektive analysdel grundas. 

 

5.1 STRATEGI 
 

5.1.1 Strategiskt tänkande 

Det rationellt tänkande perspektivet 

Det rationellt tänkande perspektivet bygger på logik samt ett medvetet och 

noggrant analytiskt resonemang. Utgångspunkten är insamlande samt bearbetning 

av data, för att därigenom kunna definiera möjligheter och hot i företagets miljö. 

Det sker även en uppskattning av företagets styrkor och svagheter.  Slutledning och 

spekulationer ska alltid baseras på kända fakta och argument. Intuition ses som 

motsatsen till ovanstående och får aldrig ligga till grund för strategiska beslut. 

 

Stabil bransch 

Östgötatrafiken 

Leif Johansson anger att Östgötatrafiken skulle kunna tjäna mer pengar genom att 

ha bättre trafikplanering samt bättre samordning. Detta, att betona planering samt 

effektivitet, skulle enligt vår åsikt kunna tyda på ett medvetet analytiskt resonemang, 

i linje med det rationellt tänkande perspektivet. Vidare konsulterar Östgötatrafiken 

en mängd fakta såsom resandeutveckling, väderlek och demografiska fakta innan 

beslut fattas, något som är i linje med det rationellt tänkande perspektivets fokus på 

insamling av data. Stor vikt läggs vid informationsinsamlandet och de källor ifrån 
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vilka informationen kommer kan enligt vår mening anses vara omfattande. Leif 

anger att Östgötatrafiken även ser till svagheter och styrkor hos företaget genom 

omfattande och frekventa kundundersökningar. Detta - att uppskatta företagets 

svagheter och styrkor - betonas av det rationellt tänkande perspektivet som en 

nödvändighet för att kunna formulera en optimal strategi. Leif anger att målet är att 

ha ”järnkoll” på den information som anses värdefull och att denna sedan skall 

ligga till grund för beslut, vilket vi anser överensstämmer med det rationellt 

tänkande perspektivet som starkt betonar insamling samt bearbetning av data i syfte 

att identifiera hot och möjligheter i företagets miljö. Östgötatrafiken är det enda 

undersökta företaget som enligt vår åsikt ej nämner något som kan tolkas som 

intuition att göra under intervjuns gång, vilket vi menar kan tolkas som ett tecken 

på att de, i enlighet med det rationellt tänkande perspektivet, ej låter intuition ligga 

till grund för strategiska beslut. 

 

Östgötafrakt 

Östgötafrakt uppvisar enligt vår mening en mindre grad av rationellt tänkande än 

Östgötatrafiken. Visserligen betonar Anders Linhardt vikten av att beslut ej får 

fattas utan att underlag finns tillgängliga, något som vi menar kan tolkas som ett 

logiskt resonemang och således motsatsen till intuition. Samtidigt anger dock 

Anders att mycket bygger på ”fingerkänslighet” samt att de brukar ”spåna” - vilket 

vi menar kan tolkas som en form av brainstorming - om strategiska beslut. Detta 

tyder enligt vår mening mer på ett intuitivt resonemang, något som enligt det 

rationellt tänkande perspektivet ej får ligga till grund för strategiska beslut. 

Östgötafrakt samlar emellertid in fakta från omgivningen även om detta inte alltid 

sker systematiskt. Anders anger att Östgötafrakt måste ha en bevakning på 

omvärlden, men att den inte får överskattas. Detta kan enligt vår uppfattning ses 

som ett avsteg från det rationellt tänkande perspektivet, som starkt betonar vikten 

av att definiera hot och möjligheter i företagets miljö. Han säger sig grunda 

företagets framtidsutsikter på ”tendenser”. Detta tolkar vi som att 
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beslutsunderlaget utgörs av ej klart definierade fakta, vilket enligt vår uppfattning 

går stick i stäv med det krav på logik och kända fakta som det rationellt tänkande 

perspektivet förespråkar.  Anders betonar å andra sidan vikten av att de anställda 

analyserar sitt arbete, vilket är i samstämmighet med det planerande perspektivets 

syn på vikten av ett analytiskt resonemang. Han anger att den information som 

finns tillgänglig i organisationen är tillräcklig, och detta uttalande i kombination 

med att Anders anger att beslut ej får fattas utan underlag, torde enligt vår mening 

tyda på att Östgötafrakt i detta hänseende tenderar att ha ett rationellt tänkande.   

 

Sammanfattning: Företagen i denna kategori ger enligt oss intryck av att ha 

mycket gemensamt med det rationellt tänkande perspektivet, i synnerhet 

Östgötatrafiken. De ger även intryck av att i relativt stor utsträckning använda sig 

av informationsinhämtning, något som förespråkas av det rationellt tänkande 

perspektivet, även om denna informationsinhämtning ej alltid sker systematiskt. 

 

Instabil bransch 

IDA Infront 

Bengt Sandlund anger att IDA Infront ej utför några systematiska 

konkurrentanalyser. Genom möjligheten att begära in offerter från konkurrenter fås 

dock kännedom om konkurrenters prissättning. Andra prognostiseringsmetoder, 

som scenarieframställning eller Delfi, används inte. Prognostiseringen sker mer 

ostrukturerat, vilket vi anser tala emot det rationellt tänkande perspektivet som 

förespråkar ett noggrant analytiskt resonemang. Enligt Bengt försöker IDA Infront 

emellertid att lära känna sin marknad och har vid ett tillfälle, genom Gartner Group, 

utfört en omvärldsanalys för att kunna positionera företaget på marknaden. Denna 

positionering har sedermera legat till grund för fattandet av strategiska beslut. Detta 

förfarande anser vi överensstämma med det rationellt tänkande perspektivets 

uppfattning om att strategiska beslut ska fattas först efter att en uppskattning av 
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företagets styrkor och svagheter gjorts, vilka vägs mot de möjligheter och hot som 

definierats i företagets omgivning.  

 

A Kraft 

Även om A Kraft har genomfört en extern kundundersökning, genomförs varken 

kund- eller konkurrentanalyser systematiskt. Istället sker enligt Lena Pettersson en 

mer “allmän scanning” för att få reda på var företaget befinner sig, något som vi 

menar talar emot det rationellt tänkande perspektivet, som förespråkar insamlande 

samt bearbetning av data för att därigenom kunna definiera möjligheter och hot i 

företagets miljö. Vidare har A Kraft inget formellt tillvägagångssätt vid 

informationsinsamlingen, något som Lena påpekar borde finnas. Lena kan inte med 

säkerhet säga vilka företag som är A Krafts konkurrenter. Hon betonar dock vikten 

av den sortens information, men påpekar att det är en fråga om tid och resurser. 

Detta ostrukturerade sätt att skapa en bild av kunder och marknaden menar vi talar 

emot det rationellt tänkande perspektivets devis om att beslut ska grundas på 

analytiskt framtagna beslutsunderlag. A Kraft använder vid strategiformeringen 

emellertid eventualitetsplanering genom att sätta upp olika scenarier som grundas 

på tillgänglig statistik, rapporter samt marknadsinformation.  Vidare genomförs 

enligt Lena ”allmänna analyser” av företagets styrkor och svagheter samt av de 

möjligheter som existerar. Bruket av dessa analysmetoder, med insamling samt 

bearbetning av information, anser vi emellertid vittnar om en logisk och medveten 

sida i A Krafts strategiska tänkande. Även det faktum att A Kraft tar hjälp av 

externa konsulter vid framtagandet av företagets affärsplan och allmänt 

strategiarbete stärker denna tes då detta enligt vår mening resulterar i en medveten 

och logisk analys av företagets situation. Vi anser emellertid att detta också kan 

tolkas som ett bevis för användandet av ett kreativt tänkande då A Kraft, medvetna 

om sin begränsade rationalitet, genom en extern konsult drar nytta av en 

utomstående persons strategiska tänkande - opåverkat av företagets invanda 

tankemönster - för att se gamla problem med nya ögon.  
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Sammanfattning: Vår uppfattning är att företagen i denna grupp i vissa avseenden 

överensstämmer med det rationellt tänkande perspektivet, dock ej i samma 

utsträckning som företagen i den stabila branschen. Detta gäller i större 

utsträckning IDA Infront än A Kraft. Företagen i denna grupp kan sägas ha en 

begränsad och ostrukturerad omvärldsbevakning, vilket talar emot det rationellt 

tänkande perspektivet. Vi anser även att det faktum att intuition ges utrymme i 

beslutsfattandet talar emot det rationellt tänkande perspektivet. Vi menar emellertid 

inte att de beslut som fattas i denna grupp inte är baserade på medvetna och logiska 

resonemang, utan att besluten oftast inte grundas på systematiska analyser.  

 

Det kreativt tänkande perspektivet 

Det kreativt tänkande perspektivet förespråkar ett strategiskt tänkande som baseras 

på kreativitet samt mental flexibilitet och betonar vikten av förmågan att bryta sig 

ur ortodoxa övertygelser för att kreativt kunna se gamla problem med nya ögon. 

Uppfattningen enligt detta perspektiv är att valet av strategi slutligen avgörs 

intuitivt av strategen och att den analys som förespråkas av det rationellt tänkande 

perspektivet mer fungerar som ett medel för att stimulera den kreativa processen.  

 

Stabil bransch 

Östgötatrafiken 

Leif anger att det inom Östgötatrafiken finns befattningsbeskrivningar avseende de 

anställdas arbetsuppgifter samt att rollerna i företaget är väldigt klara, något som 

enligt vår uppfattning torde minska den mentala flexibilitet som det kreativt 

tänkande perspektivet förespråkar. Leif betonar snarare effektivitet och 

samstämmighet än intuition och kreativitet, vilket ej ligger i linje med vad det 

kreativt tänkande perspektivet för fram. 

 

 

 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  ANALYS 
 
 

 92 

Östgötafrakt 

Som påpekades under rubriken Det rationellt tänkande perspektivet, kan bevis för 

mental flexibilitet spåras hos Östgötafrakt, då de pratar i ordalag om ”spåna” 

och ”fingerkänslighet”. Östgötafrakt har dock ganska mycket styrdokument, vilket 

enligt vår mening kan ge signaler om att de anställda ej ska gå utanför sina roller 

och tänka fritt, något som ej är i linje med det kreativt tänkande perspektivet. 

Anders anger dock att han tror att det är livsfarligt att styra för mycket, då detta tar 

bort den kreativa biten. Han förespråkar också att de anställda hellre ska fatta 

beslut, även om ingen vägledning finns, än att förbli passiva. Vi menar att detta 

skulle kunna tolkas som att Anders försöker stimulera det kreativa tänkandet, även 

om besluten i slutändan fattas rationellt. Anders säger dock att han ej vidtar några 

speciella åtgärder för att öka kreativiteten hos de anställda. Han framför att de 

anställda är så vana att ha fasta roller, att det kan vara svårt att få dem att tänka 

annorlunda. Anders anger dock att det är viktigt att ha olika personligheter samt 

att ”vildhjärnan” måste ges utrymme, vilket tyder på att kreativitet premieras. Som 

framgår ovan betonar emellertid Anders vikten av att ha underlag för alla beslut, 

något som vi menar minskar utrymmet för intuition, något som talar emot det 

kreativt tänkande perspektivet. 

 

Instabil bransch 

IDA Infront 

Bengt ser som sin viktigaste uppgift i IDA Infront att inspirera och få andra att 

prestera. Enligt Bengt sätts stort värde vid handlingskraft, initiativförmåga samt 

självständighet och de anställda uppmuntras att ta egna initiativ, komma upp med 

idéer och fatta egna beslut. Detta tolkar vi som ett aktivt försök att skapa utrymme 

för ett kreativt tänkande inom IDA Infront, något som förespråkas av det kreativt 

tänkande perspektivet. Bengt betonar vidare betydelsen av att ha olika typer av 

människor med olika synsätt i organisationen, vilket vi menar underlättar för ett 

kreativt strategiskt tänkande som rör sig utanför de inrotade tankemönster som 
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existerar i företaget, något som ligger i linje med det kreativt tänkande perspektivet. 

Enligt Bengt ligger den största osäkerhetsfaktorn i eventuella teknikskiften, varför 

det gäller att ”hela tiden ha känselspröt ute och göra bedömningar av trender”. 

Dessa beslut gällande företagets produktteknik menar Bengt handlar om ”timing” - 

en känsla för när det gäller att agera - som bygger på erfarenhet, fingertoppskänsla 

och tur. Detta resonemang stämmer väl överens med det kreativt tänkande 

perspektivets syn på ett intuitivt handlande som avgörande vid fattandet av 

strategiska beslut. 

 
A Kraft Resources 
Lenas förhållande till sina anställda liknar i många avseenden det som ovan 

beskrivits i IDA Infront. Lena betonar vikten av att motivera och engagera de 

anställda och hon planerar att lägga ut vissa ansvarsområden, som hon tidigare själv 

innehaft, på sina anställda. Detta, att delegera ansvaret på flera personer, skulle 

enligt vår mening kunna leda till ett nytänkande inom dessa områden, vilket 

förespråkas i det kreativt tänkande perspektivets devis “se på gamla problem med 

nya ögon” och torde kunna förnya och nyansera tänkandet i företaget. Lena menar 

även att det är nödvändigt att alla anställda känner ett ansvar för företaget. Hon 

låter de anställda vara med i diskussioner kring strategiska frågor - bollar idéer, ber 

om synpunkter och förslag - och är mån om att de anställda är delaktiga vid 

beslutsfattandet samt att alla informeras när beslut fattats. Detta förfarande torde 

enligt vår mening kunna utveckla företagets förmåga att se i nya banor genom att 

en mer kreativ tankeverksamhet möjliggörs, då flera personers tankesätt interagerar 

i det strategiska tänkandet. Det faktum att A Krafts konsulter, som är 

marknadsekonomer och ingenjörer, har olika akademisk bakgrund kan enligt vår 

uppfattning ytterligare tänkas bidra till olika sätt att se på problem, vilket enligt det 

kreativt tänkande är viktigt. Lena talar i detta hänseende också om ”magkänsla” 

och ”erfarenhet”, vilket vi tolkar som att intuition tillåts påverka det strategiska 

tänkandet, något som förespråkas av det kreativt tänkande perspektivet.  
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Sammanfattning: Företagen i denna grupp ger intrycket av att ha ett mer kreativt 

än rationellt grundat tänkande och de skiljer sig i detta hänseende mot företagen i 

den stabila branschen. De anställda bland företagen i denna grupp uppmuntras att 

komma med uppslag och generera idéer, och är delaktiga i diskussionen kring 

fattandet av beslut. Detta anser vi torde ge ett mer kreativt tänkande i 

beslutsprocessen, där strategiska frågor ses ur olika synvinklar. Handlingskraft och 

självständighet premieras, och alla företagsledare anger att de på olika sätt försöker 

uppmuntra de anställda till initiativtagande och innovativt tänkande, vilket vi anser 

tyder på att utrymme för ett kreativt tänkande ges, något som är i linje med vad det 

kreativt tänkande perspektivet förespråkar. Vidare ger dessa företagsledare – främst 

inom A Krafts – intryck av att intuition ges stort utrymme i det strategiska 

tänkandet, något som stämmer överens med det kreativt tänkande perspektivets syn 

på att valet av strategi slutligen avgörs intuitivt av strategen. 

 

5.1.2 Strategiformering 

Det planerande perspektivet 

Enligt detta perspektiv ska strategier vara ett resultat av medveten och genomtänkt 

planering där all tillgänglig information skall nyttjas av strategen. Den optimala 

strategin implementeras, stegvis och strukturerat, endast först efter att en explicit 

detaljerad plan har formulerats. Vikt läggs vid åtagande och förberedelse inför 

framtiden och genom att först utarbeta en målsättning, som ligger till grund för 

strategin, ges organisationen en riktning att arbeta mot. Synen är att en organisation 

inte kan agera rationellt utan ett syfte och stor vikt läggs vid analys av omgivningen 

samt utformandet av kontrollsystem. Om planeringen är tydlig kan ansvar fördelas 

och kontrollsystem inrättas, så att agerandet blir korrekt. Då strategier sträcker sig 

in i framtiden, krävs att utformandet av planer föregås av någon form av 

prognostisering för att försöka förutse framtiden. Det är enligt anhängarna av detta 

perspektiv viktigt att analysera omgivningen innan en vinnande strategi kan 
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framarbetas och användandet av bland annat SWOT-analys samt 

scenarieframställning framhålls. 

 

Stabil bransch 

Östgötatrafiken 

Östgötatrafiken genomför treårsprognoser och Leif anser inte att dessa innehåller 

några större osäkerhetsfaktorer. Detta tolkar vi som att han ser det som möjligt att 

kunna prognostisera framtiden, något som enligt vår mening är i linje med det 

strategiska perspektivet. Leif anger att de till viss del ställer upp olika scenarier, även 

om det ofta inte finns särskilt mycket att ändra på när de långa kontrakten väl är 

skrivna. Som tidigare nämnts tas en stor mängd information in, vilken sedan ligger 

till grund för de tidigare nämnda prognoserna och de handlingsalternativ som 

sedermera väljs ut. Detta anser vi stämma överens med det planerande perspektivet 

som menar att strategier ska vara ett resultat av en medveten och genomtänkt 

planering, där all tillgänglig information ska nyttjas av strategen. Östgötatrafiken har 

en övergripande vision som sedan avdelningscheferna bryter ner till konkret 

handlande. Detta, i kombination med att det finns klara befattningsbeskrivningar, 

anser vi ligger i linje med det planerande perspektivets uppfattning att en explicit 

detaljerad plan bör föregå implementeringen av en strategi. 

 

Östgötafrakt 

Östgötafrakt har en affärsplan som sträcker sig över tre år. Denna affärsplan följs 

sedan upp årligen genom att utfallet stäms av, något som vi menar ligger i linje med 

det planerande perspektivet som förespråkar utformandet av kontrollsystem. 

Vidare följs budgeteringen upp månadsvis och Anders betonar vikten av att vara 

medveten om vad som krävs för att uppnå de uppställda målen. Statistik tas fram 

för varje affärsområde och en kalkyl samt en analys genomförs för att studera 

lönsamheten. Detta, att ha en tydlig planering samt att använda sig av 

kontrollsystem, tyder enligt vår mening på att de agerar i linje med det planerande 
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perspektivet. Samtidigt säger Anders att målen mer fungerar som en ram samt att 

han inte vill ”styra upp” för mycket, ett uttalande vi anser gå stick i stäv med det 

planerade perspektivets betonande av att ha en explicit formulerad plan. Vad gäller 

analys av omgivningen genomförs detta, även om Anders anger att ”man inte får 

överskatta” bevakningen av omvärlden. Anders anger att Östgötafrakt ej använder 

sig av SWOT-analys, något som anhängare av det planerande perspektivet 

förespråkar, då de betonar vikten av att analysera omgivningen. Östgötafrakt kan 

enligt vår mening således säga avvika från det planerande perspektivet i detta 

hänseende. 

 

Sammanfattning: Samtliga företag i denna kategori ställer upp prognoser och 

betonar vikten av att förbereda sig inför framtiden, vilket vi menar stämmer väl 

överens med det planerande perspektivet. Östgötafrakt lägger emellertid ingen 

större vikt vid omvärldsanalyser, något som avviker mot det planerande 

perspektivets syn på att omgivningen bör analyseras. Östgötatrafiken är det företag 

som vi anser uppvisar flest drag som överensstämmer med det planerande 

perspektivet. 

 
Instabil bransch 

IDA Infront 

Enligt Bengt sträcker sig IDA Infronts strategier flera år framåt och treårsplaner 

utformas för verksamheten. Han menar att företagets framförhållning grundar sig 

på ett antal, olika långa, perspektiv. Bengt betonar vikten av att ha en strategi eller 

ett antal strategier för att veta hur företaget ska gå till väga. Detta tänkande anser vi 

stämmer väl överens med det planerande perspektivet som menar att ett företag 

genom formuleringen av strategier ges en riktning att arbeta mot. Bengt menar i 

detta hänseende att en strategi ger IDA Infront möjlighet att prioritera, vilket enligt 

vår mening tyder på ett planerande synsätt där själva strategin uppstår vid 

formuleringen av en plan för företagets verksamhet. IDA Infront har emellertid i 
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dagsläget inga uppsatta mål och visioner explicit formulerade, då dessa för tillfället 

håller på att omformuleras. Bengt anger att IDA Infront försöker lära känna sin 

marknad, vilket vi uppfattar som ett tecken på att det i företaget finns ett visst 

fokus mot omgivningen. Företaget har tidigare genomfört en omvärldsanalys som 

legat till grund för en såväl nationell som internationell positionering av företaget. 

Detta – att känna till sin omgivning – är enligt det planerande perspektivet en 

nödvändighet för att kunna arbeta fram en för företaget optimal strategi. Denna 

positionering har sedermera legat till grund för fattandet av strategiska beslut, vilket 

talar för det planerande perspektivet, där strategier framarbetas utefter resultatet av 

en analys av företagets interna förhållanden och omgivningen. IDA Infront 

genomför inga systematiska konkurrentanalyser utöver den information som 

företaget tillskansar sig genom möjligheten att få ta del av konkurrenters offerter till 

offentliga myndigheter. Företaget använder vidare inga formella 

prognostiseringsmetoder, utan den prognostisering som genomförs är mer 

ostrukturerad till sin karaktär Detta ser vi som ett tecken på att det i detta 

hänseende råder en avsaknad av systematisering, något som förespråkas av det 

planerande perspektivet. Vidare finns i företaget ingen speciell procedur vid 

insamlandet av information. Detta tyder enligt vår uppfattning på ett mer 

osystematiskt och ostrukturerat förfarande än det som förespråkas av det 

planerande perspektivet. Bengt anger emellertid att det finns en särskild grupp som 

arbetar med att samla in information om ny teknik, vilket tyder på att det även i 

detta hänseende finns ett visst organiserat och medvetet förhållande till sin 

omgivning, något som förespråkas av det planerande perspektivet. Vidare sker för 

varje projekt i företaget, i enighet med det planerande perspektivets krav på 

kontrollsystem, en uppföljning genom projektrevision.  

 

A Kraft Resources 

Då A Kraft är ett litet företag ser Lena rollen som säljare som sin viktigaste uppgift 

i företaget. Att hon motiverar detta med: “utan affärer går vi ju under”, menar vi 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  ANALYS 
 
 

 98 

kan tolkas som ett kortsiktigt tänkande där strategiska frågor kommer i andra hand. 

Lenas kortsiktiga framförhållning grundas i hennes uppfattning om att det är svårt 

att förutsäga marknaden och vilka kompetenser som kommer att behövas i 

framtiden, varför hon anser det vara svårt att planera i ett längre perspektiv. Enligt 

Lena utformar A Kraft ettårsplaner. I dagsläget finns ingen övergripande strategi då 

Lena håller på att omformulera visionen för företaget. Detta menar vi kan anses 

tala emot det planerande perspektivets krav på att det alltid måste finnas explicit 

formulerade mål för att ge företaget en riktning att arbeta mot. Lena anger att A 

Krafts affärsplan mynnar ut i väldigt konkreta mål och aktiviteter och utvärderas 

kvartalsvis. Vidare utvärderas varje uppdrag, dels genom att kunden utfrågas och 

dels genom att konsulten får föra fram sina åsikter. Detta tyder enligt vår 

uppfattning på att det i A Kraft, i enlighet med det planerande perspektivet, läggs 

vikt vid kontrollsystem. A Kraft utför inga systematiska kund- eller 

konkurrentanalyser. Lena ser emellertid ett behov av den sortens analyser, men 

förklarar att tid och resurser saknas. Enligt vår mening talar A Krafts förfarande 

därmed emot det planerande perspektivet som framför att en analys av 

omgivningen är nödvändigt för att kunna formulera en optimal strategi. Enligt 

Lena genomförs emellertid mer ”allmänna analyser” av företaget där interna styrkor 

och svagheter samt möjligheter tas i beaktande, något vi tolkar som att det i A 

Kraft finns ett visst fokus på företagets position i sin omgivning, vilket även 

förespråkas av det planerande perspektivet. Företaget genomför prognostiseringar 

genom uppställandet av scenarier, vilket ligger i linje med det planerande 

perspektivets uppfattning att framtiden måste prognostiseras innan en strategi kan 

utformas. I A Kraft finns emellertid inget formellt tillvägagångssätt när det gäller att 

samla den information som ligger till grund för handlingsplanen, något som vi 

menar tyder på en avsaknad av den systematisering samt användandet av all känd 

information som förespråkas av det planerande perspektivet. 
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Sammanfattning: Strategiformeringen bland företagen i denna grupp 

överensstämmer ej med det planerande perspektivet i samma utsträckning som 

strategiformeringen bland företagen i den stabila branschen. A Kraft har till skillnad 

från IDA Infront en mer kortsiktig framförhållning, vilket går stick i stäv med det 

planerande perspektivets uppfattning om att vikt bör läggas på åtagande och 

förberedelse inför framtiden. Vidare finns i företagen ingen speciell procedur för 

insamlingen av den information som ligger till grund för strategiska beslut, vilket vi 

menar talar emot den systematisering som betonas av det planerande perspektivet. 

Med undantag för den omvärldsanalys respektive kundanalys som IDA Infront och 

A Kraft genomfört, görs i företagen varken formella omvärlds-, konkurrent- eller 

kundanalyser, något som förespråkas av det planerande perspektivet. IDA Infront 

ger emellertid intrycket av att vara mer planerande än A Kraft, då de utformar mer 

långsiktiga planeringar samt betonar vikten av att genom strategi kunna prioritera 

för att, i enlighet med det planerande perspektivets uppfattning, ge företaget en 

riktning. 

 

Det framväxande perspektivet 

Det framväxande perspektivet menar att strategiformering är en fragmenterad, 

evolutionär och intuitiv process där den faktiska strategin uppstår då interna beslut 

och externa händelser flyter samman till ett handlingsmönster. Enligt det 

framväxande perspektivet går det inte att skapa sig en fullständig förståelse för de 

komplexa problem som uppstår, varför dessa inte kan behandlas systematiskt.  

Strategiprocessen är oförutsägbar och fragmenterad och sker gradvist och 

ostrukturerat. Nya strategier uppstår över tiden. Utvecklingen kan inte 

prognostiseras, framtida möjligheter och hot samt företagets styrkor och svagheter 

kan inte exakt förutses. Strategen formar därför sin förståelse längs vägen, trots 

bristande kunskaper om problemet. På så sätt fördröjs fasta åtaganden, vilket gör 

att företaget kan behålla sin flexibilitet och anpassningsförmåga för att minska 

risken att låsa in sig vid ett visst handlingsmönster. Formulering och 
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implementering av en strategi kan inte separeras, varför varje handling snabbt 

måste följas av en omdefiniering av problemet samt av en omprövning av den 

strategi som följs. 

 

Stabil bransch 

Östgötatrafiken 

Östgötatrafiken ger intrycket av att ha en strukturerad strategiprocess och Leif 

betonar vikten av ekonomiska system samt anger att de ska ha ”järnkoll” på viktiga 

fakta. Leif anger dessutom att det är viktigt med ekonomisk fokus samt 

kostnadsmedvetenhet, en uppfattning som han menar att de anställda delar med 

honom. Ovanstående tolkar vi som ett tecken på att strategiformeringen i 

Östgötatrafiken snarare är en systematisk än intuitiv process, något som enligt vår 

uppfattning talar emot det framväxande perspektivet. Leif anger att det kan ta tre 

till fyra år innan en utvärdering av de förändringar som skett kan genomföras. 

Östgötatrafiken kan således inte, som det framväxande perspektivet förespråkar, 

snabbt omdefiniera problemet och ompröva den strategi som följs.  

 

Östgötafrakt 

Anders anger att Östgötafrakt genomför treårsplaner. Han betonar att mycket av 

den utveckling företaget genomgått beror på en effektiv administration och han 

anger att företaget kommer att bli ännu effektivare i framtiden tack vara olika hjälp- 

och kontrollsystem. Anders pratar mycket om effektivitet, vilket enligt vår mening 

skulle kunna ses som att intuition ges mindre utrymme. Som nämndes tidigare är 

vår uppfattning att Östgötafrakt skiljer på formulering samt implementering av 

strategi, något som vi menar talar emot en samstämmighet med det framväxande 

perspektivet, som framhåller att dessa processer inte kan separeras. Enligt det 

framväxande perspektivet kan inte den framtida utvecklingen prognostiseras. Vi 

anser att Anders synsätt avviker från denna uppfattning då han anger att det går att 

ha ett grepp om hur framtiden kommer att se ut om tre år, vilket i sin tur gör att 
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Östgötafrakt kan ha en treårsplan. Anders anger även att den information som 

finns att tillgå är tillräcklig, vilket enligt vår mening kan tyckas gå stick i stäv med 

det framväxande perspektivets syn på att det inte går att skapa sig en fullständig 

förståelse för de komplexa problem som uppstår. Anders betonar att det ska finnas 

underlag för alla förslag och han anger att de anställda inte får göra något ”bara för 

att man tycker något”. När förslag framkommer vid ledningsmöten och 

kontorsmöten testas och analyseras dessa, för att på så sätt kunna utröna hur de 

skulle fungera. Denna systematiska bearbetning anser vi går stick i stäv med det 

framväxande perspektivet, som menar att strategiformeringen är en fragmenterad, 

evolutionär och intuitiv process.  

 

Sammanfattning: Företagen i denna grupp skiljer alla på formulering och 

implementering av strategi, något som går stick i stäv med det framväxande 

perspektivet. Alla företagen i denna grupp genomför treårsprognoser som de anser 

vara relativt tillförlitliga, medan det framväxande perspektivet anser att 

utvecklingen inte kan prognostiseras. Vi anser Östgötatrafiken vara det företag som 

uppvisar minst samstämmighet med det planerande perspektivet. 

 

Instabil bransch 

IDA Infront 

Enligt Bengt är IDA Infronts mål inte fasta utan brukar omprövas med några års 

mellanrum och kan ändras vid behov, vilket vi anser kan ses som ett tecken på att 

företaget, i enlighet med det framväxande perspektivets uppfattning, formar sin 

förståelse längs vägen.  Bengt anger att det tar lång tid att utveckla företagets 

produkter och att de kunduppdrag företaget har är långa. Detta ser vi som en 

möjlig förklaring till varför det inom IDA Infront finns en långsiktig planering, 

vilket enligt vår uppfattning talar emot det framväxande perspektivets som menar 

att den faktiska strategin uppstår då interna beslut och externa händelser flyter 

samman till ett handlingsmönster. Bengt menar att den avgörande faktorn vad 
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gäller att hantera de hot om teknikskiften som existerar och de beslut om när en 

produkt ska lanseras är timing, grundad på “fingertoppskänsla, erfarenhet och tur”. 

Vi tolkar beslutsfattandet i detta hänseende som mer intuitivt än analytiskt grundat, 

vilket vi anser tyder på att denna typ av beslut inte behandlas systematiskt av IDA 

Infront. I detta hänseende anser vi att företagets strategiformering överensstämmer 

med det framväxande perspektivets uppfattning, i och med att de formar sin 

förståelse längs vägen genom att agera efter möjligheter varefter de dyker upp på 

marknaden. Att Bengt betonar vikten av att kunna prioritera med hjälp av strategier, 

menar vi kan ses som den raka motsatsen till det framväxande perspektivet, då 

detta förespråkar att fasta åtaganden bör fördröjas, för att därigenom bibehålla 

företagets flexibilitet och anpassningsförmåga, och på så vis minska risken att låsa 

sig fast vid ett visst handlingsmönster. 
 

A Kraft Resources 

Lena anger att hon känner osäkerhet inför branschens framtida utveckling, vilken 

bottnar i svårigheten att förutsäga marknaden och de kompetenser som A Kraft 

kommer att behöva. Vi anser att hennes uppfattning stämmer väl överens med 

uppfattningen om att den framtida utvecklingen inte kan förutses, vilken framförs 

av det framväxande perspektivet. Enligt Lena händer det att A Kraft korrigerar 

affärsplanen när en budget inte faller väl ut. Dessa justeringar följs sedan upp av en 

analys och en scenarieframställning för att se hur företaget skulle påverkas av olika 

utfall i utvecklingen. Denna uppdatering av företagets strategier anser vi 

överensstämmer med det framväxande perspektivets uppfattning att varje 

strategiskt beslut ett företag genomför förändrar dess förutsättningar, varför varje 

handling snabbt måste följas av en omdefiniering av problemet samt en 

omprövning av den aktuella strategin. Det faktum att Lena i vissa avseenden 

förlitar sig på ”magkänslan” vid fattandet av beslut, menar vi tyder på att intuitiva 

beslut tillåts styra strategiformeringen, något som förespråkas av det framväxande 

perspektivet.  
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Sammanfattning: Vår uppfattning är att företagen i denna grupp visar tydliga 

tecken på konsensus med det framväxande perspektivet, något som gör att de i 

detta hänseende skiljer sig från företagen i den stabila branschen. Vidare finns i alla 

företag mer eller mindre starka tecken på att intuitivt grundade beslut tillåts styra 

strategiformeringen, något som överensstämmer med det framväxande 

perspektivets syn på strategiformering.  
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5.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH 
INFORMATIONSFLÖDEN 
 

Formalisering är ett mått på graden av standardisering av arbetet. Formalisering syftar 

till att styra och kontrollera arbetet, vilket gör det lättare att förutspå beteendet i 

organisationen. Specialisering är ett mått på i vilken utsträckning organisationens 

verksamhet är uppdelad i olika arbetsuppgifter, även kallad horisontell 

arbetsspecialisering. Vertikal arbetsspecialisering skiljer på utförande och 

administration av arbetet. Hierarki beskriver hur kontrollspannet ser ut i en 

organisation samt vem som rapporterar till vem. Graden av centralisering anger vilken 

hierarkisk nivå som har befogenhet att fatta beslut samt hur auktoritetsfördelningen 

ser ut. Ett vertikalt informationsflöde i organisationen används främst i syfte att uppnå 

kontroll. Ett horisontellt informationsflöde används främst för att öka koordinationen 

och samarbetet. 

 

Stabil bransch 

Östgötatrafiken 

Leif påpekar att det finns ett ekonomiskt fokus som genomsyrar hela 

organisationen samt att han vid nyanställningar skulle välja personer som har ett 

ekonomiskt fokus samt en kostnadsmedvetenhet. Ovanstående anser vi tyder på att 

Östgötatrafiken åtnjuter en hög grad av formalisering samt att det är viktigt för Leif 

att kunna förutspå beteendet inom organisationen. Vidare har Östgötatrafiken 

genomfört ett projekt vid namn ”växthuset”, där personer som anses viktiga inom 

organisationen har fått utbildning i bland annat ekonomi. Detta kan enligt vår 

tolkning ses som ett exempel på hur en organisation med hjälp av internutbildning 

kan öka graden av formalisering. Leif anger att rollerna i företaget är ganska låsta 

samt att det finns befattningsbeskrivningar avseende varje anställd, även om de 

anställda arbetar ”en hel del” i projekt. Detta tyder enligt vår mening både på att 

specialiseringen samt formaliseringen i Östgötatrafiken är hög. 
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Östgötatrafikens kontrollspann består av VD samt cheferna för de fyra 

avdelningarna. De fyra avdelningscheferna ansvarar för respektive område, även 

om Leif anger att han är delaktig i de flesta beslut. Han anger att 

avdelningscheferna ofta kommer och frågar honom vid beslut. Det finns även 

en ”attestordning i olika valörer” som anger vad varje avdelningschef får bestämma. 

Östgötatrafiken kan enligt vår mening således sägas vara karakteriserat av en stark 

centralisering, då de flesta besluten går genom Leif. Vidare fattas strategiska beslut 

av Leif eller av ledningen och det är Leif som har sista ordet vid kontroverser i 

ledningen, vilket enligt vår mening styrker bilden av en stark centralisering. 

 

Informationen i Östgötatrafiken sprids främst genom ett intranät, men företaget 

har även personalmöten en gång i månaden. Östgötatrafiken håller för närvarande 

på att bygga upp ett ledningsinformationssystem och ledningsgruppen träffas en 

gång i veckan. Vår uppfattning är att fokus främst ligger på att föra information till 

ledningen och informationsflödet kan enligt oss främst sägas vara vertikalt, vilket 

sker i syfte att öka kontrollen. Det faktum att de flesta beslut går genom Leif menar 

vi styrker detta påstående. 

 

Östgötafrakt 

Anders anger att det finns tydliga roller i Östgötafrakt samt att de anställda har 

svårt att gå in i andra roller. Han anger även att de har ”rätt så mycket” 

styrdokument. Detta tolkar vi som att graden av formalisering i Östgötafrakt är hög. 

Samtidigt anger Anders att han försöker minska detta beteende. Han säger till de 

anställda att ”det farligaste är att inte göra någonting” samt att det är tillåtet att fatta 

självständiga beslut, något som vi menar tyder på att han försöker minska graden av 

formalisering. Han anger även att han ej vill styra upp för mycket, då det finns risk 

att de anställda ”låser sig”. Han menar vidare att alla måste få plats i organisationen, 

även ”vildhjärnan”, något som enligt vår mening förstärker bilden av att han vill 

minska graden av formalisering.  
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Vad gäller hierarki har Östgötafrakt en VD, ekonomichef, affärsområdeschefer, 

samt platschefer. Affärsområdescheferna handhar strategiska frågor samt större 

avtal. Ledningsgruppen har hand om strategi- och policyfrågor, medan övriga 

frågor sköts på kontorsnivå. De dagliga besluten fattas ganska fristående från 

affärsområdescheferna och VD, även om det finns dokument som anger vilka 

befogenheter varje medarbetare har. Anders försöker dock ändra detta, så att 

friheten vad gäller beslut ökar för säljarna. Östgötafrakt är enligt vår uppfattning ej 

lika centraliserat som Östgötatrafiken, även om de strategiska besluten även här 

fattas på högre nivå. Varje hierarkisk nivå har dessutom mer beslutanderätt i 

Östgötafrakt än i Östgötatrafiken, något som vi menar minskar graden av 

centralisering. Anders anger emellertid att han får information från kontorsmöten, 

något som ibland föranleder att han är med och fattar beslut på lägre nivå, vilket 

enligt vår mening är ett tecken på centralisering. 

 

Vad gäller det horisontella informationsflödet, använder sig Östgötafrakt av ett 

intranät för att sprida information och Anders skriver varje månad ett 

informationsbrev till de anställda. Han anger att informationsspridningen är god 

men säger samtidigt att han tror att de anställda skulle vilja ha mer information. 

Östgötafrakt uppvisar enligt vår mening ej samma fokus på det vertikala 

informationsflödet som Östgötatrafiken, då Östgötatrafiken starkare betonar 

kontroll.  

 

Sammanfattning: Företagen i denna grupp uppvisar enligt vår mening ej något 

större mått av flexibilitet. Samtliga företag har befattningsbeskrivningar och rollerna 

i företagen är klart definierade. Strategiska beslut fattas uteslutande på högre nivåer 

i organisationen och fokus läggs mer på det vertikala informationsflödet än det 

horisontella. Det företag som framstår som minst flexibelt enligt de av oss använda 

parametrarna är Östgötatrafiken. 
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Instabil bransch 

IDA Infront 

Bengt anger att IDA Infronts anställda har ganska tydliga roller men att det absolut 

inte finns några ”vattentäta skott” mellan dem. Han menar att det mesta arbetet 

inom IDA Infront finns beskrivet i olika typer av modeller, däribland 

projektprocesser samt personalhandböcker. Detta anser vi tyda på att arbetet inom 

IDA Infront är relativt standardiserat, något som karakteriserar en formaliserad 

organisation. Något som vi anser tala emot detta förhållande är Bengts efterfrågan 

av lite olika typer av människor i organisationen. Ytterligare ett tecken som talar 

emot styrda arbetsroller inom IDA Infront är enligt vår uppfattning Bengts 

uppmuntran till handlingskraft och självständighet hos de anställda. Enligt Bengt 

får de anställda fritt fatta beslut i de projekt de är verksamma. Endast om de går 

utanför de uppsatta ramarna för projektet måste någon högre upp i hierarkin 

konsulteras. Denna handlingsfrihet ser vi ser som ett tecken på en låg grad av 

vertikal arbetsspecialisering då de anställda självständigt kan ta kontroll över 

beslutsprocessen inom projekten.  

 

IDA Infront genomför i dagsläget en revision av företagets organisationsschema. 

Syftet är att göra organisationen plattare, då företaget enligt Bengt har för många 

chefsnivåer. Detta ger oss en bild av IDA Infront som en hierarkisk organisation, 

åtminstone relativt X Media Solutions. Bengt berättar emellertid att det inte är 

särskilt viktigt att de anställda rapporterar till högre nivåer då arbetet i företaget 

mestadels sker i projektform. Detta uttalande tolkar vi som ett tecken på att 

hierarkin i organisationen inte är särskilt omfattande. Enligt Bengt uppmuntras de 

anställda att fatta egna beslut samt att ta egna initiativ. Detta, att försök görs att 

överlåta beslutsfattande på de anställda, tolkar vi som ett tecken på att ett mer 

decentraliserat beslutsfattande eftersträvas. Större frågor och strategiska beslut 

fattas emellertid uteslutande av ledningen, vilket vi menar tyder på att det trots allt 

finns en hög grad av centralisering inom IDA Infront. Bengt anger emellertid att de 
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vid oenighet inom ledningsgruppen på något sätt försöker komma överens. Han 

menar att beslut sällan fattas mot någons vilja. Detta förfarande, att i möjligaste 

mån försöka resonera sig fram för att uppnå konsensus, talar enligt vår mening 

emot ett auktoritärt tänkande. Bengt anger att idéer som kommer längre ner från 

organisationen ibland ligger till grund för strategiska beslut, något som enligt vår 

mening kan ses som ett tecken på ett visst mått av decentralisering.  
 

Bengt menar att IDA Infronts organisation är relativt informell, att det förs 

diskussioner på alla möjliga håll samt att det sker mycket kunskapsutbyte mellan 

personalen. Han menar att det finns ett stort informationsflöde med både formella 

kanaler som intern webb, månatliga informationsmöten med alla anställda och 

företagsledningen, samt informella kanaler där informationsspridning sker mer 

ostrukturerat i mindre grupper samt via mejl. IDA Infronts organisation består av 

en stabsfunktion som handhar administration, en grupp som sysslar med 

kundprojekt, en grupp som arbetar med produktutveckling samt en säljfunktion. 

Även om de anställda i vissa grupper inte är involverade i andra gruppers arbete, 

menar Bengt att det finns en tät koppling mellan grupperna, framförallt på 

ledningsnivå. Med grund i detta anser vi att det horisontella informationsflödet 

inom IDA Infront är betydande. Bengt betonar vikten av att informera de anställda, 

då han menar att de behöver veta i vilket sammanhang de arbetar. Detta tolkar vi 

som vi som att det inom IDA Infront finns en eftersträvan att ha ett utvecklat 

vertikalt informationsflöde, även om det ej i detta fall syftar till ökad kontroll. Att 

det enligt Bengt kommer många idéer till små och stora beslut nerifrån 

organisationen, vilket också uppmuntras uppifrån, anser vi ytterligare stärka bilden 

av ett omfattande vertikalt informationsflöde inom IDA Infront. Bengts 

uppfattning att rapportering till högre nivåer inte är viktigt, talar enligt vår mening 

för att det vertikala informationsflödet inom IDA Infront, i ett kontrollerande 

hänseende, är låg.  
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A Kraft Resources 

Enligt Lena har A Kraft en handbok som, utifrån de erfarenheter de erhållit, 

beskriver hur de anställda bör gå tillväga i olika situationer, exempelvis vid 

skapandet av affärsmodeller, processkartläggningar eller marknadsundersökningar. 

Vidare finns ”allmänna policys”, en personalhandbok samt dokument över vem 

som har befogenhet att göra vilka inköp. Dessa styrdokument ger oss 

uppfattningen att det inom A Kraft finns en viss grad av formalisering. Lena tycker 

inte att de anställda är låsta i sina roller, då de sköter kunduppdragen självständigt, 

något som enligt vår mening tyder på en låg grad av vertikal arbetsspecialisering. 

Hon poängterar emellertid att inte alla besitter den kompetens som vissa uppdrag 

kräver. Det faktum att Lena planerar att lägga ut olika ansvarsområden på de 

anställda vid sidan av deras ordinarie arbetssysslor - inom exempelvis processer, 

intern IT och ekonomi - ser vi som ett tecken på att graden av horisontell 

arbetsspecialisering inom A Kraft är relativt låg.  

 

Lenas beskrivning av organisationsstrukturen: ”Det är jag och sen är det alla andra” 

ger oss bilden av A Kraft som en platt organisation. Lena är ensam om att ha en 

chefsbefattning, vilket vi menar talar för att det finns ett högt kontrollspann och 

således en låg hierarki inom företaget. Vi tolkar Lenas uttalande: ”Det kan inte hänga 

på en person om det här funkar. Det är ju allas ansvar”, som att vikt fästs vid att kunna 

lägga ansvar på de anställda. Enligt Lena arbetar de anställda mycket i team och har 

rätt att inom de ramar som upparbetats sköta uppdragen helt självständigt. Detta, 

att ha beslutsrätten och ansvaret för sitt eget arbete, menar vi tyder på att det i det 

operationella arbetet inom A Kraft finns ett decentraliserat beslutsfattande. Lena 

menar att även om strategiska beslut formellt fattas av henne - vilket tyder på ett 

centraliserat beslutsfattande - sker detta genom en informell process. Beslut bereds 

i ledningsgruppen, men Lena lyssnar och ”känner av” med de anställda innan beslut 

fattas. Lena förklarar att hon försöker engagera de anställda att delta i det 

strategiska tänkandet och uppmuntrar de anställda att generera idéer. Detta menar 
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vi kan ses som ett beslutsfattande som grundar sig på underlag som genereras 

längre ner i organisationen. Detta förfarande anser vi kunna tolkas som ett tecken 

på ett decentraliserat beslutsfattande, då det inte är lika klart var i organisationen 

beslutet i realiteten fattas.  

 

Lena diskuterar ofta idéer med de anställda. Alla anställda får även information ett 

par gånger i månaden gällande företagets ekonomi samt aktuella affärer. Detta tyder 

enligt vår mening på en strävan att hålla de anställda uppdaterade, vilket 

överensstämmer med Lenas påpekande om vikten av att de anställda känner till vart 

företaget är på väg. Vidare träffas hela personalstyrkan för möten en gång i 

månaden. Med grund i ovanstående är vår uppfattning att det inom A Kraft finns 

ett omfattande vertikalt informationsflöde. Lena anser A Kraft vara en prestigelös 

arbetsplats, vilket hon menar bidrar till att det är lättare att få till samarbete då de 

anställda delar med sig av sina kunskaper och inte ”tjuvhåller på någonting”. Under 

varje månadsmöte ges en anställd i ”Speakers Corner” möjlighet att informera sina 

kollegor om erfarenheter, exempelvis från ett uppdrag eller ett visst 

kompetensområde. Ovanstående tyder enligt vår mening på att det inom A Kraft 

finns ett omfattande horisontellt informationsflöde. Lenas uppfattning är att 

kompetensen vid projektarbeten lättare kan överföras mellan de anställda, något 

som styrker vår uppfattning om ett utbrett horisontellt informationsflöde. Det 

faktum att de anställda ofta befinner sig på olika arbetsplatser menar vi emellertid 

kan försvåra informationsspridningen utanför projektgrupperna. Den 

självständighet som finns inom de olika projekten talar för ett litet vertikalt 

informationsflöde mellan de anställda och Lena. Enligt Lena utvärderas emellertid 

varje projekt genom samtal med kunden och de anställda, varför vi menar att det i 

ett kontrollerande syfte förekommer ett visst vertikalt informationsflöde.  

 

Sammanfattning: Formaliseringen i dessa företag är låg och de uppvisar enligt oss 

ett vida större mått av flexibilitet än företagen verksamma i den stabila branschen. 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  ANALYS 
 
 

 111

De anställda har en stor frihet i arbetet och tillåts påverka strategiformeringen, 

något som pekar på att graden av centralisering är låg. Vidare läggs fokus i denna 

grupp på lärande, bland annat genom ett omfattande horisontellt informationsflöde.  
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6. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
 

I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa våra slutsatser avseende de i början uppställda 

problemfrågorna samt uppsatsens syfte. Vidare kommer vi att presentera de tankar och 

reflektioner som under uppsatsens gång utkristalliserats samt fångat vårt intresse. 

 

6.1 SLUTSATSER 
 

Denna uppsats syftar till att studera hur företagsledarna i mindre företag resonerar 

kring framtiden samt hur de förbereder företaget inför densamma. Vår ambition är 

att härigenom utröna huruvida det föreligger skillnader mellan hur företag förbereder 

sig i branscher karakteriserade av olika grad av stabilitet. 

 

Ett tydligt mönster som framkommer av studien är att de företagsledare som verkar 

i den stabila branschen anser att framtiden ej är särskilt osäker samt är av 

uppfattningen att det med rimlig säkerhet går att förutse den framtida utvecklingen. 

Företagen i den instabila branschen anser däremot att framtiden är mer osäker, 

varför de tenderar att ej genomföra längre planeringar. Värt att notera här är att 

IDA Infront, trots den instabilitet som karakteriserar branschen, utför långsiktiga 

planeringar. Detta tror vi beror på att de uppdrag IDA Infront genomför sträcker 

sig över flera år, varvid en längre planering torde vara nödvändig.   

 

De studerade företag som anser att framtiden inom rimliga gränser är förutsägbar, 

tenderar att ha en strategiformering som enligt vår mening i stora drag 

överensstämmer med det planerande perspektivet. De studerade företag som 

däremot anser att framtiden är tämligen osäker, tenderar att främst använda sig av 

den strategiformering som förespråkas av det framväxande perspektivet. Det bör 

här tilläggas att IDA Infront, som har långsiktiga strategier samt genomför 
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omvärldsanalyser, visar upp starka drag av båda dessa perspektiv. Att detta företag 

enligt vår mening uppvisar starkare drag av det planerande perspektivet än den 

instabila branschens övriga företag, beror enligt vår uppfattning på att Bengt 

uppfattar marknadens framtida utveckling som mindre osäker. Detta menar vi 

styrker ovanstående samband mellan strategiformeringen och den syn på framtiden 

företagsledaren har. Vidare kan vi konstatera att det ej går att härröra de studerade 

företagen till något av perspektiven i någon absolut mening, då alla företag i större 

eller mindre utsträckning uppvisar drag av båda dessa perspektiv. Undantaget från 

detta påstående är dock Östgötatrafiken, som uppvisar få, om några, drag av det 

framväxande perspektivet.  

 

Av de mönster som i studien har utkristalliserats inom respektive grupp anser vi att 

märkbara skillnader i företagens förberedelse inför framtiden har kunnat urskiljas. 

Ett tydligt mönster som framkommer är att de studerade företagen tillhörande den 

stabila branschen mer överensstämmer med det planerande perspektivet samt det 

rationellt tänkande perspektivet. Detta tyder enligt vår mening på att en stabil och 

förutsägbar framtid i större utsträckning möjliggör en mer långsiktig planering av 

verksamheten. Vidare uppvisar dessa organisationer en mindre grad av flexibilitet, 

och fokus läggs istället mer på effektivitet och kontroll. De studerade företagen 

tillhörande den instabila branschen uppvisar tydliga drag av det framväxande 

perspektivet samt det kreativt tänkande perspektivet. Dessa organisationer uppvisar 

vidare en högre grad av flexibilitet, där fokus ligger på lärande och horisontell. 

informationsspridning. Vi vill dock ännu en gång understryka att företagen, 

eventuellt med undantag av Östgötatrafiken, ej till fullo överensstämmer med de 

teoretiska synsätten. Vi anser oss ändå kunna uppvisa ett tydligt mönster som tyder 

på att det existerar ett samband mellan dessa företags förberedelser inför framtiden 

och den osäkerhet som karakteriserar den bransch de verkar.  
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Något som enligt vår mening förefaller förvånande är det faktum att Östgötafrakt, 

ett företag som uppvisar drag av det planerande perspektivet, ej genomför en 

systematisk och analytisk insamling samt bearbetning av den information som 

ligger till grund för strategiska beslut. Fokus tycks istället vara riktat främst mot den 

egna organisationen.  Detta menar vi kan ses som ett tecken på att det i stabila 

miljöer är möjligt att planera långsiktigt utan att till fullo följa det planerande 

perspektivets devis om att omvärlden omsorgsfullt måste kartläggas. 

 

6.2 REFLEKTIONER 
 

I studien framträder ett tydligt mönster av att det i alla studerade företagen finns en 

vilja att långsiktigt planera sin verksamhet. Att denna strävan i företag som A Kraft 

tycks stanna vid en stilla önskan anser företagsledarna bero på att mer långsiktig 

planering i dagsläget inte är möjlig att genomföra under den rådande osäkerhet som 

karakteriserar branschen. Det skulle i detta hänseende enligt vår mening kunna 

tolkas som att den process genom vilka strategier genereras inte är ett medvetet val 

utan något dessa företag mer eller mindre är tvingade till på grund av branschens 

osäkerhet. Att de ej planerar i någon större utsträckning skulle dock enligt vår 

mening, som tidigare nämnts, kunna ha sin grund i att företagen inte är tillräckligt 

ihärdiga och systematiska i sin informationsinsamling. Vi anser det emellertid även 

kunna vara så att de osäkerhetsfaktorer som existerar i branschen omöjliggör en 

långsiktig planering av verksamheten, vilket vi menar kan ses som orsaken till att 

strategiformering i turbulenta miljöer tenderar att likna den process som 

förespråkas av det framväxande perspektivet. Ovanstående diskussion får oss att 

ställa oss undrande till varför de teorier vi använt oss av rörande strategiformering 

och strategiskt tänkande ej i större utsträckning beaktar de osäkerhetsfaktorer som 

finns i den kontext i vilken företag är verksamma. Istället framhålls kategoriskt ett 

visst förhållningssätt som mest lämpligt oberoende av hur föränderlig det studerade 

företagets bransch är. De skillnader som genom vår studie framkommer mellan den 
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instabila branschen och den stabila branschen, ger oss uppfattningen att 

osäkerhetsaspekten i detta sammanhang inte kan förbises. 

 

Avslutningsvis skulle vi vilja framhålla att det enligt vår mening råder en viss 

inkonsekvens vad gäller den logik på vilken vissa resonemang framförda av 

företagsledarna stöder sig. Ett exempel är Östgötafrakt, som trots att de starkt 

betonar vikten av att de anställda ej får fatta beslut utan underlag, fattar strategiska 

beslut som ej föregås av någon systematisk informationsinsamling. De betonar 

således vikten av att ha underlag i den operativa verksamheten, som endast 

påverkar en begränsad del av företaget, medan strategiska beslut som påverkar hela 

företaget enligt vår mening fattas utan motsvarande krav på underlag. Ett annat 

slående exempel är A Kraft som, trots att de kan sägas leva på att sälja det 

planerande perspektivet till sina kunder, ej nyttjar sig av omfattande analyser innan 

strategiska beslut fattas. En anledning till ovanstående till synes bristande logiska 

resonemang skulle enligt vår uppfattning kunna vara att företagsledarna ej till fullo 

inser hur värdefull information kan vara vid fattandet av strategiska beslut, eller att 

de ej vet vilken information som bör nyttjas. Vad gäller företagen i den stabila 

branschen skulle det även kunna bero på att de ej anser en analys av omgivningen 

vara nödvändig, då de förutsättningar som råder ej ändras nämnvärt över tiden. 

Detta resonemang håller emellertid inte vad gäller företagen verksamma i den 

instabila branschen, då framtiden är mer osäker och således svårare att förutse.  
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INTERVJUGUIDE  
 

Företag, VD samt framtid 
- Kan du kortfattat berätta om företaget (verksamhetsområde, ålder, antal anställda, 

geografisk placering) 
- Berätta lite om din bakgrund! 
- Kan du beskriva hur ditt arbete ser ut? 
- Beskriv din roll i företaget: - Vad anser du vara din viktigaste roll som VD? varför? 
- Beskriv ledningens roll 
- Hur ser du på företagets framtida utveckling? (hot och osäkerhet: pessimist/optimist i 

möjl. att se) 
- Vad gör ditt företag bättre än konkurrenterna? (varför?)  
 
- Genomgripande förändringar i företaget (orsak) 
………………………………………………………………………………………… 

 
Organisation 

- Styrdokument 
- Den anställdes roll i företaget 
- Formalisering av arbetsuppgifter 
 
- Chefsnivåer 
- Kontrollspann 
- Kommunikation och rapportering 

 
-     Fördelar/nackdelar med aktuell organisationsstruktur   
- Framtid: faktorer som skulle kunna påverka strukturen  
- Flexibilitet i en organisation (hur?, varför?) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Beslutsprocessen och idéer 
- Beslutsprocessen (hur? vem? varför? var? vad?) 
- Beslutssunderlag (varifrån? vad? [historia])  
- Explicita övergripande mål 
- Idégenerering 
- Delaktighet (hur? [uppmuntran]) 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Strategi 
- Betydelsen av strategi för företaget 
- Explicit uppsatta mål/visioner  - individuella/generella (hur påverkas verksamheten?) 
- Tidsaspekt 
- Utvärdering (när? hur?)  

  
……………………………………………………………………………………………… 
 



I VÄNTAN PÅ FRAMTIDEN  INTERVJUGUIDE 
 
 

 122 

 
Information 

 
- Mötesstruktur (när? vem? varför?) 
- Informationskällor - externa/interna (varför? andra möjligheter?) 
- Informationskanaler (hur? vem? varför?) 
- Samarbete mellan anställda/avdelningar 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Bransch 
- Innovationstakt, förändringstakt, konkurrenssituation 
- Framtid (möjlighet att förutse? hur?) 
- Osäkra respektive stabila faktorer (vad kommer inverka på stabiliteten? 

Marknadsutveckling, konjunktur, räntor, teknologi et c) 
- Omvärldsanalys (SWOT-analys, konkurrentanalys, kundanalys, leverantörsanalys) 
- Prognoser (Scenario, Delfi) 
- Informationsbrist 
- Extern konsultering 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

Rekrytering 
- Anställningar (vem? varför? tid?) 

 
 

 
 

      
 
 
 
 

 
 
 


