
Magisteruppsats i Företagsekonomi: 2005/08 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsintensiva 
småföretags mål och 
strategiformulering 

 

 

 

 

Pontus Wadström 

 



 



 
 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 Datum 
Date 
2005-01-20 

 

Språk 
Language 

  Rapporttyp 
Report category 

  ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
Examensarbete 

   
ISRN   LIU‐EKI/FEK‐D‐‐05/008‐‐SE    

    C‐uppsats 
X D‐uppsats 

   
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 

   

     
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/fek/008/ 

   

 
Titel 
Title 
 

Kunskapsintensiva småföretags mål och strategiformulering  
Goals and Strategy Formulation in Knowledge Based SME:s 

Författare 
 Author 

Pontus Wadström               Handledare     Per Åman 
                                                Supervisor        

  Sammanfattning 
   Ekonomins globalisering, informationsrevolutionen och de stora ideologiernas sammanbrott har 
lett  till  förändrade  förutsättningar  för  många  företag.  Ökad  professionalisering  har  för  vissa 
företag  blivit  nödvändigt  för  att  kunna  vara  konkurrenskraftiga.  Detta  har  inneburit  ett  ökad 
kunskapsbehov  för  företag,  viket  lett  till  att  en  ny  typ  av  organisationer  vuxit  fram.  Dessa 
organisationer, som har ett antal gemensamma karakteristika såsom  flexibel struktur,  få nivåer  i 
hierarkin, hög kunskapsnivå och relativt nystartade, benämns exempelvis adhocratier, organiska 
organisationer  eller  kunskapsintensiva  organisationer.  Ofta  är  de  relativt  små  och  återfinns  i 
konsultbranschen. 
   Forskningen på hur den här typen av företag fungerar har hittills varit begränsad. Föreliggande 
studie söker därför till viss del råda bot på detta. Studien har undersökt vilken typ av mål den här 
typen av företag har och hur strategiformuleringsprocessen ser ut  i den här typen av företag. En 
betydande  fundering  som  genomsyrar  arbetet  är  om  dessa  företag  utnyttjar  sina  anställdas 
kompetens. 
   För  att  studera  fenomenet  empiriskt  har  ett  företag  av  den  här  typen  valts  ut  och  ett  antal 
intervjuer  har  genomförts.  De  resultat  som  framkommit  pekar  på  att  de  mål  det  undersökta 
företaget har är av mer långsiktig karaktär och mer kan liknas vid vision än mätbara nyckeltal. Ett 
undantag  vad  gäller  långsiktiga mål  är  överlevnad,  vilket man  dock  snarare  betraktar  som  en 
förutsättning än som ett konkret mål. 
   Med överlevnad som  första prioritet blir strategin  inga konkreta  riktlinjer, utan snarare en  rad 
övergripande idéer gällande den verksamhet man bedriver och bör mer liknas vid improvisation 
inom  vissa  ramverk. Dessa  ramverk  utgörs  i  det  undersökta  företaget  delvis  av  de  lagar  som 
reglerar  verksamheten  (journallag,  patientlag  etc.),  men  framför  allt  de  gemensamma 
föreställningar  (kognitiva kartor) de anställda delar. Således  får även strategin en mer  långsiktig 

 

prägel, där ständigt lärande och utveckling sätts i fokus för verksamheten. Utifrån detta perspektiv 
bör  strategi  i  det  undersökta  företaget  ses  som  en  kontinuerlig  process  snarare  än  en  tydligt 
formulerad plan. 
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Abstract 
   The globalisation of economy, the information revolution and the brake down of large ideologies 
have  led  to  completely  changed  circumstances  on  the  market.  Increased  professionalism,  has 
become a necessity to be competitive. This has  led to an  increased need for knowledge for many 
companies, which  in  turn has  created  a new  type  of organizations. These organizations have  a 
number of  similar  characteristics  such as  flexible  structure,  few hierarchical  levels, high  level of 
knowledge, are relatively young and are named adhocraties, organic organisations or knowledge 
based organisations. Most often these companies are small and found in the consultancy business. 
   Research on how  this  type of organizations  function has so  far been scarce. This study aims  to 
remedy  a  little bit of  that. More precisely  this  study has  studied how  this kind of organisation 
works with goals  and  strategy  formulation. An  important  aspect  of  the work  starts  at whether 
these organizations are aware of and use their employees competencies in this specific matter. 
   To  study  the phenomenon  empirically  a number of  interviews  in  a  company with  the  certain 
characteristics have been performed. The results show that the goals of the company are more of a 
long  term orientation  than economically measurable  figures and  facts. One exception  is survival 
which however is considered as a condition of the business, more than a goal in itself. 
   With  long  term  oriented  goals  and  few  economic  key  figures  strategy  is  considered  as 
improvisations within a set of ideas regarding how the company is managed rather than a strictly 
balanced plan. This frame work of  ideas  is being  influenced both external (laws) and but mainly 
internal  by  unanimous  ideas  and  values  amongst  the  employees  (cognitive  maps).  Thus  the 
strategy has a more long term orientation, where learning and development is the focal point of the 
organisation and is looked upon as a continuous process rather than a well formulated plan. 
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1 INLEDNING 
I inledningen 1  kommer läsaren att ges en överblick av forskningsområdet. Först kommer en 

historisk bakgrund behandlas kortfattat. Därefter preciseras studiens undersökningsområde. En 

problemdiskussion mynnar sedan ut i studiens övergripande syfte: Att undersöka hur man arbetar 

med mål och strategi i kunskapsintensiva småföretag. 

1.1 HISTORISK BAKGRUND 

Den industriella revolutionen på 1800-talets mitt skapade enligt Hume (1995) ett helt nytt 

klimat för företag i västvärlden. Nya typer av organisationer utvecklades. Från att ha varit 

enmansföretag bildades nu stora industrier. På grund av ökad konkurrens, nya tullavgifter, 

ny teknologi och en snabb tillväxt av de stora organiserade arbetsplatserna och 

industrierna, blev det viktigare att organisera och strukturera arbetet och bli mer effektiva 

för att klara den hårdnande konkurrensen. 

Denna vilja att strukturera och organisera märks enligt Wolvén (2000) tydligt genom 

Frederick Taylors idéer om rationalisering och effektivisering från slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet. Dessa idéer kom sedermera att kallas Taylorism och har blivit hårt 

kritiserade för den stelbenta byråkrati den symboliserar. Rationaliseringar och 

effektiviseringar ökade också medvetenheten om organisationsstrukturens betydelse. 

Företagens produktivitet och effektivitet samt produkternas kvalitet blev avgörande för 

fortsatt överlevnad. Dessa tre faktorer, menar Wolvén, till stor del är beroende av de 

anställdas yrkeskunnande. 

Under 1930- och 1940-talet började man intressera sig för arbetsmiljöns sociala 

betingelser (Wolvén, 2000). Organisationerna började resonera i banor som kan liknas vid 

dagens Human-resource-resonemang. Det grundläggande antagandet var att företagen 

trodde sig kunna öka företagets prestation, genom att öka den enskildes prestation. Ett av 

 

1 Strukturen i inledningen och delar av den historiska bakgrunden, dagens förutsättningar och kunskapsintensiva 

företag är inspirerad av ’Moderna tider- Belöningar och motivation i kunskapsintensiva småföretag’ (Bengtsson & 

Wadström 2004). 
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de mest kända exemplen på detta är Hawthorne-studien som genomfördes 1927- 1932. 

Studien initierades på grund av ett växande missnöje bland anställda vid en 

elektronikfabrik och innebar att en rad förändringar för att förbättra de fysiska 

arbetsförhållandena för de anställda genomfördes. Förhoppningen var att en mer 

välmående personal skulle öka industrins produktivitet. Resultatet av studien kan 

sammanfattas som att arbetets mening synes viktigare än den klassiska idéen om att 

anställda endast vill tjäna mera pengar. Andra drivkrafter i arbetet, främst sociala, har stor 

betydelse. Forskare talar enligt Socialstyrelsen (2003) om arbetets latenta innebörd. 

Forskning av Argyris, Herzberg och McGregor m.fl. under 1950- och 1960-talet 

utvecklade de teoretiska bidragen till en mer ”human” organisation (Bolman & Deal, 1997; 

Morgan, 1986). Bland annat diskuterades en diskrepans mellan individens preferenser och 

behov kontra företagets uppbyggnad. Forskarna menade att organisationerna ofta 

behandlade sina anställda som barn, vilket innebar att medarbetarna aldrig skulle kunna 

utvecklas till sin fulla potential.  

Utifrån dessa argument utvecklades en rad idéer kring hur man skulle öka organisationers 

effektivitet och produktivitet. Forskningen gällande organisationers prestation är 

omfattande. Några exempel på områden är; arbetsmiljö (Maslow, 1954; Herzberg, 2003), 

organisationsstruktur (Mintzberg, 1983), arbetets utformning (Hackman & Oldham, 1980) och 

belöningssystem (Daniels, 1989; Porter & Steers, 1991). Sist men inte minst har även 

forskning gjorts angående hur mål och målformulering (Locke et al., 1981; Locke & Latham, 

1984) och strategi (Eisenhart, 1992; Pettigrew1992; Mintzberg 1993) påverkar hur en 

organisations presterar. Det är dessa två sistnämnda områden av forskning jag ämnar 

undersöka vidare i föreliggande studie. 

1.2 DAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den komplexa omvärld som växt fram under slutet av 1900-talet innebär att gamla 

metoder att driva företag inte längre fungerar. Sérieyx (Bolman & Deal, 1997) kallar denna 

utveckling Organisationernas Big Bang. Den innefattar informationsrevolutionen, ekonomins 

globalisering, de stora ideologiernas sammanbrott och världsomfattande 
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nyhetsrapportering, vilket gör hela världen till en by. Alla dessa faktorer upphäver spelets 

regler och gör i ett slag gårdagens organisationer omoderna. 

Globalisering och informationsrevolutionen har urskiljts av både Wilson (1995) och 

Hume (1995) som faktorer, vilka påverkat arbetets utveckling. Dessa faktorer har 

dessutom lett till att tjänste- och servicesektorn har ökat i omfattning. Inte sällan är företag i 

denna sektor småföretag. Två tredjedelar av svenska småföretag finns inom denna 

växande tjänstesektor (Bornberger- Dankvardt et al., 2003). 

Ungefär en tredjedel av den totala arbetskraften i Sverige är enligt Bornberger- Dankvardt 

et al. (2003) sysselsatta inom små och medelstora företag. Mer än 99 % av alla arbetsställen i 

Sverige har färre än 50 anställda. Dessa företag präglas ofta av ägarens egna kunskaper 

och värderingar. I övrigt kännetecknas de ofta av kortsiktig planering, improvisation och 

flexibilitet, där de dagsaktuella problemen står i fokus. Små företag är enligt EU:s 

definitioner företag som har mellan 10 och 49 anställda (Europeiska Unionens hemsida). 

Kraven på att organisationer måste vara flexibla har enligt Docherty (1996) blivit allt 

tydligare de senaste åren. Kontinuerlig förnyelse och anpassning har blivit en livsnödvändighet. I 

takt med ökad konkurrens och förändrade villkor på marknaden måste företag allt oftare 

överväga vad som är centralt för deras förnyelse och utveckling. Ofta är enligt Docherty 

svaret på detta de anställdas kompetens. Kontinuerlig förnyelse och anpassning är enligt 

Wilson (1995) och Hume (1995) särskilt viktigt inom tjänstesektorn, där företag är direkt 

beroende av sin personals kompetens för att vara konkurrenskraftig.  

1.2.1 Kunskapsintensiva organisationer 
Inom den ständigt ökande tjänstesektorn har nya typer av företag vuxit fram. Många av 

dessa har vissa gemensamma drag; en flexibel och platt struktur, ett informellt ledarskap, 

demokratiskt beslutsfattande och ofta är de dessutom relativt unga (Mintzberg, 1983; 

Jacobsen & Thorsvik, 1998; Wolvén, 2000). Deras viktigaste tillgång menar författarna är 

personalens kompetens inom gällande arbetsområde. Vidare återfinns de ofta inom 

konsult-, finans-, juridiska branscher eller inom hälsa och sjukvård. I studien kommer 
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fortsättningsvis kunskapsintensiv2 användas för att beskriva organisationer med vissa av 

dessa gemensamma drag. 

Quinn, Anderson & Finkelstein (1996) klargör att, på samma sätt som ledarskapets 

effektivitet gällande fysiska resurser avgjorde ett företags framgång i det förflutna, 

kommer ledarskapets effektivitet gällande de intellektuella resurserna avgöra framgången i 

framtiden. Mintzberg (1983 s.275) är av samma åsikt: Om enkla, traditionella och tydliga 

organisationsstrukturer var gårdagens struktur, är adhocratier helt klart morgondagens.” 

I det långa loppet beror framgång och bra organisatoriska prestationer på bra lärande enligt 

Senge (1990). Människan föds med en nyfikenhet och en vilja att lära och utforska. Det 

gäller för organisationer att utnyttja och utveckla denna förmåga. 

Medarbetare på kunskapsintensiva företag behöver enligt Docherty (1996) inte bara ett 

djupt yrkeskunnande, utan måste också kunna förutse förändringar, anpassa sig till nya 

förhållanden, komma på nya lösningar och ha nya idéer om produkter och 

produktionsprocesser. 

En liknande distinktion av vilken kunskap som krävs görs av Quinn, Anderson & 

Finkelstein (1996). De gör en uppdelning av kunskap på fyra olika nivåer, vilka måste 

finnas och ständigt uppdateras i en kunskapsintensiv organisation. Kognitiv kunskap (know-

what); är kunskap som uppnås genom träning, certifiering och utbildning. Avancerade 

kunskaper (know-how); innefattar en förmåga att kunna applicera kunskaper på 

reella/faktiska problem i omvärlden. Systemförståelse (know-why); är en förståelse om 

samband mellan orsak och verkan samt ett kunnande att lösa komplexa problem genom 

kreativitet. Självmotiverad kreativitet (care-why); involverar personlig vilja, motivation och 

anpassning till omgivning för att uppnå framgång. Dessa nivåer kommer inte att 

analyseras vidare, men finns med som en bakomliggande idé till den kunskap 

medarbetarna i det undersökta företaget besitter. 

 

2 Övriga benämningar i forskning och litteratur är adhocratier (Mintzberg 1983), organiska organisationer (Jacobsen 

& Thorsvik, 1998), lärande organisationer (Senge, 1990), innoverande organisationer (Moxnes, 1984) eller 

Professionell intellect (Quinn, Anderson och Finkelstein, 1996). 
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Den dominerande synen av organisationer som präglas av lärande och kunskap är enligt 

Senge (1990) den med betoningen på anpassning och förändring, vilka sker genom att 

organisationen kontinuerligt lär och lär om. 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

De inledande avsnitten för oss in på ett antal frågeställningar gällande mål och strategier i 

kunskapsintensiva småföretag. I en organisation där man ständigt måste anpassa och förändra 

sig genom att lära och lära om, både vad gäller arbetssätt och konkreta kunskaper och där 

mycket kommunikation är informell, råder rimligtvis speciella förhållanden till hur man 

planerar arbetet. Detta, ofta i kombination med expansion, leder till en vanlig föreställning 

att den här typen av företag inte ägnar sig åt mål- och strategiarbete överhuvudtaget 

Bornberger- Dankvardt et al. (2003). Ett antal frågor att utreda skulle kunna vara: 

Har kunskapsintensiva småföretag mål och strategier? Hur ser de i så fall ut? Hur ser 

processen ut när mål sätts mål och strategier formuleras? Varför ser den ut så? Utnyttjas 

medarbetares kunskaper vid mål och strategiarbete? 

Av den litteraturgenomgång som gjorts inför denna studie kan utläsas att mycket 

forskning om mål och strategi är fokuserat på hur mål formuleras semantiskt för att skapa 

målkongruens och på hur stora, ofta internationellt agerande företag arbetar med mål och 

strategier. En viss mängd forskning är inriktad på strategiformulering som en kontinuerlig 

process, för att bättre förstå fenomenets dynamik. Mycket lite forskning förefaller 

däremot vara gjord specifikt på kunskapsintensiva småföretag. Mitt mål med denna 

undersökning är att till viss del råda bot på detta. 

1.3.1 Undersökningens syfte 
Undersökningens syfte är att beskriva kunskapsintensiva småföretags mål och 

strategiformuleringsprocess och att analysera hur mål och strategiformuleringsprocessen 

påverkas av att medarbetarna besitter en grundläggande och gemensam kunskap. 

1.4 BIDRAG 

Kunskapsintensiva småföretag är ett relativt nytt forskningsområde, vilket innebär att 

någon omfattande kunskapsmassa ännu inte skapats. Den större delen av forskningen på 
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området verkar hittills ha riktat in sig på att definiera fenomenet som sådant och dess 

karakteristika. Än så länge är företagens sätt att arbeta och fungera relativt okänt. Mitt mål 

med studien är att skapa ett teoretiskt bidrag till kunskapsmassan gällande den här typen av 

företag, genom att skapa en bild av de mål man har och hur strategiformuleringsprocessen 

ser ut.  

Vad gäller praktisk relevans hoppas jag att den bild som skapas i studien är så pass 

överensstämmande med verkligheten att företag i allmänhet och småföretag, med fördel 

kunskapsintensiva, i synnerhet, som ämnar arbeta med dessa frågor kan ha användning 

för några av de resonemang som förs kring fenomenet och de slutsatser studien bidrar 

med.  

1.5 DISPOSITION 

Kapitel 1 Presentation av undersökningsområdet och studiens syfte 

Kapitel 2 Beskrivning av vetenskapligt förhållningssätt och det tillvägagångssätt, på 

vilket studien är genomförd 

Kapitel 3  Redogörelse för de teorier som är relevanta för studien, innefattande 

litteratur gällande mål, strategier, organisationer, förändring och lärande. 

Kapitel 4 Redovisning av de empiriska data som samlats in i form av intervjuer 

Kapitel 5  Analys av empirin  

Kapitel 6  Avslutande kapitel där slutsatser redogörs för, lite funderingar kring 

fenomenet efter genomförd studie och förslag till fortsatt forskning 

Referenser Samtliga källor som använts vid studiens genomförande 

Bilaga Intervjuguide 
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2 METOD 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur studien genomförts. Först diskuteras vetenskapligt 

förhållningssätt i förhållande till studien, sedan beskrivs hur datainsamling gått till och hur data 

har analyserats. Slutligen förs en i metoddiskussion vilka för- och nackdelar tillvägagångssättet 

kan ha haft för studiens resultat. 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Uppfattningen av verklighetens beskaffenhet påverkar enligt Hartman (1998) olika val 

människor gör, såväl privata som i forskningsarbete. En persons syn på genererande av 

kunskap och syn på sin roll som forskare får implikationer på val av såväl 

undersökningsobjekt som metod, samt sätt att tolka resultat och sätt att dra slutsatser. Tre 

övergripande föreställningar i sammanhanget bör poängteras; syn på verkligheten 

(ontologi), syn på kunskap (epistemologi), syn på vetenskap. 

Är verkligheten i grunden materiell och kan varseblivas och undersökas med hjälp av våra 

sinnen? I så fall är den materialistisk (Stensmo, 1998); realistisk (Allwood, 1999). Är världen 

av en mer andlig natur, vilket innebär att våra sinnebilder ger ett ofullständigt vittnesbörd 

om dess beskaffenhet? I så fall är den andlig (Stensmo 1998); idealistisk (Allwood, 1999). 

Även vad gäller syn på kunskap nämner Stensmo (1998) två huvudsakliga synsätt. 

Rationalismen anser att en persons tänkande med hjälp av logik och matematik kan bilda 

begrepp och kunskap. Kunskapen finns i själen och är medfödd. Empirismen å sin sida 

håller för sant att kunskap uppstår ur observationer och varseblivningar som människan 

utvecklar. För att pröva sin kunskap kan man testa den mot verkligheten. En annan mer 

modern förhållning till kunskap är konstruktivismen. Den innebär att man tittar på 

förhållandet mellan objektet i yttervärlden och objektet i människans medvetande. 

Människan kan vara säker på hur hon uppfattar verkligheten, men aldrig på hur den 

faktiskt är beskaffad. 

Studien tar sin utgångspunkt i något som skulle kunna liknas vid ett konstruktivistiskt 

perspektiv. De resultat som presenteras visar hur jag uppfattar mål och 
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strategiformuleringsprocessen som präglar företaget utifrån respondenternas utsagor, men 

inte nödvändigtvis hur den faktiskt är beskaffad. 

Litteraturen talar enligt Hartman (1998) om två motsatsförhållanden vad gäller syn på 

vetenskap; positivism och hermeneutik. Positivismen anser att det viktigaste sättet att nå 

förståelse om verkligheten är att observera den utan att ingripa. Detta görs fördelaktigt i 

naturliga situationer eller genom experiment. Hermeneutiken kan sägas vara positivismens 

motsats. Grundtanken är att man som forskare inte kan förhålla sig helt objektivt inom 

vissa forskningsområden på grund av tidigare erfarenheter och kunskap, så kallad 

förförståelse. Sanningen blir subjektiv hur man än gör. Hartman (1998) och Starrin & 

Svensson, (1994) påstår att forskaren kan skaffa sig genuin förståelse om olika 

förhållanden i den mänskliga existensen genom språket. Den hermeneutiska forskaren bör 

se sin förkunskap som en tillgång och ett verktyg med vilket han/hon bättre kan tolka och 

förstå olika forskningsobjekt. 

Den förförståelse jag har består delvis i tidigare erfarenheter och tidigare genomförda 

studier. Men framför allt har den litteraturgenomgång av mål-, strategi- och 

organisationslitteratur som jag har genomfört, skapat en bild av hur jag ser på dessa 

fenomen. Detta har säkerligen fått konsekvenser både vad gäller insamling och analys av 

data. Vid genomförande av litteraturdrivna studier är dock en ”hemmablindhet” omöjlig 

att komma helt undan.  

Vetenskap frambringas enligt Hartman (1998) genom att forskare använder sig av 

normativ vetenskapsteori, oavsett positivism eller hermeneutik. Olika metodregler i olika 

situationer ser till att man skapar en bild överrensstämmande med verkligheten. En 

traditionell syn på vetenskapen är dess sanna och rättfärdigade natur. Sanning kan bevisas 

på tre sätt (Allwood, 1999). 1) Korrespondensteorin innebär att utsagan motsvarar 

verkligheten. 2) Koherensteorin innebär att utsagan stämmer överens med övriga utsagor på 

området. 3) Pragmatisk teori innebär att utsagan leder till nytta eller fungerar i praktiken.  

Ett vanligt förhållningssätt inom vetenskapsfilosofin är att man ser vetenskap som skild 

ifrån annan förståelseskapande aktivitet (Hartman, 1998). Man kan använda sig av olika 

kriterier för att skilja vetenskapen från dessa aktiviteter. Demarkations- och 

falsifikationskriteriet är enligt Allwood (1999) två vanliga kriterier för att säkra kvalitet i en 
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studie. Demarkationskriteriet innebär att det måste gå att verifiera en utsaga för att det ska 

vara vetenskap. Falsifikationskriteriet innebär att om det inte går att säga hur en utsaga 

falsifieras är den ovetenskaplig. 

Patel & Davidsson (1994) skiljer på tre olika typer av undersökningar explorativa, deskriptiva 

eller hypotesprövande. Vilken typ av studie som utförs beror till stor del på vilken typ av 

kunskap som genereras. Fallstudier kan enligt Eisenhart (1989) användas till att skapa en 

beskrivning, testa en teori eller generera ny teori. Vanligtvis fokuserar forskningen på att 

förstå ett fenomens dynamik inom en avgränsad omgivning. 

I detta fall är fenomenet jag tydligare vill undersöka och beskriva mål och 

strategiformuleringsprocessen i det avgränsade forskningsområdet kunskapsintensiva 

småföretag.  

2.2 DATAINSAMLING 

Patel & Davidson (2003) och Hansagi & Allebeck (1994) gör distinktionen mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder utifrån vilka variabler man avser mäta. Även om 

gränsen är ”flytande” kan kvantitativa variabler ofta anta olika nivåer och vanligen ordnas 

i en stigande eller fallande serie, medan kvalitativa variabler ofta avser att mäta olika 

egenskaper. 

Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod beror enligt Patel & Davidson (1994) och 

Starrin & Svensson (1994) på problemområdet, om det är något som ska mätas eller om 

det är upplevelser som ska utforskas. Kvantitativ forskning inriktar sig på sådan forskning 

som använder sig av statistiska bearbetnings- och analyseringsmetoder. Kvalitativt inriktad 

forskning använder sig av verbala analysmetoder. 

Enligt Hartman (1998) är enkät eller intervju fördelaktigt att använda vid frågor gällande 

beteende, attityder, upplevelser och kunskapsfrågor. För att besvara de för uppsatsen 

ställda frågorna har jag genomfört en empirisk studie i form av ett antal intervjuer med 

fem personer i en organisation. Då jag i föreliggande studie ämnar undersöka just 

individers uppfattning om ett fenomen lämpar sig intervjuer bäst för att undersöka dessa. 

Analysmetoden blir således verbal och valet av metod kvalitativt. 
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Det första steget av datainsamlingsarbetet i studien var, i enlighet med Eisenhart (1989), 

att skapa en forskningsfokus. Utan fokus är det lätt att samla in för mycket information. I 

inledningen var inriktningen relativt bred för att inte styra in på för detaljerade fenomen 

och eventuellt missa viktiga aspekter jag själv hade förbisett. 

När man skapar en teori är det enligt Eisenhart (1989) viktigt att försöka hålla sig så långt 

ifrån specifika teorier och hypoteser som möjligt. Fördomar och idéer om hur olika 

fenomen förhåller sig till varandra kan skapa forskning som är felaktig. En 

forskningsfokus kan innefatta olika teorier, som nämnts tidigare, men bör alltså användas 

på ett mer generellt plan utan att ha speciella orsakssamband mellan variabler i baktanke. 

2.2.1 Urval 
Företaget som undersöks är ett privatägt aktiebolag som är verksamt inom tjänstesektorn. 

Det startades 1999 och har idag 21 anställda. Av de anställda är nitton utbildade 

psykologer, vilka arbetar som terapeuter, handledare och projektledare, en är utbildad 

psykiater och en medarbetare är administratör. Verksamheten innefattar terapiarbete med 

enstaka patienter och grupper samt större projekt exempelvis organisationsutveckling och 

ledarskapsutbildning inom större företag. 

I och med att jag endast undersöker ett företag kan jag inte utlova konfidentiellitet och 

sedan i empirin redovisa ”VD säger…, en medarbetare tycker… osv.”. Såväl företaget 

som respondenter har därför helt avidentifierats, så att inga problem med konfidentiellitet 

i studien har kunnat uppstå. Följaktligen är alla i citat empirikapitlet anonyma och kan inte 

härledas till någon specifik respondent. 

Jag har tidigare utfört undersökningar i företaget och har goda erfarenheter av företagets 

vilja av att ställa upp för studenter. Detta har lett till en bra access och inga problem att få 

respondenter att ställa upp, vilket gjorde att jag valde detta företag även för denna studie.  

2.2.2 Intervjuerna 
Eftersom studiens syfte är att undersöka mål och strategiarbete i företaget såg jag det 

lämpligt att intervjua VD och styrelseordföranden som har det huvudskaliga ansvaret och 

är ledare av företaget. Dessa båda är dessutom huvudägarna och de som startade företaget, 

vilket innebär att de har en god översikt på de mål och strategier som ställs upp för 
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företaget. Utöver dessa två har ytterligare tre personer intervjuats. Två av dessa är 

delägare ansvariga över områden som IT, kvalitet, upphandling klientpolicy, 

journalsäkerhet m.m. Dessa valdes efter förslag från VD och styrelseordförande och en 

diskussion om dessa personers relevans. Den femte och sista personen är anställd utan 

delägarskap och har dessutom ett lokalansvar för ett av kontoren. 

Intervjuerna genomfördes den 6 till den 17 december. Fyra av intervjuerna utfördes på 

företaget och en utfördes via telefon, då en gemensam tid för träff inte kunde hittas inom 

rimlig tid. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan direkt efter avslutad 

intervju. Tidsmässigt varade intervjuerna från 50 minuter till 1 timme och 20 minuter. I 

samtliga fall har en avskild plats valts, för att minska risken att bli störd. 

Standardisering och strukturering innebär enligt Patel & Davidson (2003) dels att frågorna 

är på förhand formulerade och bestämda respektive att svarsalternativen är fasta.  

Standardiseringen i intervjun är relativt hög i och med att tre övergripande teman för 

intervjun skapades innan utförandet (se avsnittet Operationalisering samt Intervjuguide i 

Bilaga). Inom dessa huvudteman har en något friare intervjuteknik begagnats. Detta gör 

intervjun mindre komplicerad att genomföra, dels då man enklare kan följa en röd tråd 

dels då man tydligare kan se till att alla frågeområden täcks. Dessutom förenklar det 

väsentligt vid jämförelser mellan de olika intervjuernas likheter och olikheter när man 

analyserar data. Jag har i den här studien valt en låg struktureringen av intervjun. 

Anledningen till detta är att det är den respondentens inställning och attityd jag vill 

undersöka i mesta möjliga mån. En risk med hög strukturering är enligt Patel & Davidson 

(2003) att respondenten kan utsättas för intervjuareffekt, vilket innebär att han/hon ger de 

svar som förväntas av intervjuaren. 

Under intervjuerna har jag i enlighet med Eisenhart (1989) gjort noteringar kontinuerligt 

för att inte missa något och inte bara då de frågor som berör min forskningsfokus 

diskuterats. Anledningen till detta är att det är svårt att veta vad som är viktigt vid 

analysarbetet. För att få en mer konkret bild av hur man resonerar kring mål och 

strategiarbetet har jag dessutom bett respondenterna att ge ett konkret exempel på hur de 

uppfattar att strategiformuleringsprocessen går med början vid att ett mål uppstår och slut 

vid beslut, implementering eller när målet uppnåtts. 
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2.2.3 Policydokument 
Inför intervjuerna har jag erhållit ett policydokument där bland annat mål och värderingar 

presenteras. Min avsikt med studien var inte att vare sig ifrågasätta eller kritiskt granska 

dokumentet, vilket heller inte har gjorts. Dokumentet har endast använts som en hjälp för 

att förstå fenomenet från en annan aspekt. Det är en sak att sitta som respondent i en 

intervju och en helt annan att skriftligt formulera de mål och värderingar som man vill ska 

prägla organisationen. Policydokumentet har endast varit en hjälp att förstå vad som sägs 

under intervjuerna. Exempelvis har samtliga respondenter nämnt ”fredagsmötet”, vilket 

jag ursprungligen inte visste vad det var. Jag hade under intervjun kunnat fråga vad det var, 

men i och med tillgången till policydokumentet kunde jag hoppa över den följdfrågan och 

fokusera på det fenomen som var min avsikt att studera. Policydokumentet har således 

hjälpt mig att fokusera på de frågor som varit relevanta under intervjuerna. 

2.2.4 Operationalisering 
För att tydligare visa hur jag resonerat när jag framställt intervjuguiden (se bilaga) har jag 

här beskrivit hur operationaliseringen gått till. Det som undersökts mer specifikt är mål 

och strategiarbete. Tre huvudsakliga teman har ställts upp. 

Vad har man för mål i organisationen och varför? 

Under denna kategori har frågor gällande olika typer av mål diskuterats. Fokus har legat 

på hur man resonerar kring mål, vilka syften olika mål har för verksamheten och hur de 

formuleras i organisationen. Målhierarkier i organisationen, innefattande delmål, 

huvudmål, visioner osv. har också behandlats.  

Hur ser man på formulerande av strategier? 

Här har frågor kring strategi i allmänhet och hur man ser på strategiarbete i synnerhet 

diskuterats. Har man utformade strategier eller handlingsplaner? Vad innefattar i så fall 

dessa?  

Hur ser processen ut när mål och strategier formuleras? 

Då mycket av forskningslitteraturen påstår att planering är ovanligt på småföretag tycker 

jag att det har varit intressant att se hur mål och strategiformuleringsprocessen faktiskt går 
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till i kunskapsintensiva småföretag. Här fokuseras således på processen som sådan. Detta 

innefattar frågor gällande vem eller vilka som tar besluten gällande mål och strategier, 

vilka som är involverade i processen, om olika mål och strategier utformas och fastställs 

på olika sätt, om olika faser i processen kan urskiljas, vilka de då är osv. 

2.3 DATAANALYS 

Det insamlade materialet har efter genomförda intervjuer analyserats genom att relatera 

empiri till teori. Analysen syftar till att skapa teori om vilka mål kunskapsintensiva 

småföretag har och hur strategiformuleringsprocessen ser ut, vilken stämmer så väl 

överens med verkligheten som möjligt.  

2.3.1 Produktion av teori 
En studie bör enligt Eisenhart (1989) syfta till att producera teorier som ger en så riktig 

bild av verkligheten som möjligt. Underlaget för teoribyggandet är data som samlas in, 

empiri. Det gäller således att relatera teori och verklighet till varandra. Detta kan enligt 

exempelvis (Starrin & Svenson 1994; Allwood, 1999) ske på i huvudsak två sätt; deduktivt 

och induktivt. Deduktion går ut på att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Sättet att arbeta på kallas hypotetiskt deduktivt. Ska 

studien istället studera ett objekt utan förankrade teorier och utifrån insamlade data 

formulera en teori, kallas det att man arbetar induktivt. Enligt Hartman (1998) används 

ofta induktiva studier för att upptäcka nya samband i explorativa undersökningar. Även 

Eisenhart (1989) ser fallstudier med induktiv ansats som särskilt väl lämpade i tidiga 

skeenden av forskning för att bidra med nya perspektiv. Föreliggande studie lutar åt ett 

induktivt arbetssätt och syftar till att beskriva ett än så länge relativt outforskat område. 

Ett induktivt arbetssätt har ett enligt Hartman (1998) och Allwood (1999) ett antal 

fördelar. En är att människan generellt sett tänker induktivt på grund av sin nyfikenhet. 

En annan är dess användbarhet som till stor del beror på att den är så generell. En tredje 

är att den utvidgar vårt vetande genom att undersöka nya områden. Utifrån kunskap om 

några enstaka förhållanden kan vi skapa en större förståelse av vad som kan hända i 

framtiden utifrån den teori som skapats. 
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2.3.2 Generalisering ifrån fallstudier 
Idéen med fallstudier är enligt Eisenhart (1989) att varje fall ses som en egen enhet. Detta 

innebär att forskaren blir väl bekant med varje fall och utifrån detta kan finna 

generaliserande mönster mellan olika fall, vare sig det gäller likheter eller olikheter. Genom att 

göra parvis jämförelse eller liknande mellan olika fall skapas goda förutsättningar för 

forskaren att finna fenomen han/hon inte hade förväntat sig finna och som ligger på ett 

djupare plan än det som upptäcks vid en första anblick. 

För att rättfärdiga hermeneutiska teorier talar Allwood (1999) om förförståelse. För att 

kunna tolka en observation behöver jag kunskap. Den kan innehålla olika delar av språk, 

begrepp och trosföreställningar. Personliga erfarenheter är en annan viktig bidragande 

faktor till hur vi förstår andra människor. Vi kan aldrig helt komma ifrån den egna 

förförståelsen utan bör utifrån vetskapen om detta använda den som en resurs vid 

tolkningen. Detta innebär också att vi aldrig riktigt kan nå fullständig förståelse för en 

annan människa eftersom vi aldrig kan lägga vår egen tolkning åt sidan. Forskarens 

förförståelse kommer ovillkorligen att påverka forskningsresultaten. Hermeneutiska 

teorier kan dock enligt Hartman (1998) användas till att förklara och förutsäga. Vi kan 

med hjälp av en teori förklara varför en människa handlar som hon gör. Som forskare är 

det enligt Eisenhart (1989) viktigt att ständigt jämföra teori och empiri. En nära koppling 

mellan teori och empiri är viktigt för att skapa goda teorier. Denna koppling använder 

fördelarna att nya insikter skapas genom empiri och skapar en empiriskt gällande teori. 

Målet med föreliggande uppsats var att skapa en så bra bild som möjligt av hur 

medarbetarna uppfattar att ve mål som företaget har och hur 

strategiformuleringsprocessen går till på det undersökta företaget. För att skapa en teori 

har data samlats in genom intervju. De svar jag erhållit i intervjuerna har jag sedan försökt 

tolka med hjälp av den teori som legat till grund för studien. Utifrån de data som samlas 

in och de slutsatser som dras skapas ny kunskap om det undersökta fenomenet. Med hjälp 

av denna kunskap skapas ny teori. Genom att förstå denna teori i förhållande till liknande 

teorier som finns på området får vi en idé till förståelse om hur liknande fenomen i andra 

organisationer kan förhålla sig. 
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Ett avgörande kännetecken för att skapa bra teorier är enligt Eisenhart (1989) att jämföra 

med litteratur av olika slag för att finna likheter och olikheter. En nyckelfaktor till denna 

process är att väga in ett vitt spektrum av litteratur. Motsägande litteratur skapar en 

möjlighet för forskaren att dra mer kreativa och banbrytande slutsatser, som han/hon 

kanske inte hade övervägt annars. Detta kan resultera i såväl djupare insikt i den 

uppkomna teorin och den motsägande litteraturen, som en skarpare gränsdragning för 

generalisering gällande det fokuserade forskningsobjektet. Litteratur av samma slag är 

också viktigt, då den kan binda samman underliggande likheter i fenomen som vanligtvis 

inte förknippas med varandra. Resultatet blir ofta en teori med starkare intern validitet 

och större generaliseringsmöjligheter. 

De teorier som ligger till grund för analysen innefattar ett vitt spektrum. Huvuddelen av 

litteraturen finns inom det företagsekonomiska området med tyngdpunkt på strategi (ex. 

Mintzberg, Pettigrew, Quinn, Eisenhart) och organisationsteori (ex. Morgan, Bolman & 

Deal, Alvesson, Wolvén). Utöver detta innefattas en hel del psykologisk litteratur om både 

mål och inlärningsprinciper (ex. Dewey, Locke & Latham, Sulzer-Azaroff & Meyer). 

Mycket av lärande och den kunskapsintensiva organisationen är hämtat från pedagogiska 

teorier relaterade till olika fenomen i arbetet (ex. Senge, Moxnes). Tidsmässigt sträcker sig 

litteraturen nästan sex decennier. Simon (1997), vilket är det näst äldsta verket i 

teorikapitlet, gavs ut första gången 1945 och några av de nyaste artiklarna gavs ut för 

knappt sex månader sedan. Räknar man även in Dewey, som är den äldsta källan, gavs 

hans verk ursprungligen ut 1897, vilket innebär att litteraturen sträcker sig över ett sekel. 

Detta kan få som följd att teorikapitlet förefaller en aning spretigt, men har alltså i 

enlighet med Eisenhart (1989) att belysa undersökningsproblemet ur flera olika perspektiv. 

Ännu ett kännetecken för en bra teori är enligt Eisenhart (1989) sparsamhet. Vid kvalitativa 

studier finns en stor risk att den stora mängden data frestar forskaren att skapa en teori 

som innefattar allt. Resultatet kan bli en teori som är detaljrik, men saknar enkelhet och 

ett mer övergripande perspektiv. En annan svårighet vid teoriproduktion är att forskaren 

endast beskriver ett individuellt fenomen och inte lyckas lyfta upp forskningsresultaten 

för generalisering. Jag har genom hela den här studien försökt hålla mig så kort och 

koncist som känts möjligt, utan att tumma på kvalitet i form av förklaringsvärde. All teori 
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som lästs har kritiskt granskats och ifrågasatts, huruvida den är relevant för att uppnå 

studiens syfte. I de fall svaret varit jakande har teorierna behållits. Har svaret varit 

nekande har teorierna inte tagits med i undersökningen. Har svaret däremot varit 

tvekande, har teorierna varit med tills ett beslut har kunnat tas, huruvida det är möjligt att 

antingen använda teorierna eller inte, och därefter har så gjorts. 

2.4 METODDISKUSSION 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod. Uppsatsens syfte är av sådan karaktär att 

en kvalitativ metod har ansetts mest lämplig, då jag bland annat har för avsikt att 

undersöka bakomliggande faktorer för hur individer resonerar kring mål och strategi på 

företaget. En kvantitativ metod har således inte varit aktuell i den här studien. Mål och 

strategiformulering kan mycket väl studeras med en annorlunda metod, men då ur ett 

annat perspektiv. 

Vid datainsamling genom intervju är det enligt Eisenhart (1989) fördelaktigt att flera 

intervjuare är inblandade, där en är mer aktiv i diskussionen, medan den andra fokuserar 

på att föra anteckningar. Eftersom jag genomför studien ensam har detta inte varit en 

möjlighet. Detta kan ha påverkat mina resultat på så sätt att jag missar information vid 

intervjuerna. Jag har därför spelat in intervjuerna och fört anteckningar under tiden för att 

minska risken för missad information. I intervjuerna har jag försökt att bedöma vad som 

sagts och inte gjort några direkta tolkningar på respondenternas svar förrän i analysarbetet. 

I vetenskapliga sammanhang menar Hartman (1998) är det viktigt att de resultat som läggs 

fram uppfyller kraven på reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet). Reliabilitet innebär 

att man ska kunna göra samma observation upprepade gånger och få samma resultat. 

Validitet har att göra med hur korrekt undersökningen är, det vill säga hur väl den visar 

världen som den är. Det gäller att undvika möjliga felkällor som exempelvis omgivande 

faktorer eller den mänskliga naturen. Som forskare har man i de flesta fall inget annat val 

än att lita på de svar respondenterna ger, då de inte finns några konkreta sätt att motivera 

ärlighet, mer än att undersökningen kan vara till nytta för de involverade. Min uppfattning 

är därför att om en annan person skulle genomföra samma studie skulle de slutsatser som 

dras i den, till stor del vara desamma som mina. I och med att jag har god kontakt med 
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företaget och resultatet är till nytta för dom har jag goda skäl att tro att det som sagts i 

intervjuerna är deras sanna uppfattning om det undersökta fenomenet. En bra access och 

att jag genomfört studier på företaget tidigare torde också borga för att mina resultat av 

intervjuerna stämmer överens med den bild som faktiskt råder av mål och 

strategiformuleringsprocessen i företaget. 

Generalisering från fallstudier är enligt Eisenhart (1989) en central aktivitet i forskning på 

organisationer. Hon understryker vikten av en fast och tydlig koppling till empirin för att 

utveckla en giltig och relevant teori. För att skapa en så tydlig koppling som möjligt har 

jag använt mig av samma struktur i teori, empiri och analys i den mån det har varit möjligt. 

Kvalitativa studier innebär nästan automatiskt frågor gällande generaliseringar. Med den 

vetskapen har jag varit noga med att inte på något sätt tumma på de uppsatta kriterierna 

för kunskapsintensiva småföretag. Utifrån studiens syfte kan jag varken uttala mig om det 

undersökta fenomenet i företag som är endast småföretag eller kunskapsintensiva. Båda 

kriterierna är nödvändiga. Då jag bara undersökt ett företag inom en bransch blir 

följaktligen generalisering svår, även inom den undersökta kategorin. Kunskap skiljer sig 

mellan olika företag även inom den definierade kategorin, både vad gäller nivå och vad 

gäller typ. Syftet är dock inte att uttala mig om exakt hur mål och strategiformulering går 

till i kunskapsintensiva företag, utan snarare att genom ett exempel peka på generella idéer 

angående fenomenets beskaffenhet. 

En annan faktor som påverkar generalisering är att urvalet kan dessutom uppfattas som 

topptungt. VD och styrelseordförande var självskrivna respondenter då de leder företaget 

och har störst koll på företagets strategi. Därefter intervjuade jag ytterligare tre personer 

och hade för avsikt att intervjua ytterligare två till. Då samtliga fem respondenter hade en 

överensstämmande uppfattning om de allra flesta undersökningsfrågorna, valde jag att 

inte intervjua de två sista utan istället koncentrera mig på återstående delar av studien. 

Ett problem jag stött på i studien är den myriad av definitioner som finns för mål och 

strategier. Det kan diskuteras huruvida dessa två är samma sak helt och hållet, olika nivåer 

av ett och samma fenomen, lever i ett symbiotiskt förhållande, är helt avskilda från 

varandra och så vidare. Definitionerna tycks vara nästan lika många som författarna, vilket 

gjort det nästan omöjligt att utforma ett undersökningsproblem som var överskådligt i 
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början. Detta ledde till att jag fick ta ett beslut om hur jag såg på mål och strategi och 

sedan till stor del följa den inslagna linjen utan att försöka bli helt låst i mina tankebanor, 

vilket var en svår uppgift. 

En annan lärdom jag dragit av studien är vikten av att vara medveten om intervjuareffekten. 

Alla respondenter är utbildade och legitimerade psykologer och några är även utbildade 

psykoterapeuter, samt utbildar själva andra psykologer och psykoterapeuter. Deras jobb 

består i stort av att lyssna på människor och läsa av beteenden, vilket gör att de är 

specialister på detta. Jag har med den insikten därför försökt att förhålla mig ganska passiv 

under intervjuerna, med undantag för följdfrågor. Frågor har ställts så öppet som möjligt 

för att inte leda svaren. Huruvida detta har påverkat mina resultat i den ena eller andra 

riktningen är omöjligt att spekulera i, men har ägnats både en och två tankar i 

analysarbetet. 
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3 MÅL OCH STRATEGIER 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för centrala begrepp i studien. Dessa kommer sedan att 

ligga till grund för undersökningens fortsatta arbete. Först beskrivs vad mål är, deras syfte och 

karakteristika. Därefter beskrivs kunskapsintensiva organisationer, hur man ser på strategi och 

hur man formulerar strategi. Slutligen tar jag upp en del aspekter kring organisationsförändring 

och hur strategiprocessens olika faser ser ut. 

3.1 MÅL, DESS SYFTEN OCH KARAKTERISTIKA 

För att förstå en målformuleringsprocess till fullo är det viktigt att skapa en bild av vad 

mål är, vilka olika typer av mål som finns samt hur man skiljer på olika typer av mål.  

Mål kan enligt Thompson & Strickland (1983 s. 23) definieras som ett resultat man önskar 

uppnå. Mer exakt menar de att mål är: 

“specifika resultat som ledningen försöker uppnå för att eftersträva organisationens mening och vision”3

Smith (1986), å andra sidan, definierar mål som innovativa taktiska program inom en given 

strategisk struktur. Dessa program måste frekvent ses över och uppdateras när olika 

möjligheter att utnyttja och/eller problem att övervinna uppstår. 

Det finns påvisade positiva samband mellan målsättning och prestation (se ex. Locke et al., 

1981) Syftet med mål är således i många fall att söka påverka personer att prestera bättre. 

Thompson & Strickland (1983) är också av åsikten att mål bör få medarbetare att prestera 

bättre genom att de blir mer motiverade att utföra ett bra jobb. 

Alla organisationer har mål av olika slag. Mål är ett kraftfullt instrument för att få 

människor att fokusera sin energi (Sunderland, 2002). I princip alla organisationer ägnar 

sig åt målformulering. Ett vanligt problem med organisationers målformuleringsprocesser 

idag är enligt Rose (2000) att de flesta äger rum som en årlig formell exercis, vilken har till 

syfte att tillfredställa system och har ytterst lite med den dagliga verksamheten att göra.  

                                              

3 Egen översättning 
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Mål måste ständigt omformuleras för att passa till den pågående förändringen av interna 

och externa faktorer (Ward, et al. 1991). Det finns en fördel i att omvärdera sina mål nu 

och då enligt Granger (1964). Att sätta mål bör vara en iterativ aktivitet så att man 

minskar risken för oförenlighet och så att målen anpassas till omvärlden.  

Målsättningsteori är enligt Locke et al. (1988) en användbar teori inom vetenskapen om 

organisationer. Dess effektivitet är dock helt beroende av att de som ska försöka uppnå 

målen känner engagemang till desamma, målkännande4. Detta kanske är självskrivet, men 

bör ändå påpekas. 

Det har gjorts en avsevärd mängd forskning på hur mål bör vara formulerade för att vara 

verksamma och effektiva. Consensus är att ett mål måste vara SMART (se exempelvis 

Armstrong, 1982; Locke & Latham, 1984; Smith, 1986; Rubel, 1994; Mann et al. 1998; 

Rose, 2000; Sunderland 2002). SMART är en akronym och står för Specific, Measurable, 

Achievable, Realstic, Time-sensitive. Detta innebär följande: 

• Mål som är precisa och skarpa är mer motiverande än mål som är vaga. 

Exempelvis är mål med en tidsfrist och mål som är mätbara mer motiverande än 

mål där det inte finns någon referens till tid och där det inte går att mäta resultatet. 

Med andra ord - mål bör vara specifika, (specific). 

• När man utvärderar huruvida ett mål har uppnåtts eller inte är det viktigt att målet 

på något sätt är mätbart, (measurable).  

• Det är väsentligt att mål är uppsatta efter en persons eller grupps kunskap, 

kompetens och möjligheter. Med andra ord mål måste vara möjliga att uppnå, 

(achievable). 

• Mål som är realistiska, (realistic) och förståeliga accepteras och antas enklare av 

medlemmar i en organisation. Mål som är orealistiska och svåra att förstå splittrar 

människors fokus och motivation. 

 

4 Egen översättning  av begreppet ’goal commitment’ 
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• Mål som behöver förändras alltför ofta gör medlemmar osäkra på vilka målen 

faktiskt är och är därför mindre motiverande, än mål som är säkra och gäller under 

en längre tid. Mål måste vara anpassade till tid, (time-sensitive). 

Annan forskningslitteratur nämner utöver specifikheten en tidsaspekt (Donaldson, 1985; 

Hayes, 1985; Collins och Porras, 1996; Mann et al. 1998), där målen är uppdelade på 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Ytterligare ett exempel på uppdelning är hur stor del av 

organisationen som omfattas av målen samt hur målen bör vara formulerade semantiskt 

(Hedenqvist & Håkanson, 2001). 

Dessa kriterier för olika typer av mål är endast olika perspektiv på samma fenomen. Mål 

är ”smarta” till en viss grad. Det som skiljer olika typer av mål åt, är just i hur hög grad de 

är smarta. Utifrån tidigare forskning har jag skapat en modell (se figur 1) som kan fungera 

som en hjälp vid förståelse av olika typer av mål samt vid målformulering. I modellen syns 

ett samband mellan de olika delarna av SMART-begreppet. 

SPECIFIKHET 

Specifik Vag 

Vision 

Huvudmål 

Övergripande 

mål

Delmål Tillstånd 

Riktning 

FORMULERING 

Lång 

TIDSASPEKT 

Kort 

Liten Stor 
OMFATTNING 

 

Figur 1 Sammanfattande modell av mål och dess karakteristika, egen modell 
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Vid origo finns mål som är kortsiktiga och endast omfattar en liten del av organisationen. 

Dessa är tydligt formulerade som ett önskat tillstånd. De har en hög mätbarhet och goda 

möjligheter att uppnås. Dessa mål kan symboliseras av olika mindre delmål. Ett mål i 

denna del av figuren är mycket smart. I motstående hörn av modellen finns långsiktiga 

planer som omfattar hela organisationen, ibland kallade visioner eller mening. Denna typ 

av mål är vagt formulerade och pekar på en riktning, att sträva mot, snarare än ett tillstånd 

att försöka uppnå. Detta gör att är de svåra att mäta. Visioner och andra långsiktiga mål är 

således mindre smarta. 

Som tydligt framgår av Figur 1 kan man se på mål som delar i en hierarki. Enligt 

Bäckarslöf & Pettersson (2004) kallar Weber detta för mål-medelhierarkier. Tanken med 

målhierarkier är att ett mål på en nivå i sig självt kan vara ett medel för att uppnå ett mål 

på en annan nivå. Ett delmål bör enligt Goldkuhl (1988) vara avsett att rikta den 

operationella verksamheten mot ett mer övergripande mål eller huvudmål. Vidare menar 

Goldkuhl att det bör finnas ett klart och tydligt samband mellan medel och mål på olika 

nivåer. 

Målhierarkier är ett vanligt sätt att söka uppnå målkongruens. Målkongruens representeras 

av i vilken grad två olika mål uppfattas uppfylla ett tredje mål (Martin & Steward, 2001). 

En viktig aspekt vad gäller målkongruens är enligt Eden & Huxham (2001) målägarskap. 

Målägarskap existerar på tre nivåer. Dessa nivåer är organisationen som satt upp målen, 

gruppen och de enskilda medlemmarna. 

3.1.1 Medverkan i målformulering 
Trots extensiv forskning diskuteras medverkan i målformuleringsprocessen och enligt 

Ashworth (1990) är förhållandet mellan medverkan och prestation alltjämt oklart. Olika 

forskare förespråkar att ökat deltagande resulterar i ökad förståelse och acceptans av 

uppgiften i sig, men inte nödvändigtvis en ökning av prestation. De flesta forskare, 

Armstrong (1982) bland andra, menar att det finns större chans att det skapas en 

gemensam känsla för målen och därmed större chans att uppnå dem om medlemmar i 

organisationen involveras i målformuleringsprocessen. 
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För att alla ska känna att dom äger ett mål och vara beredda att jobba för det bör enligt 

Eden & Huxham (2001) organisationen som satt upp målen, gruppen och de enskilda 

medlemmarna ha varit med i förhandlingar angående målen. 

Mål som är relaterade till organisationens mer övergripande mål uppfattas som mer 

betydelsefulla av medarbetare (HBR Newsletter, 1998). Vidare påstås där att ju mer 

involverade i målformuleringsprocessen medarbetare är, desto troligare är det att de 

jobbar för att uppnå målen. Mål formulerade av en grupp som förstår sin egen betydelse 

för övergripande mål är en kraftfull motivator. Generellt sett är det rimligt att den som är 

närmast den aktivitet, för vilken mål ska sättas upp, bör vara någorlunda involverad i 

formuleringsprocessen. Medarbetare behöver enligt Rubel (1994) veta varför och hur 

deras arbete relateras till den övergripande strategin. 

3.2 KUNSKAPSINTENSIVA ORGANISATIONER 

Följande kapitel ska ge läsaren en bild av vad kunskapsintensiva organisationer har för 

karakteristika och varför speciella förhållanden råder i den här typen av företag. 

3.2.1 Kunskapsintensiva organisationers karakteristika 
Det har enligt Eisenhart & Zbaracki (1992) sedan en längre tid diskuterats huruvida en 

organisation kan ha endast ett mål och perfekt rationalitet. De hävdar att denna diskussion inte 

är nödvändig. Den traditionella synen på organisationer och beslutsfattare försummar 

viktiga aspekter av människors tankar, beteenden och känslor. Organisationer är system 

av människor med olika viljor och mål. 

Olika typer av organisationer är nödvändiga för att fungera under olika marknads- och 

tekniska förutsättningar enligt Lawrence & Lorsch (1967 i Morgan, 1986). En 

kunskapsintensiv organisation med ett litet antal anställda kan rimligtvis inte ses ur samma 

perspektiv som ett multinationellt industriföretag med 200 000 anställda.  

Forskare använder enligt Morgan (1986) ofta metaforer för att beskriva och förstå olika 

organisationers komplexa och paradoxala karaktär. Tanken med detta är att understryka 

vissa egenskaper hos en organisation och underbetona mindre viktiga. En metafor som 

passar in på det typiska planerande företaget med en rationell syn på människan är enligt 
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Morgan ”maskinen”. De senaste årens sociala och tekniska utveckling har bidragit till 

svårigheter att se organisationer som maskiner. Den traditionella modellen där toppen av 

organisationen tänker och botten agerar måste enligt Senge (1990) ge vika för ett mer 

integrerat tänkande och utförande på alla nivåer. 

En viktig del av denna integrering är enligt Moxnes (1984) decentraliseringen av 

organisationen. I vilken grad information, kontroll och beslutsfattande i en organisation är 

decentraliserad påverkar överföring av kunskap i arbetsmiljön och användandet av ny 

kunskap. Inlärning och utbildning är processer som har med förändring att göra. I en 

organisation där all förändring ska bestämmas centralt är spontant lärande omöjligt. 

Graden av centralisering hävdar Moxnes (1984) till stor del beror på organisationens grad 

av struktur. I en överstrukturerad organisation bestäms medlemmarnas beteende i hög 

grad av regler, instruktioner, rutiner och detaljerade arbetsplaner. Detta är en miljö som är 

föga lämpad för inlärning. Menzies (Moxnes, 1984) påstår att starka strukturer hämmar 

medarbetares utveckling genom att det blockerar deras möjlighet till lärande och hämmar 

förmågan att vara kreativ och skapande. En understrukturerad organisation är inte heller 

lämplig för lärande. Regler och arbetsbeskrivningar är då för vaga, vilket gör medarbetare 

försiktiga och osäkra i sina beteenden. 

Ytterligare en viktig aspekt av lärande i organisationer är fragmentering (Moxnes, 1984). Med 

fragmentering menas uppsplittringen av organisationer på specialiserade enheter, som i 

sin tur är indelad på specialiserade enheter osv. Detta fenomen sammanfaller ofta med 

överstrukturering och begränsar medarbetares förmåga att se sitt arbete som del av en 

helhet.  

3.2.2 Systemperspektiv på kunskapsintensiva organisationer 
Om vi istället ser organisationer som ”organismer” får vi enligt Morgan (1986) en bättre 

förståelse för organisatoriska behov, såväl tekniska som mänskliga, och organisationers 

relationer till omvärlden. När vi antar idéen om att individer, grupper och organisationer 

har behov som måste tillfredsställas, är det nödvändigt att fokusera på omvärlden och 

förstå organisationer utifrån ett systemperspektiv. Traditionella ledarskapsmodeller ser 

organisationen som ett stängt mekaniskt system där intern design är av intresse. Genom 
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att se världen som ett öppet system kan vi enligt Senge (1990) fokusera på relationer och 

processer snarare än på saker och ögonblicksbilder. En syn på organisationen som en 

organism och ett öppet system prioriterar enligt Morgan (1986) omvärlden som en viktig 

del av organisationen. Ofta definieras organisationen ur detta synsätt som interagerande 

subsystem, bestående av celler, molekyler och organ, som tillsammans bildar en levande 

organism, i detta fall organisationen.  

System som överväger och anpassar sig till omgivningens dynamik, komplexitet och kaos 

- refererade till som öppna system - har enligt Malott (2003) bättre chans att överleva. 

Organisationer är oorganiserade och kaotiska. De utvecklar ibland interna strukturer som 

inte verkar vettiga och som hindrar deras utveckling, men de gör det alltid utifrån en 

naturlig urvalsprocess. Hur komplexa förhållanden i organisationer än verkar vara, är de 

endast resultat av ett samspel mellan organisationen och dess omvärld som pågår ständigt. 

Detta leder till en förståelse av organisationer som processer. 

Traditionell syn på ledarskap, där ledaren som ensam riddare i skinande rustning, tar alla 

viktiga strategiska beslut och leder trupperna mot seger, är enligt Senge (1990) djupt rotad 

i en icke-systematisk syn på världen. Detta perspektiv hör hemma i organisationer där 

metaforen maskinen är applicerbar. Ledare i lärande organisationer menar Senge (1990) 

istället måste kunna utveckla systematiska tankesätt, skapa en vision, lyfta upp och 

ifrågasätta rådande mentala modeller. Dessa ledare är ansvariga för lärandet. 

En annan metafor som kan användas för organisationen är ”hjärnan”. Att se 

organisationen som en hjärna innebär enligt Morgan (1986) att förstå vikten av 

informationsprocesser, lärande och intelligens samt att se organisationen som ett 

självstyrande system, där en hög grad av flexibilitet och innovation är nödvändig. 

Organisationer är informations-, kommunikations- och beslutsfattande system. Stora delar 

av organisationers verksamhet baseras på just aktiviteterna information, kommunikation 

och beslutsfattande. Medan mekaniska organisationer har tydliga rutiner kring dessa 

aktiviteter, samt en tro på rationalitet, har mer organiska organisationer en lösare struktur 

som är mer anpassade till olika situationer, i vissa fall nästan självgående, det vill säga helt 

utan rutiner. Genom att undersöka hur dessa aktiviteter utförs kan vi förstå hur olika 

typer av organisationer fungerar.  
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Hur rationellt och väl informations-, kommunikations- och beslutsfattande processer än 

struktureras, så är organisationer endast begränsat rationella (Simon, 1997). Simon 

argumenterar för att människor vanligtvis måste handla utifrån ofullständig information, 

endast har möjlighet att undersöka ett begränsat antal handlingsalternativ och är 

oförmögna att koppla rätt värden till resultat. Detta innebär att en traditionell och 

mekanistisk syn på organisationen, där rationalitet och logik råder, är förlegad. Individer 

och därför också organisationer agerar endast utifrån en ”begränsad rationalitet”5. 

3.3 SYN PÅ STRATEGI 

Det finns två huvudsakliga inriktningar för hur man ser på det strategiska tänkandet. De 

Wit & Meyer (2004) skiljer på synsätten logiskt och kreativt tänkande. Det logiska tänkandet 

gör strategiprocessen mer rationell, förståelig och ihållande snarare än fragmentarisk och 

anpassad till förhållandena. Det kreativa tänkandet å andra sidan hjälper till att göra 

strategiprocessen generativ. Det skapar nya insikter och innovativa lösningar snarare än 

konformitet och konservativa resultat. 

Det finns tre huvudinriktningar till hur vi ser på beslutsfattande enligt Mintzberg & 

Westley (2001); att tänka först, att se först och att göra först. Att tänka först är det synsätt 

många rationellt och logiskt resonerande förespråkar, mycket på grund av dess tydligt 

definierade process: definiera => diagnostisera => designa => besluta. Denna metod 

fungerar bäst när problemet är tydligt, informationen är tillförlitlig och omvärlden är 

tydligt strukturerad. Att se först är nödvändigt när många element måste kombineras till 

en kreativ lösning och när organisationen vill bryta mönster, bryta upp från det 

konventionella och uppmuntra såväl hjärta som hjärna. Det tredje synsättet, att göra först 

resonerar enligt följande; tänkande uppmuntrar för all del utförande, men att göra något 

uppmuntrar också reflektion och lärande. 

Intuition uppfattas enligt de Wit & Meyer (2004) av de flesta som en viktig del av 

ledarskapet. Den kan vara både nödvändig och ge framgång. Mänsklig intuition är dock 

inte särskilt pålitlig. Den är ofta färgad av en persons tidigare erfarenheter och kunskap, 

 

5 Egen översättning  av begreppet ’bounded rationality’ 
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som inte nödvändigtvis är relevanta för det aktuella problemet. Detta kan påverka 

identifieringen och analysen av nya strategiska problem.  Ett logiskt tänkande är därför 

nödvändigt för att undvika emotionella tolkningar av information. Det logiska tänkandet 

kan bidra till att göra skillnad på högtflygande fantasier och rimliga visioner. En klar 

nackdel med det logiska tänkandet är dock att det ofta låser tankebanor. När nya 

komplexa problem uppstår krävs nya kreativa sätt att lösa dessa. 

Problematiken med logik och rationalitet, som nämnts ovan (Simon, 1997) beror på att 

människan rent kognitivt är begränsad av tre faktorer: 

1. Individer har en begränsad möjlighet att inhämta information. En individ kan 

omöjligen vara överallt hela tiden, viket leder till begränsningar att förstå 

verkligheten. Därtill begränsas individer av sina föreställningar och fördomar.  

2. Den andra faktorn innefattar begränsad möjlighet att behandla information. 

Människor har svårt att tänka igenom problem med många variabler, komplexa 

förhållanden och enorma mängder data.  

3. Den tredje begränsningen har att göra med lagring av information. Människor 

har endast en viss kapacitet vad gäller lagring av information.  

Dessa kognitiva begränsningar leder enligt de Wit & Meyer (2004) till att det mänskliga 

tänkandet istället förstår saker utifrån kognitiva kartor6. Dessa representerar den kunskap 

människor har och är en representation av hur människor ser på världens beskaffenhet 

och har formats utifrån tid, utbildning och erfarenheter. Människor i en firma, familj, 

bransch, stad, land eller till och med kontinent delar ibland kognitiva kartor. Det vill säga, 

de antar en gemensam verklighetsbild. 

3.3.1 Faktorer som påverkar synen på strategi 
Smircich & Stubbard (1985) föreslår att dessa kognitiva kartor skapas i organisationen. 

Detta innebär att organisationsmedlemmarna aktivt medformar 7  sin omvärld genom social 

 

6Egen översättning  av begreppet ’cognitive maps’ 

7 Egen översättning  av begreppet ’enact’ 
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interaktion. Olika beteende- och aktivitetsmönster är medformande och skapar grunden 

för hur organisationen är beskaffad, vilket i sin tur får effekter på hur omvärlden 

uppfattas i framtiden. Organisationen som ett öppet system, vilket påverkas av omvärlden, 

är tydlig i en syn på omvärlden som objektiv. Smircich & Stubbard påstår dock i enlighet 

med Simon (1997) att möjligheterna att uppfatta världen objektivt är begränsade. Detta 

leder enligt Smircich & Stubbard (1985) till att en uppfattad bild av omvärlden är vanlig 

bland strategiforskare. Ett tredje alternativ är att se på fenomenet som att organisationer 

och omvärlden skapar och skapas tillsammans genom sociala interaktionsprocesser av 

medlemmar i organisationen. Organisation och omvärld är enligt detta perspektiv endast 

termer på aktivitetsmönster som satts av bekvämlighetsskäl. Genom sociala 

interaktionsprocesser skapas imaginära bilder av hur världen och organisationen är 

beskaffad (kognitiva kartor). Dessa anammas sedan av såväl medlemmar av 

organisationen som kunder och får konsekvenser för hur individer beter sig, vilket sedan i 

sin tur påverkar hur man ser på organisation och omvärld. 

Ett liknande resonemang, gällande hur värderingar kan forma en organisation, förs av 

Fombrun (1986). Enligt honom har en organisations struktur tre olika nivåer som 

interagerar med varandra; infrastruktur, sociostruktur och superstruktur, mellan vilka det 

finns ett direkt samband. 

1. Infrastruktur i en organisation är relationer den på faktiska nivån. Hit räknas 

teknologi, konkurrens och marknadskontexter samt övriga begränsningar som kan 

finnas för olika konfigurationer av arbetsuppgifter. 

2. Sociostruktur, innefattar struktur på den relationella nivån, exempelvis 

arbetsfördelning och därtill assisterande indelning av aktiviteter. De formella 

kontrollsystemen för att koordinera social aktivitet ingår också här, liksom de 

sociala förhållanden som uppstår i organisationen. Mål och strategier ingår i denna 

del av strukturen. 

3. Superstruktur representeras av de symboliska yttringar och tolkningar av den 

kollektiva verksamheten, som delas av organisationsmedlemmarnas majoritet. 

Denna nivå kallas även den ideologiska nivån. 
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Dessa tre nivåer, menar Fombrun, samexisterar i en kollektiv tillvaro och förenas genom 

en dynamisk kombination av teknologiska lösningar, politiskt utbyte och sociala tolkningar 

både i och runtom organisationen. Genom att dessa nivåer är delvis självständiga och 

delvis beroende av varandra skapas processer av konvergens och divergens, vilket leder till 

att de stödjer såväl stabilitet som förändring. Struktur kan utifrån detta perspektiv förstås 

som ett dialektalt uttryck för de förhållande mellan de sociala aktörer som omfattas av 

organisationen som översätter individuella handlingar till sociala konsekvenser. 

3.4 STRATEGIFORMULERING 

Sättet att se på strategi påverkar hur man formulerar en strategi. Nedan beskrivs två enligt 

de Wit & Meyer (2004) vanliga sätt att se på strategiformulering. Det första är av mer 

traditionell, planerande karaktär och utgår ifrån att en ledning eller liknande utformar 

strategier, vilket sedan får implikationer för organisationen på olika sätt. Den andra är av 

en mer framväxande karaktär och innebär kort att strategier skapas utifrån dagliga rutiner 

inom organisationen oavsett nivå och snarare bör ses som en process.  

Enligt Liedka (2000) beskrivs strategiformuleringsprocessen traditionellt utifrån ett antal 

faser, vilka utförs sekventiellt. De Wit & Meyer (2004) anser att först identifieras vad man 

vill åstadkomma med organisationen. Därefter försöker ledare inom organisationen 

analysera vilka nyckelfrågor, såväl externa som interna, som måste behandlas. Det är 

också viktigt att förstå frågornas struktur och bakomliggande faktorer. När analysen är 

klar skapas olika förslag till hur dessa frågor kan lösas, varav de som anses vara bäst 

lämpade väljs ut. Det sista steget är realisering. Detta innebär de konkreta och faktiska 

åtgärder som vidtas av organisationen för att lösa frågorna och kontrollera vilka effekter 

realiseringen fått på prestationen. 
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4. REALISERA 

1. IDENTIFIERA 2. ANALYSERA 

3. FÖRSTÅ 

 

Figur 2 Strategiformuleringens sekvenser (De Wit & Meyer, 2005), egen bearbetning 

Planerad strategiformulering (de Wit & Meyer, 2004) innebär ett synsätt som medför en 

stark betoning på att tydligt strukturera strategiarbetet. Planering och utförande ska vara 

detaljerade så att ledaren kan ansvara för de mål som sätts upp (Chakravarty & Lorange, 

1991). Planerad strategiformulering bottnar i en rationell syn på strategi. I dessa fall ses 

strategi som en logisk aktivitet (Andrews, 1987). Ett problem har en given lösning som är 

den bästa. Insamlande av information och en grundlig analys leder till en optimal lösning. 

Strategiarbetare är utifrån detta perspektiv rationella, logiska och analytiska (de Wit & 

Meyer, 2004). Detta synsätt har mycket gemensamt med Shoemakers (1993) Unitary actor 

model, vilket innebär att en person, ofta en chef, sätter tydliga mål och utformar strategier 

för att uppnå dessa utifrån sin kompetens och sina förutsättningar. 

3.4.1 Strategiformulering som en process 
Armstrong (1982) och Kukalis (1991) ser den strategiska planeringen som en explicit 

process där en firmas långsiktiga mål och procedurer för att generera dessa mål bestäms. 

Dessutom utvärderas alternativa strategier. Därtill bör det innefatta skapande av system 

för att övervaka de resultat som planen implementerat. Detta är ett synsätt som betonar 

en framväxande strategi och som stora delar av forskningsvärlden accepterar. 

Strategiformulering bör ses som en process även enligt Pettigrew (1992). En process som 

innefattar entreprenöriell verksamhet, organisationsförändring och, framför allt, 

formulerande av strategier som ska leda till organisationens mål. I betydelsen av 

entreprenöriell, organisationsförändring och formulerande, ligger en klar tyngdpunkt på 

förändring, förnyande och tillväxt. Detta gör perspektivet på strategiformulering som en 
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process än tydligare. Andrews (1987) påstår dessutom att denna process är omöjlig att 

separera från organisationens struktur, kultur och beteende. 

Detta hävdar även de Wit & Meyer (2004) som påstår att strategiformulering bör ses som 

en ständigt pågående process, igenom vilken man förändrar organisationen. Tidigare har 

diskussionen om strategisk förändring gällt om och i så fall vad man ska förändra i 

organisationen. Nu är förändring en självklar del av organisationslära och diskussionen 

gäller snarare när och hur förändringar bör genomföras. I darwinistisk anda, med ett 

synsätt på organisationen som en organism, måste organisationer enligt Morgan (1986) 

genomgå förändringar för att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld och 

därigenom överleva, precis som alla andra organismer. 

Det vanligaste temat inom strategi- och planeringslitteratur är enligt Mintzberg (1993) 

dess nästan tvångsmässiga kontrollbehov – kontroll; av beslut och strategier, av det 

nuvarande och framtiden, av tankar och gärningar, av arbetare och chefer samt marknader 

och kunder. Enligt Benjamin Disraeli8 ”inträffar sällan det vi förväntar oss; det vi minst 

anar händer generellt”. Detta innebär i enlighet med Hayes (1985) att det är omöjligt att 

tillfullo kontrollera beslut och tankar för alla medlemmar i en organisation. Denna 

kontroll hämmar kreativitet och innovation enligt de Wit & Meyer (2004). Den 

traditionella strategiformuleringsmodellen har fler tydliga nackdelar. Ofta leder det till att 

företag sätter mål som är för kortsiktiga, vilket leder till episodiskt tänkande (Hayes, 1985). 

Ytterligare en invändning mot traditionell strategiformulering är enligt Shoemaker (1993) 

att man ofta ser hela organisationer som ogenomträngliga enheter, opåverkbara från 

omvärlden. 

Mintzberg & Waters (1985) kallar den traditionellt planerade strategin avsiktlig9. För att en 

strategi ska vara helt avsiktlig finns enligt författarna tre kriterier. Det måste ha funnits 

exakta avsikter, beskrivna i detalj. Avsikterna måste ha varit kända för alla aktörer och 

strategin måste ha realiserats precis som planerat. Motsatsen till en avsiktligt, planerad 

 

8 Benjamin Disraeli levde 1804-1881 och var brittisk premiärminister och författare. 

9 Egen översättning  av begreppet ’deliberate’ 
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formulering av strategi är enligt författarna en framväxande strategi10. En framväxande 

strategi, som hörs på namnet, är något som utvecklas, växer fram, och med tiden skapar 

koherenta beteendemönster. Framväxande strategier formuleras ur en iterativ process att 

tänka och att göra, till skillnad från planerad strategiformulering som innebär att tänka 

först och göra sen. För att en strategi ska vara helt framväxande ska den ha utförts helt 

utan intentioner. Det är svårt att tänka sig aktion utan intention, precis som det är svårt 

att se att en planerad strategi fyller kriterierna för att vara helt planerad. Författarna 

förespråkar därför att företag har såväl framväxande som planerade strategier i olika stor 

utsträckning. De föreslår att planerad strategi tillsammans med framväxande bildar en 

realiserad strategi. 

REALISERAD 

STRATEGI 
PLANERAD 

STRATEGI 

AVSIKTLIG 

STRATEGI 

OREALISERAD 

STRATEGI 

FRAMVÄXANDE 

STRATEGI

 

Figur 3 Realiserad strategi (Mintzberg &  Waters, 1985), egen bearbetning 

Strategiformulering ur ett framväxande perspektiv handlar enligt de Wit & Meyer (2004) 

inte om att fastställa rigida handlingsplaner, utan om att flexibelt visa på en riktning, i vilken 

man bör röra sig. Strategiformulering handlar i dessa fall om värdeskapande11, reflektion, 

lärande, skapa en vision, experimentera och att strategiskt förändra en organisation. Enligt 

Quinn (1978) är strategiformulering mer en ostrukturerad och oförutsägbar 

undersöknings- och uppfinningsprocess, än en ordningsam process gällande intern design 

och produktion.  

 

10 Egen översättning  av begreppet ’emergent’. 

11 Egen översättning  av begreppet  ’sense-making’ 
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Framgångsrika organisationer lär sig enligt Mintzberg (Senge, 1990) kontinuerligt om och 

av omvärlden och ”snickrar” strategier som anses lämpliga under tiden man lär och 

utvecklas, det vill säga förändras. Nyckeln till detta är inte att formulera rätt strategi utan 

att utveckla ett strategiskt tänkande. 

3.5 FÖRÄNDRING I ORGANISATIONER 

Det finns två övergripande sätt att se på förändring i organisationer enligt de Wit & Meyer 

(2004). Dessa är revolution och evolution, vilka ibland även benämns top-down 

respektive bottom-up. 

Revolution är enligt de Wit & Meyer (2004) en abrupt och radikal förändring som äger 

rum under kort tidsperiod. Förespråkare för revolutionär förändring anser att människor 

generellt sett är motvilliga till förändring och har en stark förkärlek för stabilitet. Detta 

innebär att längre perioder av relativ stabilitet är nödvändiga för att organisationer ska 

fungera bra. Längre perioder av instabilitet leder till osäkerhet, politiska maktspel och 

konflikter mellan olika delar av organisationen. Revolutionär förändring är nödvändigt när 

det finns en djupt rotad organisatorisk rigiditet. Denna stelhet kan vara av psykologisk, 

kulturell eller politisk karaktär. 

Förändring i en organisation kan enligt Mintzberg & Westley (1992) planeras och styras av 

en central person eller av en grupp, som agerar utifrån en gemensam idé. Ett annat 

alternativ är att förändringen även kan växa fram oavsiktligt. De personer som initierar 

förändringen kan vara lokaliserade på olika nivåer av organisationen. 

Förändringsinitiativen kan komma från högsta ledningen, från mellanchefer eller från 

gräsrötterna. Formell strategisk förändring genom planering, i vilken en person eller grupp 

högt upp i organisationen utformar handlingsplaner står för en stor del av 

förändringsarbetet i organisationer. 

Människor är enligt Morris (Mintzberg & Westley, 1992) i behov av såväl 

experimenterande som ordning. Detta gäller även organisationer. De kan inte heller 

överleva utan att göra förändringar för att anpassa sig till både skiftande förhållanden och 

stabilitet där de kan utnyttja de förändringar som gjorts. Förändringar antar ofta former 

av episoder. Ofta kan man urskilja distinkta perioder, i vilka en förändring i sig av 
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antingen extern eller intern kontext är den initierande faktorn. Omvändande12 beskrivs 

ofta som en relativt snabb förändring, riktad från en central källa, vilken har mycket 

gemensamt med revolutionär förändring. Återvitaliseing13 föreslår en långsammare, mer 

anpassande övertygande förändring som utvecklar små steg som tas av alla i 

organisationen. Denna typ av förändring är mer av evolutionär karaktär. 

Företag som är framgångsrika och ständigt växer skapar enligt (Tushman et al., 1986) 

interna krafter av stabilitet. Organisatoriska strukturer blir sammanknutna och endast de 

förändringar som är kompatibla med redan existerande strukturer tillåts. Med tiden skapas 

värderingar och beteendemönster, vilka i sig ofta är självförstärkande. Detta skapar en 

kultur och historia kring företaget, vilket i många fall är bra. En stark kultur kan dock 

fungera som skygglappar (Morgan, 1986; Alvesson, 2001). Detta kan enligt (Tushman et 

al., 1986) innebära att företaget undgår att registrera hot mot fortlevnad på grund av stark 

övertygelse. Ju längre period av framgång, lugn och stabilitet desto mer utsatt är företaget. 

Ett slags ”ju bättre det går för oss, desto sämre ligger vi till” -paradox är applicerbart på 

dessa tankegångar. Enligt Senge (1990) blir många av de bästa idéerna i organisationer 

aldrig realiserade på grund av att nya insikter och initiativ ofta står i konflikt med rådande 

väletablerade tankemönster.  

Detta resonemang får även stöd av Hammer (1990). Han hävdar att förändringens kärna 

är vetskapen om att bryta sig fri från förlegade regler och antaganden. Små anpassningar i 

de system som används är inte tillräckligt för att prestera bättre. Det är nödvändigt att 

utmana rådande föreställningar.  

3.5.1 Förändringsprocessen i kunskapsintensiva småföretag 
Förespråkare för en evolutionär förändring hävdar enligt de Wit & Meyer (2004) att 

högtravande planer om total förändring på kort tid inte fungerar för att åstadkomma en 

ihållande effekt. Efter en tid faller individer in i gamla beteendemönster igen och ingen 

egentlig förändring har skett. Revolutionär förändring kan fungera som en snabb enkel 

 

12 Egen översättning  av begreppet ’turnaround’ 

13 Egen översättning  av begreppet ’revitalization’ 
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lösning, vilken lockar med kortsiktiga resultat, men en genomgående förändring bör 

istället ske gradvis med små steg varje gång. Evolution är således en process där en rad 

kontinuerliga små förändringar gradvis utvecklas till en större förändring. 

Det finns tre huvudsakliga organisatoriska karakteristika som enligt de Wit & Meyer (2004) 

är viktiga för att bedriva evolutionär förändring. Dessa är viljan att förbättra, lära och 

anpassa. Gemensamt för dessa tre är att alla i organisationen bör vara delaktiga för att nå 

framgång. 

Det är viktigt att medlemmarna i organisationen har en drivkraft att kontinuerligt 

förbättra sig. Kaizen är japanska och betyder enligt Imai (de Wit & Mayer, 2004) 

förbättring. Mer utförligt är Kaizen en pågående förbättring som involverar alla i 

organisationen, såväl medarbetare som ledare. Startpunkten för förbättring är att känna 

igen ett behov. Behovet stammar ur ett problem. Om det inte finns några problem finns 

inte heller något behov för förbättring. Självbelåtenhet är Kaizens ärkefiende, därför 

betonas problemmedvetenhet och identifiering av problem, vilket alltså i enlighet med 

Tushman et al. (1986), Morgan (1986) och Alvesson (2001) kan kopplas samman med en 

för stark kultur. 

Medlemmarnas vilja att lära är enligt Senge (1990) en viktig aspekt. Kunskapen inom 

organisationen måste ständigt uppdateras. Detta gäller att ta in ny information och 

förvärva nytt personligt kunnande såväl som att ifrågasätta och utmana rådande sanningar 

i organisationen. Att lära är viktigt såväl som att lära om. Senge talar om generativt och 

adaptivt lärande. Generativt lärande handlar om kreativiteten och ifrågasättandet medan 

adaptivt lärande handlar om att klara av något på ett bra sätt. Evolutionär förändring är 

särskilt viktig vid processer rörande organisatoriskt lärande, då lärande är en process som 

utvecklas gradvis under en längre tid. 

Induktivt lärande (göra först tänka sen) är enligt Mintzberg & Westley (1992) en informell, 

ofta oväntad och viktig del av förändringen i en organisation. Ingen kan veta när lärande 

kan uppstå. Följaktligen är lärande snarare framväxande än planerad, kan uppstå var som 

helst och kan innefatta den smalaste och mest isolerade eller den bredaste och mest 

övergripande förändringen. 
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John Dewey 14  ses som aktivitetspedagogikens fader av många och myntade 

begreppet ”learning by doing”. Han hävdar (Dewey, 198015) att lärande måste ses som en 

fortgående rekonstruktion av erfarenheter, att lärandets process och mål är en och samma 

sak.  

Detta får stöd av Mintzberg & Westley (2001) som påstår att människor inte bara tänker 

för att kunna göra, utan också gör för att kunna tänka. Agerande är i den bemärkelsen 

viktigt för att kunna tänka. Om man insisterar på att alltid tänka först och göra sen, 

exempelvis utforma en strategisk plan och sedan handla därefter (vilket ju faktiskt är 

samma sak som att tänka först och handla sen), kan man rentav avskräcka lärande och 

kreativitet. 

Inlärning av beteenden kan delas upp på fyra olika sätt. Två av dessa kan ses som 

motsatsförhållanden i och med sin deduktiva respektive induktiva infallsvinkel och de 

andra två som alternativ däremellan (Wadström, 1995). Dessa olika inlärningssätt är ofta 

sammanflätade i själva inlärningsprocessen. 

1. Insiktsinlärning har en deduktiv infallsvinkel och innebär att personen först tänker 

ut hur han/hon ska bete sig för att uppnå ett visst resultat och sedan utför detta 

beteende. Denna inlärningsmetod kan relateras till Mintzberg & Westleys (2001) 

idéer om att ”tänka först”. 

2. Instruktionsinlärning innebär att ett antal regler beskriver hur ett beteende ska 

utföras och att personen därefter utför beteendet i enlighet med detta. ”Regeln” 

kan vara en instruktion från en annan person men även en egenformulerad 

anvisning. 

3. Modellinlärning involverar individers perception. Detta inlärningssätt innebär att jag 

ser, hör eller uppfattar något, vilket fungerar som en modell och utifrån detta lär 

mig ett visst beteende. Detta kan relateras till Mintzberg & Westleys (2001) teori 

om att ”se först”. 

 

14 John Dewey var amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859 och 1952.   

15 Utgavs ursprungligen 1897 som ’My pedagogic credo’ i tidskriften The School Journal. 
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4. Lärande genom formning 16  har ett induktivt synsätt och innebär att man lär ett 

beteende utifrån vilka konsekvenser det har fått tidigare. Detta är således det 

lärosätt som förespråkas av Dewey (1980) och är det synsätt Mintzberg & Westley 

(2001) relaterar till som att ”göra först”. Andra beteckningar för detta sätt att lära 

sig är inlärning genom försök-och-misslyckande (trial and error) om det sker på 

ett mera slumpmässigt sätt (Sulzer-Azaroff & Meyer, 1991) och inlärning genom 

successiva approximationer om det sker på ett mera avsiktligt sätt (Sundel & 

Sundel, 1999). 

När beteenden har lärts in är deras konsekvenser avgörande för om dem ska fortsätta att 

användas eller om dem ska släckas ut. Beteenden styrs på två sätt (Sulzer-Azaroff & 

Meyer, 1991). Antingen styrs de av externa faktorer, vilka kan innefatta exempelvis 

förbestämda regler, lagar och uppfodringar. Dessa kallas regelstyrda beteenden17. Beteenden 

som endast styrs av dessa förbestämda anvisningar, kommer snart att väljas bort av 

individen och de inte snart nog leder till positiva konsekvenser. Att förlita sig på 

regelstyrning är vanligt i traditionella organisationer där noggrant utformade 

arbetsbeskrivningar och handlingsplaner styr verksamheten. Beteenden som ska ha en 

långsiktig chans att fortleva måste ge individen positiva och förväntade konsekvenser. 

Detta kallas konsekvensstyrda beteenden18. 

Om ett beteende blir varaktigt i längden beror således på dess konsekvenser (Skinner, 

1969; Daniels, 1989). Detta innebär att beteenden skiljs ut av sina konsekvenser i en 

naturlig urvalsprocess, vilken avgör om ett utfört beteendet har ansetts ”fungera” och i 

sådana fall med stor sannolikhet upprepas. 

En tredje viktig del av den evolutionära förändringen är att vara motiverad till kontinuerlig 

anpassning (de Wit & Meyer, 2004). En ständig anpassning till omvärlden innefattar såväl 

externa förändringar i exempelvis marknad som interna organisatoriska förändringar, 

 

16 På engelska heter detta ’shaping’, vilket ibland används även på svenska i såväl litteratur som tal (se ex. Skinner, 

1969).  

17 Egen översättning  av begreppet ’rule governed behaviour’  

18 Egen översättning av begreppet ’contingency shaped behaviour’ 

 37



Kunskapsintensiva småföretags mål och strategiformuleringsprocess  

 

                                             

exempelvis ökat antal anställda. Organisationen bör ständigt sträva mot flexibla strukturer 

och processer, för att undvika organisatorisk tröghet19.  

Forskare exempelvis (Tushman et al., 1986) hävdar att evolutionära och revolutionära 

förändringsprocesser kompletterar varandra och att en kombination är det ultimata sättet 

att bedriva förändring. Enligt Tushman et al. har de mest framgångsrika företagen relativt 

långa perioder av anpassning och småjusteringar som alla ger stöd åt den grundläggande 

strategin, konvergens20. Dessa perioder avbryts dock av revolutionära korta och dramatiska 

perioder, omvälvning21, med omfattande förändringar då dessa är nödvändiga, vanligtvis när 

omvärlden förändras kraftigt. 

3.5.2 Förändringens drivkrafter 
Som vi sett hittills i kapitlet finns det olika sätt att se på förändring. Garud & Van de Ven 

(2002) gör distinktioner mellan olika kategorier av förändringsprocesser utifrån två 

dimensioner, förändringssätt och förändringsenhet. Förändringssätt skiljer sekvenser i 

förändringen som är konstruerade och framväxande från sekvenser i förändringen, som är 

förutbestämda av lagar eller regler. Förändringsenhet gör en skillnad mellan processer som 

involverar en enskild enhet i organisationen och processer som involverar interagerande 

mellan två eller flera enheter. De beskriver fyra stereotyper för förändring. Teleologisk 

förändring är planerad och avsiktlig, drivs av förväntningar på mål och planer utifrån de 

möjligheter som finns tillgängliga. Livscykel förändring är ett resultat av en förändring i 

skeden av en livscykel där naturliga, logiska eller andra regler styr processen. Dialektisk 

förändring uppstår när olika entiteter vidtar politiska åtgärder såsom konflikt, förhandling 

och ömsesidig anpassning. Evolutionär förändringsteori beskriver processer där 

populationer eller enheter tävlar om samma knappa resurser inom ett avgränsat område. 

Vidare anser Garud & Van de Ven (2002) att dessa fyra modeller fungerar bra som 

verktyg att för förstå förändring, men att förändring i verkligheten är långt mer komplex 

 

19 Egen översättning  av begreppet ’inertia’  

20 Egen översättning  av begreppet ’convergence’  

21 Egen översättning  av begreppet ’upheavel’  
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och svår att såväl analysera som beskriva. Den ökade hastigheten av förändring och 

organisationers komplexitet leder till att de beskriver ännu en modell som dom kallar 

Komplex-ickelinjär modell. Den innebär att vi bör se förändring som en pågående dynamisk 

process med en växelvis påverkan mellan förändring och organisation. Detta innebär i 

kort att förändringar av organisationens aktiviteter får implikationer som i sin tur påverkar 

vilka förändringar som görs. 

Förändring kan enligt Mintzberg & Westley (1992) äga rum i en organisation på flera olika 

nivåer, från det vidaste, mest konceptuella exempelvis kultur, till det smalaste och mest 

konkreta exempelvis utrustning eller en persons uppgift. Författarna ställer upp fyra 

övergripande nivåer. Kulturen, vilken omfattas av föreställningar, idéer och värderingar. 

Strukturen, vilken omfattas av strategiska positioner i exempelvis portföljtänkande. 

System, det vill säga de organisatoriska programmen och dimensionerna och slutligen 

personerna, deras aktiviteter och maskiner. Dessa kan relateras till Fombruns (1986) 

nivåer av organisationsstruktur (se ovan). 

Hellgren et al. (1993) hävdar också att organisationer bäst ses som öppna system där olika 

enheter och nivåer påverkar varandra. Författarna skiljer på tre nivåer av drivande krafter 

för förändring; branschen, organisationen och individen, vilka även dessa har gemensamma 

drag med Fombruns (1986) nivåer (se ovan). De teoretiska dimensionerna som kan 

relateras till dessa nivåer är den faktiska, den sociala och den ideologiska. Den faktiska 

innefattar infrastrukturen, den sociala innefattar förhållanden mellan individer och 

grupper och den ideologiska innefattar värderingar och idéer. Förändring är kontextuellt 

driven. Förändring i en nivå eller dimension influerar och influeras samtidigt av hela 

kontexten. 

3.6 STRATEGIPROCESSENS FASER 

Formulering av strategiska beslut definieras enligt Nutt (1993) som en procedur utförd av 

en agent (ofta chef) som börjar med att besvara olika anspråk gjorda av nyckelpersoner 

och avslutas när ett eller flera alternativ för utveckling har fastställts. Nutt har utifrån ett 

stort antal studier sökt finna faser och rutiner i olika formuleringsprocesser, gällande mål, 

policy eller organisationsförändring. Utifrån dessa har tre faser urskiljts; informationsfasen, 
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tolkningsfasen och beslutsfasen. Informationsfasen innebär att olika externa och interna 

signaler från rapporter, informationssystem och utredningar som tolkats av intressanta 

parter framförs till en nyckelperson. Denna tolkade information används sedan som 

grund för att skapa ett anspråk som kräver handling. Nyckelpersonen utvärderar sedan 

om anspråket som gjorts är intressant och tar utifrån detta ett beslut om hur man ska 

agera. 

Episoder av förändring är enligt Mintzberg & Westley (1992) delar som kan läggas ihop 

till olika faser. Utvecklingsfasen är den period då organisationen byggs upp och mer eller 

mindre ständigt utvecklas och förändras. Efter detta träder stabilitetsfasen in. I denna 

formuleras organisationens och strategins bredaste aspekter såsom kultur och vision. 

Sedan följer anpassningsfasen. Under denna period genomförs marginella förändringar på 

mer konkreta nivåer. Nästa period är ansträngningsfasen, vilken innebär att organisationen 

har förlorat sin gamla känsla för riktning och ännu inte har hunnit utveckla någon ny. 

Detta innebär en positiv period av experimenterande och lärande eller en tung negativ 

period av famlande i mörker. Den sista fasen är revolutionsfasen. Den beskriver en period 

när många element förändras samtidigt. 

Pettigrew (1992) ser på processer som en sekvens av händelser, vilka förklarar hur saker 

förändras med tiden. McClamroch et al. (2001) nämner fyra olika faser i en strategisk 

förändringsprocess, vilka har gemensamma drag med såväl Nutt (1993) som Mintzberg & 

Westley (1992). 1. Inhämtande och tolkande av information. 2. Identifiera och rama in 

nyckelfrågor att arbeta med. 3. Utveckla alternativa strategier och välja en till varje 

nyckelfråga. 4. Utveckla och anta implementeringsplaner. 

3.7 SAMMANFATTNING 

För att förenkla för såväl läsare som mig själv, både i analysarbete och vid intervjuer har 

jag skapat en modell (se Figur 4) över det strategiska arbetet. 

Strategi såväl som mål existerar i en hierarki. Ju högre upp i hierarkin man går desto mer 

innefattas. Högst upp är synen på organisationen och längst ned är strategiprocessen. 

Varje nivå har två ytterligheter, vilka är varandras motpoler. En organisation befinner sig 

inte på den ena eller andra polen, utan någonstans mittemellan, med en viss lutning i 
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endera riktningen. Var på skalan mellan ytterligheterna ett företag befinner sig på en nivå 

avspeglar med största sannolikhet var man befinner sig på övriga nivåer. 

Detta innebär att det sätt man ser organisationen på, påverkar hur man tänker strategiskt. 

På samma sätt påverkar ens strategiska tänkande hur man formulerar strategier och hur 

man anser att strategisk förändring bör gå till, vilket i sin tur påverkar hur man anser att 

strategiprocessen går till. Exempelvis befinner sig ett traditionellt planerande företag nära 

den vänstra sidan som är präglad av maskintänkande, logik, planering, revolutionär 

förändring och linjär sekventiell strategiformuleringsprocess, medan ett kunskapsintensivt 

småföretag med stor sannolikhet lutar mer åt höger sida av modellen, där en mer 

dynamisk syn på strategiarbetet, präglad av ett kreativt framväxande förhållande mellan 

organisationen och dess strategier. 

 

 

 

Syn på organisation MASKIN             ORGANISM/HJÄRNA     . 

Syn på strategi  LOGISKT        KREATIVT                       . 

Strategiformulering PLANERAD          FRAMVÄXANDE  .          . 

Förändring i organisationer REVOLUTIONÄR        EVOLUTIONÄR .            . 

Strategiformuleringsprocess LINJÄR  SEKVENTIELL      ICKE-LINJÄRKOMPLEX  . 

 

 

 

Figur 4 Strategins relationer, egen modell 
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4 EMPIRI 
I följande kapitel kommer jag att redovisa de svar den empiriska undersökningen gett. Empiri 

består av såväl policydokument från företaget som fem intervjuer. Kapitlets upplägg följer i största 

möjliga mån samma upplägg som teorikapitlet för att förenkla för läsaren att själv gå tillbaka och 

relatera till teorin om så önskas. Samtliga citat från intervjuerna är kursiverade. 

4.1 DET UNDERSÖKTA FÖRETAGET 

Det undersökta företaget är ungefär fyra och ett halvt år gammalt. Företaget bildades på 

grund av en rad oförutsedda omständigheter, där ett antal personer fann varandra, hade 

samma idéer och befann sig i en sådan situation att skapandet av ett företag kändes som 

ett naturligt beslut. Sedan starten har företaget utvecklats kontinuerligt. Expansion har 

skett ”organiskt”, vilket innebär att man aldrig har lånat pengar för en expansion, utan hela 

tiden tagit av det kapital som tjänats in, för att finansiera tillökning. 

Idag har företaget tjugoen anställda. Företagets ledare är tillika de två personer som 

grundade företaget 1999 och är huvudägare i bolaget. En är VD och en är 

styrelseordförande. Utöver huvudägarna finns sjutton anställda utbildade psykologer som 

arbetar med konsultuppdrag, terapiuppdrag och diverse andra projekt. Företaget har 

dessutom en administratör och en psykiater anställd. Åtta av de anställda psykologerna är 

dessutom delägare i aktiebolaget. 

Företaget har kontor i ett antal städer i Mellan- och Sydsverige. De anställda, framför allt 

ledarna, reser mellan samtliga kontor varje vecka och det finns en platschef på varje ort.  

Syftet med studien var att undersöka ett kunskapsintensivt småföretag. Utifrån detta 

skapades, inledningsvis utifrån olika teorier, två definitioner, storlek och de anställdas 

kompetens. Företaget måste ha mellan 10 och 50 anställda och det var viktigt att 

huvudverksamheten var baserad på de anställdas olika kompetenser inom ett 

kunskapsintensivt område. Dessa definitioner genomsyrar hela arbetet för att inte 

äventyra studiens generaliseringsmöjligheter. 

Företaget som ingår i studien befinner sig inom EU: s standard för småföretag och är 

verksamt inom tjänstesektorn. Enligt de kriterier som ställts upp är företaget även 
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kunskapsintensivt. Samtliga anställda på företaget är utbildade på universitet och deras 

kunskaper är den främsta tillgången i arbetet. Deras utbildning är även ett krav för att få 

utöva vissa arbetsuppgifter. I och med examen från psykologutbildningen erhålls en 

legitimation som är skyddad av socialstyrelsen.  

4.1.1 Intervjuade personer 
Samtliga intervjuade personerna på företaget är legitimerade psykologer, alla har också en 

arbetsroll på företaget. 

Arbetsroll    Ägarstatus  

Verkställand direktör/handledare Huvudägare 

Styrelseordförande/handledare Huvudägare 

Konsult/IT och journalansvarig Delägare 

Konsult/affärs och marknadsutveckling Delägare 

Konsult/platschef Anställd 

Tabell 1 Intervjuobjekt

4.2 MÅL, DESS SYFTEN OCH KARAKTERISTIKA 

I den undersökta organisationen finns mål för många olika delar av verksamheten. De 

flesta målen är nedtecknade i policydokumentet. Detta innefattar en vision, kärnvärden, 

kvalitet, personal- miljö- och jämställdhetspolicy för att nämna några exempel. Dessa mål 

och policys bidrar till ett ramverk eller, om man så vill, ett förhållningssätt för 

verksamheten. 

Företagets uttalade vision är ”Att sprida kunskapen om” de arbetsmetoder man tillämpar 

samt att ”gynna kunskap, spridning, tillgänglighet och användning” av desamma. Företaget 

hoppas på så sätt kunna ”skapa en kontext där dessa arbetsmetoder kan utvecklas och jobba mot 

olika saker”. Detta hävdar man var anledningen till att företaget startades i första 

hand. ”Det var inte framför allt monetära skäl, skulle jag säga, ifrån start. Och det finns kvar.” I 

början fanns inte några ekonomiska tankar. Drivkraften var snarare att man ville ”jobba 

efter egna principer”. På senare tid har företaget, allt eftersom man växt, blivit tvungen att se 
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mer till ekonomiska aspekter och man medger att ”kortsiktigt är ju givetvis målet att få in 

pengar så att man kan överleva. Det är ju nummer ett va, att få in pengar.” Men enligt en 

respondent finns det framför allt ”mer långsiktiga mål som har att göra med de värderingar som 

hör ihop med företaget, tycker jag. Dessa har varit vägledande, säger en del om hur företaget startades.”  

Övriga mål som är av mer kortsiktig karaktär man har på företaget är att försöka locka 

duktiga föreläsare till landet, starta utbildningar och orienteringskurser runtom i landet 

samt att jobba mer med forskning. Företaget tror på den arbetsmetod man använder och 

anser att det är en bra och effektiv metod för att ”hjälpa människor och organisationer” som 

har olika psykologiska problem. Detta gör att man hoppas och tror att alla de mål man 

jobbar mot leder till att man ska kunna ”minska psykiskt lidande för kunder och klienter” och 

på så sätt sträva mot visionen. 

Mål finns nedtecknade både som resultat och processer. Några exempel är; att ”alltid arbeta 

efter senaste forskningsrön”, vilket kan ses som en process och att ”kunderna ska bli nöjda”, 

vilket är ett resultat. Syfte med målen är dock desamma oavsett formulering. ”Målen är ju 

till för att styra medlemmarna så att dom förstår, alltså att påverka folk och få dom att dra åt rätt håll.” 

Det finns även av en uppfattning om att detta fungerar till stor del. ”Alla mål ska ju i 

slutänden leda mot visionen.” 

Man påstår sig vara medveten om risken att för detaljerade mål begränsar mer än dom 

hjälper till att styra. Målen på företaget upplever man dock som ”inte så detaljerade att de 

hindrar kritiskt ifrågasättande. De flesta av våra mål påvisar snarare på en riktning”. 

Vad gäller kvantitativa mål anser några respondenter att dessa är dåligt utvecklade. ”Ibland 

är det väldigt otydligt vad ger vi och vad vi sen får vi för det?”  Den största anledning till att man 

inte satt några mer kvantitativa mål är att man inte hunnit på grund av den ständiga 

tidsbristen. Denna tidsbrist i sig beror till stor del på att man kontinuerligt expanderat och 

inte funnit tid för att reflektera om man bedriver en effektiv verksamhet eller inte. Som en 

respondent uttrycker det. ”Jag skulle säga att anledningen till att vi inte har hundra välformulerade 

strategier och mål, är att vi inte har haft tid, snarare än att vi inte klarar av att skapa dom.” 

Den dagliga verksamheten och de olika projekt som bedrivs har i princip inga direkta mål. 

Det viktiga är att avsluta projektet på ett bra sätt, i enlighet med hur man arbetar, och att 
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kunden blir nöjd. ”Målen för projekten blir mer kvalitetsmål. Då vill man kunna visa att det här har 

vi lyckats med och att man utfört ett bra jobb, exempelvis botat eller hjälpt ett visst antal individer på en 

viss tid. Kunna visa det i statistik är viktigt”.  

Enligt en respondent ”behövs mer mål som är kopplade till företagets affärsverksamhet. Det kan 

både handla om kostnadsbesparingar , expansion eller andra mer affärsrelaterade frågor”.  

”Riktningen för företaget är ju tydlig, vi vill hjälpa människor, sprida våra arbetsmetoder och ha kul 

under tiden, men sen behövs dessa brytas ned i mer direkta mål, tycker jag.” Det finns en inställning 

bland de intervjuade att mål gällande riktning är tydliga, men affärsmässiga mål är få. 

Enligt några respondenter finns inga alls. ”Jag tycker inte att det finns några affärsmässiga mål. 

Det finns inga kvantitativa mål att si och så många konsulttimmar ska vi ha. Eller att det finns några 

mål att under 2005 ska vi uppringa si eller så många kunder. Så här mycket ska vi öka våran 

omsättning. Det är mer mjuka mål, satsa på kompetensutveckling. Inga tydliga affärsmässiga mål.” 

Om det skulle finnas affärsmässiga kvantitativa mål är de anställda inte medvetna om 

dom. ”Det finns säkert mål, men de är informella och inte tydligt kommunicerade till verksamheten. 

Gällande ekonomin finns väl liksom att alltid sälja och dra in pengar, antar jag.”  

När företaget startade fanns funderingar över vilken ekonomisk vinst man kunde förvänta 

sig ha på företaget. Utifrån tidigare ekonomistudier fanns ett svagt minne om att ”20 % av 

omsättningen bör vara vinst, så det var lite vad vi utgick ifrån”. Eftersom företaget dock aldrig har 

haft ett effektivt ekonomisystem tycker man inte att det har varit möjligt att använda sig 

av detta som ett mål.  

I dagsläget har företaget ingen kontroll på om de anställda drar in så mycket som dom 

kostar. Detta uppfattas som en viktig sak som man borde se över. I och med ett 

ekonomisystem tror man sig kanske kunna lösa stora delar av detta. ”Nu får vi ett nytt 

ekonomisystem i januari…” 

4.2.1 Medverkan i målformulering 
Samtliga av organisationens medlemmar är involverade i diskussioner där man behandlar 

de metoder man arbetar efter samt de mål man arbetar mot. ”Varje medarbetare är den som 

bäst ansvarar för hur arbetet med klienten läggs upp.” Detta innebär att den som är närmast 

aktiviteten har möjlighet att påverka de mål som sätts upp. Då delar av organisationens 
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verksamhet är resultat av offentlig upphandling, är kontrakten och därmed även mål och 

arbetsmetoder till viss del styrda av både lagar och olika regler. 

”Företaget har en nog relativt god målkongruens, alla på företaget verkar känna för målen och känna att 

dom är viktiga för att uppnå målen.”  Det finns en föreställning bland respondenterna att alla 

jobbar åt samma mål, men som en respondent inflikar, ”med olika intensitet”. En del av 

organisationens medlemmar vill forska, föreläsa och känner det som ett kall att sprida sina 

kunskaper och arbetsmetoder medan andra i organisationen verkar trivas bra med att 

endast jobba efter dessa premisser, men inte viga ett liv till det. 

Eftersom man ständigt vill att organisationen ska utvecklas är många mål direkt relaterade 

till lärande och utveckling. Två exempel på detta är att man alltid ska sträva efter 

att ”behandla enligt senaste forskningsrön” och i framtiden vill man även ”bedriva forskning”. 

Detta i sin tur hoppas man ska leda till effektivare behandlingsmetoder och med detta 

följer en ökad hälsa hos de klienter företaget har. 

4.3 KUNSKAPSINTENSIVA ORGANISATIONERS KARAKTERISTIKA 

Företaget i studien har flera gemensamma drag med de kriterier som ställs upp i 

inledningen. Det är ett småföretag, det är kunskapsintensivt och de är samtidigt en 

produkt av en ständigt ökande tjänstesektor.  

Alla medarbetare på företaget har möjlighet att sprida och få tag på information och 

central kontroll är obefintlig. De flesta övergripande besluten tas formellt av VD och 

styrelseordförande, men alla har möjlighet att påverka. Uppfattningen är att det till viss del 

ligger på varje enskild medarbetare, då alla har möjlighet att delta i diskussionen innan 

beslutet tas. ”Det är lite på eget ansvar. Vill man påverka kan man det.”  För det mesta tror 

samtliga respondenter att de anställda säger sitt och att det tas hänsyn till varje persons 

åsikter.  

Vad gäller medarbetarnas beteenden i arbetet finns vissa regler och lagar som gör att helt 

fria arbetsformer kan vara direkt olagliga, exempelvis journallagen och patientlagen. Inom 

dessa ramar är det dock fritt att utföra arbetet efter egna förutsättningar och beteenden 

bestäms till en låg grad av regler, instruktioner, rutiner och detaljerade 

arbetsplaner. ”Angående den personliga kontakten med klienter är det upp till varje konsult att arbeta 
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på ett sätt som känns bekvämt” De anställda uppfattas ha relativt självständiga roller som 

konsulter, vilket ger fritt utrymme för personlig utveckling och möjlighet att påverka sin 

uppläggning av arbete. 

Företaget utför inte någon kontroll av de anställda över huvudtaget. I och med det faktum 

att man ej har nåt effektivt ekonomisystem kan man inte heller kontrollera ”hur mycket varje 

medarbetare kostar, hur mycket dom jobbar eller hur mycket pengar dom drar in”. 

En uppfattning är att denna ”lösa och fria struktur nog är en stressor” för vissa på företaget. 

Inför våren planeras en rad ledningsmöten där ett av målen är att internt strukturera 

organisationen, vilket man tror kommer att leda till en mindre flexibel struktur på grund 

av tydligare affärsmässiga mål kopplade till den dagliga verksamheten. 

Alla konsulter jobbar på projekt tillsammans eller ensamma. ”Ibland hinner man knappt landa, 

innan ett nytt projekt drar igång” Företaget finns på flera orter, viket innebär en viss 

geografisk spridning. Trots detta tycker man att ”det är väldigt mycket kommunikation i 

företaget”. 

4.3.1 Systemperspektiv på kunskapsintensiva organisationer 
När man pratar om organisationen i intervjuerna har flera av respondenterna 

nämnt ”projektorganisation”. Därpå har en beskrivning följt av hur allting i företaget mer 

eller mindre flyter runt och lever sitt eget liv. ”Företaget känns ibland helt självgående. Vi har 

inte något ekonomisystem och har inte haft någon administratör sen längre än augusti. Vi har liksom 

kört herrelöst ”  

4.4 SYN PÅ STRATEGI  

Företaget har planeringsdagar och en affärsplan som man ser över minst en gång om året. 

Utöver detta har man möte varje fredag eftermiddag där medarbetarna uppdaterar 

varandra på de olika projekt som bedrivs samt nya projekt som ännu inte startats. På 

dessa möten diskuteras det mesta som kan vara av intresse för organisationen, såväl 

externa som interna faktorer.  

”Vi har ju planeringsdagar två gånger varje år. December och juli, då går vi igenom varje större projekt 

och så spånar vi lite kring hur vi ska bedriva det kommande halvåret. Då är det en hel del visionärt prat. 
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Var ska det här vara om ett par år, och sen är det också vad ska vi göra omedelbart för att vårda den 

här kunden.” 

Några av organisationsmedlemmarna gick en kurs där målet var att skapa en affärsplan. 

Denna plan försöker man sedan utvärdera och uppdatera minst gång om året, men oftast 

uppdateras den en gång i halvåret. Enligt en av respondenterna bör man försöka göra 

denna uppdateringsprocess lite mer seriös och tydlig, men detta kan enligt andra 

respondenter innebära en svårighet. ”När man dessutom jobbar mot debiterad tid och projekten är 

korta ser man inte alltid nyttan i att sitta och prata, även om man gärna vill effektivisera.” 

Ofta uppfattar respondenterna att det är svårt att planera långsiktigt. Detta beror till stor 

del på att projekten i de flesta fall är kortsiktiga. Det finns dock ett par undantag. ”X-

avtalet22 däremot, där har vi ju möjlighet att skapa långsiktigare strategier eftersom det löper på tre år 

med chans på tre år till.”  

I stort finns en uppfattning bland respondenterna att företaget inte strävar mot mer 

flexibla strukturer och processer, utan snarare tvärtom. Respondenterna verkar ha en 

uppfattning om att det är ”rörigt nog som det är” och som jag nämnt tidigare kan detta vara 

stressande. 

4.4.1 Faktorer som skapar en syn på strategi 
De anställda på företaget som arbetar som konsulter har samma utbildning i grunden. Alla 

är, som nämnts tidigare, utbildade psykologer.  Detta skapar enligt en respondent 

en ”gemensam teoretisk förankring, vilket leder till liknande sätt att angripa problem”. Detta anser 

man har vissa fördelar.  ”Det blir inget tjafs och det blir lätt att hitta kollegialt stöd” Dock anser 

sig respondenterna vara medvetna om att detta kan skapa problem i form av ”likriktning”, 

men man tycker att fördelarna överväger. ”Det blir inte så spretigt. Det gör att vi håller oss på en 

och samma linje.” 

Organisationsmedlemmarna medger att denna gemensamma syn kan vara ett problem om 

man tar åt sig allt som en sanning. En värdering företaget håller för ytterst viktig är dock 

ett kritiskt förhållningssätt, vilket leder till att alla nya sätt att arbeta på förhåller man sig 

 

22 ’X’ är insatt istället för det verkliga avtalets namn. 
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kritiskt till. I och med att man har samma teoretiska förankring kan man inom ramen för 

detta vara kritisk. Detta innebär enligt en av respondenterna att ”vi vet vad vi pratar om, vi 

har ett gemensamt språk för vad vi tycker funkar och vad vi inte tycker funkar”. En av 

respondenterna upplever dock att det ibland uppfattas som ”smärtsamt med nya idéer” och 

att ”det finns ibland en del undvikande vad gäller hur vi skulle kunna utvecklas. Det är klart det är ju 

lite otäckt för alla av oss ” 

Den gemensamma teoretiska förankringen och förhållningssättet utrycks enligt följande 

av en respondent. ”Alla konsulter som är ute och träffar andra människor är hela tiden en bärare av 

vårt varumärke och våra värderingar. Och vad än vi gör ska våra värderingar lysa igenom. Och då är det 

ju viktigt att alla känner och förstår dom här värderingarna.” Företaget har under en längre 

process arbetat med dessa värderingar och respondenterna har en uppfattning att dom är 

väl förankrade hos samtliga medlemmar i organisationen. 

4.5 STRATEGIFORMULERING SOM EN PROCESS 

Enligt respondenterna bedrivs den största delen av det strategiska arbetet av VD i första 

hand, men även av styrelseordföranden och i viss mån även övriga anställda. Det samma 

gäller viktiga och strategiska beslut. Detta innefattar beslut som har en ”större inverkan och 

konsekvenser för företaget”. Till viss del involveras delägare och även övriga medarbetare i 

beslutsprocessen. Alla har möjlighet att påverka. ”Vi greppar det som kommer… aldrig aktivt 

sökt jobb.” Detta innebär att om en anställd har ett förslag på projekt diskuterar man detta 

och ett beslut tas. 

En av respondenterna har en idé om ett positivt samband mellan ett besluts formalitet 

och hur övergripande beslutet är. Detta innebär att ju mer övergripande, det vill säga ju 

större konsekvenser beslutet har för verksamheten, desto mer formell är själva 

beslutsprocessen, vilket i detta fall innebär att fler involveras i diskussionen och 

beslutet. ”Stora mer övergripande beslut tas på en annan nivå än mindre beslut.” Dessa beslut 

uppfattas omfatta ”delvis ekonomiska beslut”.  

De flesta medlemmarna i organisationen är enligt intervjuerna med på planeringsdagar 

och ”fredagsmöten”. Uppfattningen råder även att de flesta dessutom deltar aktivt i 
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diskussionen. ”Vill någon på företaget säga något gör dom nog det. Jag har svårt att tro att någon 

skulle sitta och hålla inne på något i dom här diskussionerna”. 

Mål för de olika projekt man bedriver sätts ofta upp i det kontrakt som upprättas mellan 

klient och projektansvarig. De ”omfattar ofta tid, pengar och sådana frågor… Dessa skapar 

ganska fasta ramar… och det styrs ju förstås väldigt mycket av behovet kunden har”. Detta är en åsikt 

som råder hos alla respondenter. ”Projekten har ofta tydliga linjer att följa som är utformade i 

samband med att kontraktet skrevs. Vid upphandling eller när ett projekt startas skrivs ofta ett 

kontrakt som mer eller mindre blir styrande för hur man agerar. Utifrån detta är man fri att arbeta med 

mer eller mindre personliga metoder”. 

De handlingsplaner som skapas utifrån projekten upplevs som tydliga. Det finns relativt 

klara ramar och regler för de övergripande dragen. Detta beror till stor del på kontraktens 

utformande. Exempelvis är en starkt bidragande faktor lagen om offentlig upphandling. 

Vad gäller mindre beslut innefattande ”när man jobbar och hur man jobbar” tas dessa 

individuellt av respektive konsult, men inom de ramar som satts upp. Detta innebär att 

kontakten med klienter vid arbetet med ett specifikt projekt alltid är individuellt och den 

anställda har möjlighet att anpassa sitt arbetssätt utifrån omvärlden. 

Respondenterna har uppfattningen att olika projekt skiljer sig ifrån varandra och att olika 

strategier skapas därefter. Vad gäller mer ”långsiktiga kontrakt” tycker man exempelvis att 

det är ”lättare att utvärdera” och anpassa arbetsmetod under tiden jobbet utförs.  

Konsulterna upplever att de själva kan utvärdera hur arbetsprocessen går och påverka 

handlingssättet. Ofta diskuterar medlemmarna med såväl klient som kollegor för hur man 

kan förändra och förbättra processen. Flera av respondenterna har en uppfattning att man 

borde utvärdera mer. 

I intervjun medger några respondenter att i vissa fall kan det vara svårt att utvärdera under 

projektets gång, men vissa justeringar, och kontraktsbrott i överensstämmelse med 

klienter är möjliga om det anses vara avgörande för att göra ett bra jobb. ”Känner man att 

tiden för kontraktet inte är tillräcklig diskuterar man med klient och kolleger om en ändring.” 

Som tidigare nämnts upplever medarbetarna att det är det mycket kommunikation på 

företaget. Det är fritt och möjligt att delta i formulerade av mål och strategier om man vill. 
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Det är lite på ”eget ansvar”.  På det stora hela är alla delaktiga på möten då den här typen av 

frågor diskuteras. En uppfattning är dessutom att man lyssnar på vad andra har att säga. 

Diskussioner förs ofta informellt och alla deltar och vad gäller just diskussioner ”är det 

otroligt öppet”. I och med detta anser respondenterna att även om man inte är med på det 

möte när beslutet tas formellt, har man påverkat.  

4.6 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN I KUNSKAPSINTENSIVA SMÅFÖRETAG 

Det undersökta företaget har ständigt expanderat under sina dryga fyra levnadsår och 

växer fortfarande hela tiden. ”För varje person vi anställer, skulle vi behöva två till.” Företaget är 

framgångsrikt. 

På företaget finns tydliga ambitioner bland respondenterna att kontinuerligt vilja lära och 

utveckla sig. Medlemmarna utrycker i intervjuerna en vilja att öka sin kunskap och 

förhoppningar gällande att företaget ska börja bedriva forskning. Detta fungerar även lite 

som en stressor i enskilda fall och innebär att medarbetare ”känner att man borde läsa mer 

kanske, men orkar inte riktigt”. 

I policydokumentet utgör ”ständig rörelse”, ”ständigt lärande” och ”utveckling” centrala 

budskap. Företaget har en tydlig inställning till att alltid hålla sig ajour med nya 

forskningsrön och ständigt tillämpa det som går att tillämpa inom den egna verksamheten.  

Idén om att medlemmarna ständigt ska lära sig ledde till att de nyanställda inte fick ta två 

projekt av samma karaktär efter varandra. Man ville att alla skulle få lära sig olika typer av 

fall. ”Efterhand har folket sökt sig till sina specialområden i alla fall, men i början var detta tanken.” 

Ledarna såg här en naturlig motsättning. Hur mycket specialist kontra hur mycket 

allvetare skulle man bli? 

”Alla måste kunna sitta med en människa ensam, alla måste kunna sitta med tre man som egentligen 

vill slåss, alla måste kunna handleda personalgrupper. Vissa beteenden måste man kunna.” Detta var 

även tänkt som en säkerhetsåtgärd. Ifall ett stort projekt skulle avslutas vill man inte stå 

med specialistkonsulter som inte kunde utföra andra arbetsuppgifter. ”Man kan ju tappa 

kunder, när som helst.”  
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Respondenterna utrycker att de ständigt vill bli bättre på det de gör. Detta stämmer väl 

överens med policydokumentet som utrycker att inom företaget ska en ”kontinuerlig 

fortbildning inom relevant litteratur, forskning och utbildning” ske.  

Hittills har det inte riktigt funnits tid för reflektion och ifrågasättande av större omfattning 

anser de flesta respondenterna. Även här hävdas att mycket i affärsverksamheten styrs av 

avtal och lagar, vilket gör att ifrågasättande ibland skulle innebära att man bryter mot 

lagen. Inom dessa ramar anser man dock att ett tydligt kritiskt förhållningssätt 

antas. ”Generellt för verksamheten är att utvärdera, eller, finns alltid en strävan i alla fall, att 

förbättra.” 

När en medarbetare anser att en förändring innebär en förbättring diskuterar man enligt 

respondenterna detta såväl informellt som formellt med samtliga medlemmar i 

organisationen för att åstadkomma en eventuell förändring.  

Den ständiga viljan att lära sig nya saker anser man på företaget är viktigt för att företaget 

ska kunna erbjuda kvalitet i arbetet. Delar av kunskaperna man tillämpar i det dagliga 

arbetet läser man sig till i forskningsrapporter, tidningar och litteratur och ”givetvis har den 

utbildning vi gått en bidragande orsak till de kunskaper vi tillämpar i arbetet”.  En annan 

viktig ”kunskapsbank” tycker man att de övriga på organisationen är. Återigen kommer vi 

tillbaka till kommunikationen som respondenterna tycker är så viktig. Slutligen ser man 

även den individuella kontakten som en viktig läroprocess. Här lär man sig vad 

som ”fungerar i olika typer av projekt och med olika kunder”. 

4.7 FÖRÄNDRINGENS DRIVKRAFTER 

Orsaker till att företaget har förändrats har framför allt varit ”den ökande efterfrågan” och 

därmed den ”ständiga expansionen”. En annan orsak har varit hur anställda enskilt eller i 

grupp ställt olika krav och förfrågningar om nya idéer och lösningar på hur saker borde 

förhålla sig.  

Det respondenterna tycker leder till förändring är framför allt de diskussioner som förs 

kring förändring, vilket sker relativt ofta och på många olika plan såväl formellt som 

informellt.  
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4.8 STRATEGIPROCESSENS FASER 

Enligt respondenterna börjar strategiformuleringsprocessen i företaget ofta med en 

tillfrågan till någon medlem, ofta VD eller styrelseordförande, men på senare tid mer och 

mer direkt till övriga anställda. ”Någon i organisationen får nys om något som skulle kunna 

intressera oss.” Utifrån denna tillfrågan påbörjas en diskussion om hur tillfrågan ska kunna 

utvecklas för att få kontraktet. 

Denna diskussion innefattar VD och ofta styrelseordförande. Om en enskild konsult är 

kontakt är även han/hon delaktig i diskussionen. Tas ärendet upp första gången på ett 

möte är naturligtvis samtliga i organisationen med och diskuterar.  

Där kan diskussionen gå enligt följande: ”Det här projektet har kommit in, och, så bollar man det 

mellan kollegerna, vem vill ha projektet, hyser någon en viss kompetens som gör den här personen mer 

lämplig för det här projektet osv.”. Det slutgiltiga beslutet ligger sedan hos huvudägarna. 

Framförallt är VD den som tar besluten, men ofta är även styrelseordförande involverad. 

Beslutet innefattar vem som är ansvarig för ett projekt och lite ramar för hur det ska 

utformas. 

Ibland tas besluten under informella former vilket av somliga uppfattas som ”ostyrt… och 

kan leda till missförstånd”. Detta har fått medarbetare att lära sig att ”ta förslag, tankar och 

planer och visioner med en liten nypa salt, så får man se vad som händer”. Då VD oftast är den som 

tar det slutgiltiga beslutet finns enligt respondenter ”en uppfattning bland anställda att vissa får 

de projekt dom vill för lätt”. 

När väl ett beslut är taget och någon har tilldelats ett projekt sköter man arbetet på 

individnivå självständigt. Under projektets gång diskuteras olika aspekter av uppdraget 

konstant med såväl kollegor som klient under informella former. Dessutom uppdaterar 

medarbetarna varandra på projekt och ger viss återkoppling under mer formella former. 

Vanligtvis sker utvärderingen muntligt och informellt. Respondenterna har svårt att tro att 

man inte törs säga vad man tycker, vilket man påstår visar sig i och med mycket olika 

synpunkter från de flesta medarbetarna. ”Återkoppling sker genom en kontinuerlig process” och 

gör att man kan ”finjustera olika detaljer såsom bemötande, behandlingsinsatser, och så vidare”. 
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Respondenterna hävdar att återkoppling sker framför allt på individnivå och kanske lite 

för lite på företagsnivå på ett mer formellt sätt. Det finns dessutom en uppfattning bland 

respondenterna att det kanske blir lite speciellt med återkoppling i den här 

branschen. ”När personer mår bättre eller är friska eller liknande fyller det liksom målet av att ge 

tillbaka, det finns ingen större anledning till feedback.”  Detta tror flera av respondenterna gör att 

inget tydligt återkopplingssätt finns. Välmående klienter är ett mått bra nog på ett 

framgångsrikt projekt .  

En annan bidragande faktor tror man kan vara att det i vissa fall är svårt att återkoppla på 

grund av konfidentiellitet. ”Om det är eller har varit kris i en företagsledning, vill man inte att hela 

företaget ska veta att vi har varit där. På det sättet blir det lite märkliga uppdrag”. Ytterligare en 

faktor tror man är att företaget hittills mest jobbat med offentligheten som kund och ”dom 

är vanligtvis inte det minsta intresserade av feedback och vi har svårt att få betalt för det med.”  

Det finns en tro bland respondenterna att utvärderingarna leder till vissa förändringar, 

men att dessa förändringar oftast är av mindre karaktär och att den information som leder 

till förändringarna snarare sprids informellt än formellt. Ofta har man ingen tid för 

formell utvärdering. Man sätter sig sällan ner och utvärderar under en viss tid. Oftast delar 

man i stället med sig av personliga erfarenheter från liknande projekt. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer jag att analysera den insamlade empirin samt föra en diskussion kring de 

fynd som gjorts utifrån den teoretiska referensramen. För att göra kopplingarna tydligare mellan 

empiri och analys har dessa båda kapitel samma disposition. Nyckelbegrepp som är gemensamma 

med teorikapitlet har dessutom kursiverats genom analyskapitlet. 

5.1 MÅL, DESS SYFTEN OCH KARAKTERISTIKA 

I policydokumentet finns en vision och ett antal kärnvärden nedskrivna. Respondenterna 

uttrycker en bild av att den vision företaget har är tydlig, då det första många nämner i 

samband med mål är just visionen. Visionen förefaller även vara välförankrad hos 

respondenterna då man hela tiden ser till att målen i slutänden bör hjälpa till att uppfylla 

visionen. En av anledningarna till denna gemensamma syn skulle kunna vara att alla 

anställs utifrån vilken utbildning man har i grunden samt vilken inriktning man har på 

densamma. Detta skulle kunna liknas vid någon form av strategisk rekrytering. 

Utöver visionen har företaget enligt respondenterna en rad långsiktiga mål som är mer 

övergripande och leder mot visionen. Dessa mål förefaller vara välkoordinerade och 

förankrade i hela arbetsgruppen. En anledning till detta välkoordinerade målsystem skulle 

kunna tänkas vara en vana vid målarbete och måltänkande. Vad gäller förankringen är 

förmodligen en gemensam syn den avgörande faktorn även i detta fall. 

Företaget har enligt respondenterna få kortsiktiga affärsmässiga mål, vilket man till största 

delen tror beror på att man inte hunnit utveckla dessa på grund av den kontinuerliga 

expansionen som ägt rum sedan starten. Målen visar således mer på en riktning och 

fungerar mer som ett förhållningssätt, än att de är givna nyckeltal som man försöker 

uppnå. En avgörande faktor utöver tiden verkar vara osäkerhet till vilka mål man kan 

och/eller bör använda som styrmedel. 

De mål som organisationen har verkar enligt respondenterna framför allt för att påvisa en 

riktning för medarbetarna. Även om visionen samt många av målen är nedtecknade och 

nu utgör en viktig del av medarbetarnas dagliga arbete, kan man anta att medarbetarna 

hade en idé som låg i linje med visionen och dessa mål redan innan de anställdes. 

 55



Kunskapsintensiva småföretags mål och strategiformuleringsprocess  

 

Bidragande faktorer till detta skulle kunna vara att människor som söker sig till ”vårdande 

yrken” vill hjälpa andra och har starka medmänskliga värderingar. Dessa värderingar 

förankras sedan genom utbildningen, genom vilken man socialiseras och lär sig 

gemensamma förhållningssätt till vad man vill uppnå med sin utbildning. Utifrån dessa 

antaganden är det rimligt att anta att de mål företaget satt upp fyller sina syften, det vill säga 

visar på en riktning, styr medarbetarna och hjälper dom att fokusera. 

Den målbild i organisationen som uttrycks av respondenterna är uppställd i en relativt 

tydlig hierarki. Överst kan en vision urskiljas, mot vilken organisationen ständigt verkar 

sträva. Visionen säger man är baserad på ett antal kärnvärden, vilka är väl förankrade i 

organisationen. I strävan att arbeta mot visionen finns ett antal områden inom vilka man 

bedriver arbetet konkret. Dessa innefattar exempelvis forskning och utbildning. Vad gäller 

de lägre nivåerna av målhierarkin, de mer ”smarta” och operativa målen har företaget ännu 

väldigt få konkret formulerade mål. Genom att använda Figur 1 från kapitel 3 kan vi se 

hur företagets mål är placerade (Se Figur 5). Ju mörkare färg en målgrupp har, desto 

större betoning förefaller dessa ha i organisationen. Respondenterna ger en bild av att 

störst tyngdpunkt ligger på visionen och därefter kommer ett antal huvudmål. Betoningen 

är mindre på de övergripande målen. Direkt arbetsrelaterade eller produktionsmässiga 

delmål verkar inte finnas några överhuvudtaget.  

SPECIFIKHET  
Specifik Vag 

Vision 

Huvudmål   

Övergripande 

mål

Delmål Tillstånd 

Riktning 

FORMULERING TIDSASPEKT 

 
Lång 

 

 

 

 

 
Kort 

 
Liten Stor 

 
OMFATTNING 

Figur 5 Beskrivning av det undersökta företagets målbild 
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Vid en närmare analys av företagets respektive mål får man en bild av att de olika typer av 

mål som nämns leder mot visionen på ett ganska tydligt sätt. På det stora hela verkar 

företaget ha en bra målkongruens, om än endast i de högre nivåerna. Medlemmarna i 

organisationen verkar enligt respondenterna uppfatta att medarbetarna har en möjlighet 

att påverka målen och att de känner för målen (målkännande). Vidare påstår de att 

medarbetarna dessutom tros känna att målen har en betydelse för dom personligen 

(måltillhörighet, målägarskap). 

5.1.1 Medverkan i målformulering 
Litteraturen påpekar vikten av att den som är närmast aktiviteten har möjlighet att 

medverka och påverka de mål som sätts upp. Detta verkar råda till viss grad i 

organisationen utifrån den bild respondenterna ger. Samtidigt menar intervjuobjekten att 

målen ofta sätts upp i samband med att ett kontrakt utformas, vilket sedan styr hur det 

övergripande arbetet utförs och minskar den personliga möjligheten att påverka målen 

som sätts upp. 

Många av de projekt som bedrivs involverar till stor del offentlig upphandling. För dessa 

projekt råder andra förhållanden än vid privata projekt. Vid offentlig upphandling hävdar 

respondenterna att kontrakten styrs av lagar och regler, vilket gör att de övergripande 

målen för projektet sätts upp utifrån kundens krav och behov, vilka i sig regleras av viss 

lagstiftning. Detta innebär enligt informanterna att den enskilde konsulten får en 

begränsad möjlighet att medverka i formulerandet av mål i den här typen av projekt. I och 

med att respondenterna vill visa upp kvalitet på det arbete som utförs, verkar 

arbetsformerna finjusteras av den enskilde konsulten och målen förefaller därmed bli 

personliga. 

5.2 KUNSKAPSINTENSIVA ORGANISATIONERS KARAKTERISTIKA 

Utifrån den bild respondenterna förmedlar är det undersökta företaget långt ifrån en 

traditionell organisation och kan på ej liknas vid en ”maskin” och ett stängt system. En 

mer passande metafor förefaller den ständigt anpassande ”organismen” och den 

självstyrande, kontinuerligt lärande ”hjärnan” vara.  
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Information, kontroll och beslutsfattande utesluter inte enligt respondenternas utsagor 

någon del av organisationen. Företaget verkar utifrån den bild som ges således vara en 

decentraliserad organisation. Motvikt till detta kan ses som att sista instansen för de beslut 

som tas är ledningen. Då det enligt respondenterna ständigt äger rum en öppen 

kommunikation, finns det få anledningar att för den skull se organisationen som 

centraliserad. En viktig faktor för lärande i organisationer är just decentralisering, vilket 

alltså innebär att detta torde vara viktigt när det gäller det undersökta företaget. Detta är 

något som respektive informant även ger uttryck för. 

Centralisering eller decentralisering beror till stor del på ett företags struktur. 

Medlemmarnas beteende förefaller enligt respondenterna inte bestämmas av regler, 

rutiner och detaljerade arbetsplaner. Strukturen som företaget har verkar till stor del vara 

flexibel. Alla projekt styrs dock till viss del av lagar exempelvis hur man för och förvarar 

journaler. De projekt som är resultat av offentlig upphandling styrs även på ett mer 

övergripande plan av hur kontrakten utformas. Dessa begränsningar är dock mycket små 

vad gäller respondenternas sätt att utföra beteenden i arbetssituationer.  

På grund av den geografiska spridningen kan det påstås att företaget till viss del är 

fragmentiserat. Ännu en bidragande faktor till fragmentiseringen är att varje konsult arbetar 

på olika projekt. Det kontinuerliga flödet av information, i såväl formella som informella 

diskussioner, kollegerna emellan förekommer enligt respondenterna och förefaller göra de 

negativa effekterna av fragmentiseringen små. Ju längre tiden går och ju större företaget 

blir desto mer fragmentiserat lär det dock bli. Detta leder till en mindre chans för 

informellt utbyte av information och kunskap, vilket klart minskar det organisatoriska 

lärandet. Det verkar därför viktigt att underhålla kulturen i och med den ständiga 

expansionen. 

Utifrån respondenternas syn kan urskiljas hur otydliga, flexibla organisationers 

informalitet i det undersökta företaget fungerar som stressorer och gör vissa medarbetare 

osäkra på vilka mål som gäller och därmed lite osäkra i sina beteenden. Detta skulle kunna 

tyda på en understrukturerad organisation, vilket även detta missgynnar lärande 

förhållanden i organisationer. Det skulle även kunna tyda på en ovana att arbeta under fria 

förhållanden.  
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Enligt respondenternas utsagor kan företaget sägas gå mot en formalisering av vissa 

strukturer. Med tanke på att företaget verkar vilja vara ett kunskapsintensivt företag som 

hela tiden ämnar fostra lärande och utveckling måste det även finnas utrymme för mer 

induktiva arbetsformer. Även om denna informaliteten ses som en stressor för vissa 

medarbetare på företaget, måste man ta lärande och den ständiga utvecklingen i beaktande 

när man formaliserar, så att inte strukturer som utgör hinder för innovation och 

kreativitet byggs upp. 

5.2.1 Systemperspektiv på kunskapsintensiva organisationer 
Den undersökta organisationen kan utifrån den bild informanterna ger utryck för i hög 

grad betraktas som ett öppet system, där olika nivåer påverkar varandra. En uppdelning kan 

göras av organisationen i tre olika nivåer; infrastruktur, sociostruktur och superstruktur.  

Den faktiska nivån, infrastrukturen, innefattar ramarna för hur man arbetar och branschen. 

Informanterna i det undersökta företaget ger en bild av att de arbetsmetoder man 

använder är en viktig del av de sätt man bedriver arbetet på. Branschen förändras ständigt 

genom nedskärningar av det sociala skyddsnätet och nya konkurrenssituationer. Detta 

förefaller enligt respondenterna ha en avgörande roll för hur företaget utvecklas då man 

ständigt tar sig an så många tillfrågningar man får. Arbetssätten uppdateras utifrån ny 

forskning och skapar nya förhållanden för organisationen. Såväl arbetssätt som bransch 

skapar således nya förutsättningar och verkar vara faktorer företaget måste ta i beaktande.  

Den relationella nivån, sociostrukturen av en organisation, innefattar vanligtvis 

arbetsfördelning, konkreta verksamhetsmål, strategier och allokering av resurser. I den 

undersökta organisationen verkar dessa delar av den relationella nivån utifrån 

informanternas perspektiv endast förekomma sparsamt. En frånvaro av kontrollsystem 

verkar vara tydlig och syns leda till att kreativitet och innovation inte hämmas, några 

tydliga mål och strategier verkar inte heller finnas. En annan viktig del av sociostrukturen 

är de sociala relationerna som uppstår inom företaget. Denna del förefaller dock vara en 

mycket viktig faktor för att organisationen överhuvudtaget ska fungera. Då den bild av 

organisationen som förmedlas av respondenterna visar att man är beroende av all 

informationen som sprids både formellt och informellt. 
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Den tredje nivån av organisationen är superstrukturen, den ideologiska nivån. Denna nivå 

innefattar de värderingar och symboliska yttringar som kan utläsas bland medlemmarna i 

organisationen och är tätt knutet till den vision som företaget har. Företaget verkar utifrån 

respondenternas perspektiv vara en homogen grupp som har en stark kultur. Generellt 

sett förefaller det råda en någorlunda gemensam syn på arbetet. Detta kan tänkas tyda på 

att företagets medarbetare har en gemensam värdegrund. Utifrån samma utbildning, 

samma inriktning och liknande erfarenheter verkar kognitiva kartor ha skapats. Dessa har 

sedan förmodligen en avgörande roll för hur medarbetare såväl resonerar i sitt arbete som 

utför arbetsbeteenden.  

5.3 SYN PÅ STRATEGI 

Företaget verkar utifrån vad respondenterna utrycker ha en syn på strategi som präglas av 

logik och rationalitet. Det förefaller finnas ett kontrollbehov vad gäller organisationens olika 

delar. Till stor del verkar man vilja vara mer effektiva och ha en tydligare strategi än man 

har. Detta kan urskiljas i de tydliga idéer och starka tilltron till att strukturera och 

formalisera som råder hos respondenterna. 

Trots detta rationella förhållningssätt till strategier, förefaller det finnas delar av 

organisationen som uppmuntrar kreativt och innovativt tänkande, exempelvis 

informaliteten som ger alla en möjlighet att påverka arbetssituationer.  Ett exempel som 

kombinerar den långsiktig strategiska planeringen och det logiska synsättet med ett mer 

kreativt och innovativt sätt att se på strategi som dessutom ligger i linje med det ständiga 

lärandet är att alla måste kunna utföra vissa arbetsmoment. Detta visade sig i att ingen fick 

ta två liknande projekt i rad när man startade företaget. 

Utifrån respondenternas yttranden verkar företaget inte ha någon genomtänkt idé för hur 

man vill arbeta med strategier. Detta kan till viss del bero på en ovana gällande strategiskt 

arbete, men den mest bidragande faktorn tror jag dock är att man inte har något direkt 

uttalat förhållande till strategi. På grund av att företaget har växt kontinuerligt hävdar 

intervjuobjekten att man inte funnit tid att diskutera mer noggrant vart man är på väg och 

vad man vill åstadkomma. Kort sagt verkar det ha funnits ont om tid för reflektion 

gällande strategi relaterat till hur man hela tiden utvecklats. 
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Den öppna, flexibla, decentraliserade miljön utan tydliga orderbanor leder enligt 

respondenterna till att det är mycket kommunikation i företaget, där såväl formella som 

informella diskussioner förs. Detta i sin tur menar man får till följd att de strategier som 

formuleras till stor del blir framväxande just genom denna stora mängd kommunikation 

snarare än avsiktlig/planerad. Begränsningar för hur fritt strategin växer fram är de ramar 

som till viss del finns i form av lagar och det begränsningar i arbetsmetoder som finns. En 

annan faktor som är påverkar spontaniteten i strategiformuleringen är den gemensamma 

värdegrund som de anställda har, vilken gör att nya idéer hålls inom vissa ramar. 

5.3.1 Faktorer som skapar en syn på strategi 
Nästan samtliga anställda har samma utbildning i grunden, vilket förefaller bidra till en 

gemensam värdegrund. Eftersom ett par av medarbetarna även startade företaget 

tillsammans har man dessutom till stor del liknande erfarenheter av arbete de senaste åren. 

De erfarenheter och studier medarbetarna har gemensamt skapar gemensamma sätt att 

förhålla sig till omvärlden, vilket får konsekvenser för vilka beteenden de utför. På så sätt 

kan man säga att sociala interaktionsmönster skapar tydliga kognitiva kartor, vilka påverkar 

medlemmarnas arbetsrelaterade beteenden. Utifrån dessa resonemang kan man påstå att 

respondenternas superstruktur har en avgörande roll för synen på omvärlden, 

organisationen och strategi. 

Kort sagt kan man säga att de beteenden som utförs får konsekvenser för organisationen, 

vilket i sin tur påverkar hur man ser på organisationen och därigenom vilka beteenden 

som utförs. Respondenterna i organisationen är således med och aktivt medformar sin 

omvärld. 

Detta är ett fullständigt förståeligt fenomen då företaget expanderat kontinuerligt, 

medarbetare har samma utbildning och i grund och botten förefaller även en liknande syn 

på omvärlden vara någorlunda gemensam. På grund av dessa karakteristika verkar 

respondenterna tänka på ett visst sätt, de förefaller ha en gemensam idé om hur saker och 

ting är beskaffade och förhåller sig till varandra vad gäller arbetet. 
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5.4 STRATEGIFORMULERING SOM EN PROCESS 

De strategier som växer fram verkar enligt den bild som förmedlats av respondenterna 

skapas genom en kontinuerlig process av koherenta beteendemönster som befästs i 

organisationen och iterativa lärprocesser som utvecklar densamma. Processen syns handla 

om att respondenterna reflekterar över sitt arbete, ständigt lär och lär om samt är med 

och håller den vision som är gällande för företaget levande. Denna process verkar ha till 

uppgift att visa på en riktning för företaget, snarare än att visa på tydliga mål att uppnå, och 

avgör sedan hur man snickrar strategier anpassade till verksamheten under tiden man 

ständigt förändras. 

På detta sätt verkar strategiformulering bli en ständigt pågående process, genom vilken 

organisationen ständigt förändras. Ett kontinuerligt lärande, utvecklande och växande 

förefaller få effekten att de strategiska beslut som tas konstant måste omvärderas och 

uppdateras, om än i liten skala. 

Vad gäller de stora generella dragen gällande de beslut man fattar i organisationen verkar 

man enligt den bild informanterna ger se först och göra sen. Detta visar sig i de tydliga 

ramar som finns för varje projekt och kan kopplas samman med det rationella synsätt 

som förefaller råda på företaget. De mindre besluten som gäller den dagliga verksamheten 

hävdar man däremot ses ur ett mer induktivt perspektiv. Här anpassar varje anställd sina 

arbetsmetoder efter hur projektet utvecklas och efter vad som verkar lämpligt i den givna 

situationen. 

Arbetssätten, på vilka man bedriver den dagliga verksamheten är fri enligt respondenterna, 

men styrs som sagt av vissa övergripande faktorer. Exempelvis verkar medarbetarnas 

förhållningssättet till viss del styra hur man jobbar på ett mer övergripande plan. 

Dessutom styr olika lagar hur man får agera i vissa arbetssituationer. Mycket av den 

planering som råder på företaget verkar således ligga på en kulturell nivå, det vill säga i 

visionen och i de kognitiva kartorna, medan andra är lagstadgade. 
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5.5 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN I KUNSKAPSINTENSIVA SMÅFÖRETAG 

Den strategiprocess som äger rum i det undersökta företaget påminner utifrån 

respondenternas utsagor mer om en evolutionär förändring än en revolutionär. Detta kan 

urskiljas i att man ständigt ser till omvärlden för att förändra sig genom lärande och 

anpassning, snarare än genom grandiosa handlingsplaner och implementering av dessa. 

Företaget verkar utifrån respondenternas syn ha en önskan att fostra ständigt lärande och 

utveckling genom den visionen man har och de gemensamma kärnvärdena som betonas. 

I policydokumentet utgör ständig rörelse, ständigt lärande och utveckling centrala 

budskap. Kunskapen på företaget förefaller utifrån respondenternas synsätt kontinuerligt 

förändras i och med att man alltid vill hålla sig ajour med nya forskningsrön och ständigt 

lära sig mer. Detta verkar få till följd att även företaget förändras konstant och leder enligt 

respondenterna till att utveckling är en central del i företagets sätt att vara. Denna 

förändring förefaller vara tätt kopplat till lärandet. I företaget verkar ett stort adaptivt 

lärande finnas. Respondenterna betonar att alla ständigt vill bli bättre på det de gör, vilket 

också kan kopplas till de mål om kvalitet företaget utformat som ofta blir personliga för 

den som bedriver ett visst projekt. 

Förändring verkar även vara kopplat till den kontinuerliga anpassningen till de faktorer som 

påverkar företagets marknad. På grund av ständig expansion menar respondenterna att 

det ännu inte funnits tid för reflektion och ifrågasättande i någon större omfattning. Detta 

skulle kunna tolkas som att företagets generativa lärande hittills varit begränsat. Detta skulle 

kunna styrkas av det faktum att man inte genomgått några större omvälvande 

förändringar utan ständigt arbetat utifrån givna ramar som ingen riktigt verkar ifrågasätta. 

Mycket av den kunskap medarbetarna besitter förefaller vara resultatet av 

universitetsstudier. Däri förefaller grunden till de kunskaper som sedan bidragit till 

förhållningssätt ligga. Detta lärande kan till stor del kan ses som instruktionsinlärning då 

man har läst i böcker hur saker är beskaffade. I det dagliga arbetet verkar även regler och 

lagar till viss del vara avgörande för vilka beteenden som lärs in, även detta innebär 

instruktionsinlärning. Dessa regler verkar dock i stor utsträckning mer fungera som 

förhållningssätt än regler och ses snarare som självklarheter än begränsningar. 
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Den kunskap som begagnas av de anställda i det dagliga arbetet har enligt respondenterna 

dessutom förärvats genom att prova olika idéer för att se vilket som varit bäst för 

respektive situation. Dessa beteenden har således lärts in genom formning. Beroende på vad 

för en konsekvens ett beteende har fått i en tidigare situation är man mer eller mindre 

benägna att utföra detta beteende igen, det vill säga trial-and-error lärande till största del. 

Respondenterna menar att de frågar varandra om råd och hjälp kontinuerligt samt får 

handledning, vilket leder till att man även lär arbetsrelaterade beteenden genom 

modellinlärning. 

Utifrån den bild av företaget respondenterna förmedlar verkar inlärningsprocessen till stor 

del vara sammanflätad av flera olika inlärningssätt, men den deduktiva insiktsinlärningen 

förefaller vara sällsynt. Detta kulle eventuellt kunna bero på att det finns tydliga ramar att 

arbeta utifrån och inget riktigt utrymme för ifrågasättande, delvis på grund av lagar, men 

även på grund av gemensamma förhållningssätt som gör att man inte ser någon anledning 

att ifrågasätta. 

Beteenden som utförs av respondenterna på företaget styrs av såväl konsekvenser som regler. 

Vidare menar de att man ständigt måste hålla sig inom de lagar och regler som finns, men 

att det inom dessa ramar finns ett fritt utrymme att arbeta som man vill, viket innebär att 

man anpassar sina beteenden så att de är lämpliga i en given situation. 

Enligt respondenterna strävar inte företaget medvetet efter att anpassa sig till omvärlden, 

men i sin strävan att ständigt utvecklas och det faktum att företaget tar emot alla de 

kunder man hinner, blir resultatet en tydlig anpassning till marknaden. Detta förefaller 

vara en viktig del av organisationens förändringssätt. Förändringsprocessen förefaller således 

vara en process av kontinuerligt lärande och anpassning till såväl externa som interna 

faktorer. 

5.5.1 Förändringens drivkrafter 
Litteraturen talar om olika nivåer som driver och skapar en förändring i öppna system. 

Branschen, organisationen och individen är en vanlig uppdelning. I det undersökta 

företaget kan man genom respondenternas yttranden urskilja hur alla nivåer driver och 
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skapar förändring. Förändring på en nivå innebär en förändring av hela kontexten, vilket 

innebär att förändring på en nivå får implikationer på övriga. 

Branschen har enligt respondenterna en stor påverkande betydelse genom att sociala 

nedskärningar kontinuerligt görs i samhället. Detta innebär en förändring för kontexten i 

form av en ständigt ökande efterfrågan på den typen av tjänster som företaget 

tillhandahåller, vilket rimligtvis får konsekvenser för hur organisationen bör agera. Då 

man enligt respondenterna tar de jobb man tillfrågas kan detta rimligtvis få konsekvenser 

som hög arbetsbelastning och nyrekrytering, viket leder till en förändring av 

organisationen. 

Beroende på vilka förändringar som sker i branschen får detta konsekvenser för 

organisationen. Arbetsuppgifter, arbetssätt och till och med kultur kan komma att 

förändras genom att man växer som företag. Nya anställda och nya arbetsuppgifter 

innebär nya förhållanden för det interpersonella samspelet, vilket påverkar hur man bör 

förändras i företaget. Strukturen måste anpassas på grund av att man ständigt expanderar. 

Systemen och arbetssätten utvärderas och diskuteras av samtliga medarbetare, enligt 

respondenterna. På så sätt menar man att organisationen driver förändring i en vilja att bli 

bättre och mer effektiv i sin verksamhet.  

En annan viktig drivande faktor för förändring är individen. Medarbetarna har enligt 

intervjuobjekten en vilja att kontinuerligt förbättra sig och att lära. Detta leder till 

förändring av den enskilde individen, men bör även innebära att andra individer påverkas 

genom att de skapas en kollektiv föreställning om att lärandets nytta och en motivation att 

lära. Detta får enligt respondenterna konsekvenser för organisationen som ständigt 

förändras i och med den nya kunskapen. Detta bör rimligtvis även påverka branschen på 

så sätt att konkurrenssituationen blir en annan när företaget kommer in med ny och/eller 

uppdaterad kunskap. 

Den kontinuerliga förändringsprocessen, i vilken strategier växer fram, skulle utifrån 

intervjuobjektens utsagor kunna sägas följa en komplex icke-linjär modell, viket innebär en 

växelvis påverkan mellan förändring och organisation. Detta innebär en pågående 

dynamisk process där en förändring påverkar organisationen och den ”nya” 

organisationen påverkar i sin tur vilka framtida förändringar som kan komma att göras. 
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Utifrån den förmedlade bilden av företaget kan man uppfatta att ju mer övergripande och 

mindre konkret nivå av organisationen desto mindre benägen verkar man vara till 

förändring. Kulturen och visionen förefaller vara det mest övergripande i organisationen 

och dessa verkar man inte gärna vilja förändra. Den minst övergripande nivån, individen, 

vill man ständigt ska förändra sig, delvis genom kontinuerligt lärande och delvis genom 

förfinad arbetsteknik. 

Den bild respondenterna förmedlar av organisationen visar att på grund av en 

kontinuerlig och stadig tillväxt har företaget präglats av en lång period konvergens där det 

mesta varit stabilt och endast mindre förändringar har skett. Inga större eller omfattande 

omvälvningar förefaller ha skett inom företaget överhuvudtaget. 

5.6 STRATEGIPROCESSENS FASER 

Den bild respondenterna förmedlar gör det till viss del möjligt att urskilja olika faser i 

strategiformuleringsprocessen även om dessa är något otydliga. De faser som präglar 

processen förefaller vara av en mer iterativ karaktär än faserna i traditionella 

strategiformuleringsprocesser som vanligtvis är av en mer linjär och sekventiell karaktär. 

Anledningen till att det är svårt att sätta fingret på när de olika faserna inträder skulle 

kunna vara den kontinuerliga kommunikationen och informationsutbytet som bidrar till 

såväl utveckling, utvärdering som beslut och är en viktig faktor för hela processen. Mycket 

av de beslut som tas och de planer som dras upp är resultaten av en informell 

kommunikationsprocess innehållande information, utveckling, utvärdering, beslut, utförande och 

återkoppling i en obestämd ordning och på ett iterativt tillvägagångssätt. Flexibiliteten, den 

informella kommunikationen, decentraliseringen av beslut och så vidare förefaller således 

leda till att de olika faserna av strategiformuleringsprocessen mer eller mindre ”flyter 

ihop”. 

Det man dock kan uttyda ganska tydligt ur intervjuobjektens åsikter är att en början av 

processen har sitt inträde i informationsfasen. Denna fas verkar innebära att någon form av 

information kommer organisationen till livs och utifrån detta rullar processen sedan 

vidare. 
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Det som följer detta skulle kunna ses som en slags utvecklingsfas, där en man enligt 

respondenterna för en kontinuerlig diskussion om vem som ska ta projektet, vad det ska 

innefatta och så vidare. I anslutning till denna diskussion, som kan vara såväl formell som 

informell, tas sedan ett beslut i någon form av beslutsfas. 

Efter detta drar enligt intervjuobjekten själva projektet igång. Under arbetets gång 

diskuteras projekten kontinuerligt och därefter anpassas och finjusteras arbetssättet av den 

enskilde konsulten, vilket skulle kunna liknas vid en kontinuerlig utvärderingsfas. Vad gäller 

återkoppling inom företaget menar respondenterna att så sker genom de diskussioner man 

för, ofta informellt och i mån av tid. När återkoppling väl sker formellt är det ofta 

på ”fredagsmötet”, då man diskuterar vad som kan förändras och förbättras. Vidare 

menar man att återkoppling framför allt sker på individnivå och kanske lite för lite på 

företagsnivå på ett mer formellt sätt. En mer formell utvärderingsprocess på företagsnivå 

skulle kunna bidra till ett bättre organisatoriskt lärande. En viktig bidragande faktor till de 

förändringar som görs förefaller vara den konstanta informella informationen och 

kommunikationen de olika medlemmarna emellan.  Förändringarna verkar  dessutom ske 

med många små steg kontinuerligt snarare än ett stort steg då och då. 

5.7 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan man vid en analys av organisationen relatera denna till figur 4 i 

kapitel 3 för att få en överblick över hur företaget resonerar gällande strategi och sin 

verksamhet utifrån respondenternas utsagor. Se Figur 6. 

Synen på organisationen och synen på strategi påminner om den som vanligtvis råder i 

större och traditionella företag, vilken präglas av ett maskinistiskt och logiskt tänkande. 

Strategiformulering, förändring och formuleringsprocessen förefaller däremot mer 

präglad av framväxande strategier, evolutionär förändring och flexibilitet. Det verkar 

således finnas en motsättning mellan hur man ser på arbetet och hur man faktiskt bedriver 

arbetet. 

Detta något ambivalenta förhållningssätt kan tänkas bero på att man är i en 

uppbrottsperiod från att vara ett litet innovativt, kreativt och nytänkande företag till att bli 

ett större tjänsteproducerande företag, vilket även avspeglar sig i viljan att bli mer 
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strukturerad. En annan dock mindre trolig anledning skulle kunna vara att det strategiska 

arbetet endast har ett symboliskt värde och inte genomsyrar verksamheten.. 

.

 

 

Syn på organisation MASKIN             ORGANISM/HJÄRNA     . 

Syn på strategi  LOGISKT        KREATIVT                       . 

Strategiformulering PLANERAD          FRAMVÄXANDE  .          . 

Förändring i organisationer REVOLUTIONÄR        EVOLUTIONÄR .            . 

Strategiformuleringsprocess LINJÄR  SEKVENTIELL      ICKE-LINJÄRKOMPLEX  . 

 

 

 

Figur 6 Beskrivning av strategins relationer i det undersökta företaget 
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6 AVSLUTANDE KAPITEL 
I denna sista och sammanfattande del av uppsatsen kommer jag att presentera studiens slutsatser. 

Därefter kommer några vidare funderingar kring forskningsområdet efter avslutad studie och i 

anslutning till det kommer jag även att ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SLUTSATSER 

Mycket av den forskning som gjorts angående mål och strategier är inriktad på större 

företag. Syftet med undersökningen var att beskriva kunskapsintensiva småföretags mål 

och strategiformuleringsprocess och att analysera hur mål och 

strategiformuleringsprocessen påverkas av att medarbetarna besitter en grundläggande 

och gemensam kunskap. 

Kunskapsintensiva småföretag har enligt Docherty (1996), Wolvén (2000) och Senge 

(1990) ett antal karakteristika som skiljer dom från traditionella företag. Detta leder till att 

speciella förhållanden gällande hur organisationen fungerar. Ofta är de decentraliserade, 

platta, har en flexibel struktur och mycket kommunikation sker informellt. Ett annat 

vanligt förekommande fenomen är tidsbrist, vilket enligt Hayes (1985) innebär att det är 

omöjligt att tillfullo kontrollera beslut och tankar för alla medlemmar i organisationen. 

Enligt de Wit & Meyer (2004) är detta inte heller önskvärt då kontroll hämmar kreativitet 

och innovation. Dessa faktorer är särskilt viktigt att beakta i kunskapsintensiva 

organisationer då de ofta är avgörande för företagets konkurrenskraft (Wilson, 1995; 

Hume, 1995). 

Kulturen är ofta stark i kunskapsintensiva småföretag då de personer som startat företaget 

ofta är dess ledare (Bornberger- Dankvardt et al., 2003). Kulturen kan enligt Alvesson 

(2001) ses som det kitt som håller ihop organisationen i en rörig omvärld och enligt 

Collins & Porras (1996) är visionen en viktig ingrediens när man vill skapa en stark kultur. 

Ur dessa resonemang kan således slutsatsen dras att en tydlig vision och en stark kultur är 

viktig för dessa företag. Man kan dessutom anta att mål kopplade till långsiktighet är 

viktigare än kortsiktiga mål, då de långsiktiga målen kan ge ett stöd åt kulturen och 

visionen på ett tydligare sätt än kortsiktiga mätbara verksamhetsmål. 
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Fombrun (1986) menar att medlemmarna i organisationen genom en stark kultur kan 

skapa ett gemensamt förhållningssätt. Detta leder till att medlemmarna medskapar såväl 

organisationen, genom sociala interaktionsmönster, som den bild som förmedlas av 

densamma, kognitiva kartor (Smircich & Stubbard, 1985). På detta vis skapas en 

gemensam värdegrund, vilket kan innebära dålig problemmedvetenhet och svag 

identifiering av problem, vilket påpekas även av Tushman et al. (1986), Morgan (1986) 

och Alvesson (2001). Ur studien kan slutsatsen dras att den här typen av problematik har 

en bra grogrund i kunskapsintensiva småföretag där arbetsgruppen ofta är homogen, en 

stark kultur råder och en gemensam värdegrund är vanlig. 

Strategiformuleringen bör enligt Andrew (1987) ses som en process som är omöjlig att 

separera från organisationens struktur, kultur och beteende. Detta påstående blir extra 

påtagligt i kunskapsintensiva småföretaget där strategier växer ihop med den starka kultur 

som präglar organisationens sätt att fungera. Strategiformuleringsprocessen är enligt de 

Wit & Meyer (2004) en process, genom vilken man kontinuerligt förändrar organisationen 

genom lärande och anpassning. Förändring av organisationen och strategier utvecklas 

genom socialinteraktion till beteendemönster som råder inom givna ramar. De ramar som 

finns innefattar delvis lagar och regler, men framförallt är de av en kognitiv karaktär, det 

vill säga den starka kulturen, gemensamma förhållningssätt och kognitiva kartor har en 

betydande roll.  

Organisationskulturen kan enligt Alvesson (2001) ses ur flera perspektiv. I detta fall kan 

en tydlig paradox urskiljas i den starka kulturen. Stark kultur i kunskapsintensiva 

småföretag skapar förändring genom att den driver medarbetare att lära och utvecklas, 

men är även ett hinder för förändring då medlemmarnas beteende- som tankemönster 

vilka kan vara svåra att bryta på grund av just den starka kulturen. 

Människor är enligt de Wit & Meyer (2004) generellt sett motvilliga till förändring, de har 

en stark förkärlek för stabilitet och behöver en viss stabilitet i sitt arbete för att kunna 

fokusera. I kunskapsintensiva småföretag skulle denna stabilitet kunna representeras av 

kultur, kognitiva kartor, en tydlig gemensam vision, ett gemensamt förhållningssätt och en 

liknande utbildning. I och med att ett gemensamt ramverk finns är kanske behovet av 

tydliga mål och strategier mindre akut. Medarbetarna kan fokusera och dra åt samma håll 
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även utan tydligt definierade mål. Detta skulle i så fall innebära att strategier och mål i 

traditionell mening inte fyller någon egentlig funktion i kunskapsintensiva småföretag. 

Utifrån detta kan man i enlighet med Bornberger- Dankvardt et al. (2003) påstå att 

långsiktig planering och uppläggning av arbetet inte är särskilt vanligt förekommande i 

denna typ av organisationer, åtminstone om man jämför med traditionella organisationer. 

Dessutom kan man påstå dess direkta motsats och hävda att långsiktig strategi är det enda 

strategiarbete man arbetar med och detta i form av vision och stark kultur. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva målen och strategiformuleringsprocessen i ett 

kunskapsintensivt företag genom att besvara de frågor som ställdes upp i 

problemdiskussionen. 

Har kunskapsintensiva småföretag mål och strategier? Hur ser de i så fall ut? 

• Kunskapsintensiva småföretags mål är framförallt långsiktiga och har som 

huvudsyfte att visa på en riktning för att stödja visionen och kulturen. 

• De strategier som skapas på företaget är en kombination av såväl framväxande 

som planerade strategier. Inom en ram av fasta regler och lagar finns utrymme för 

individuell anpassning till varje enskilt avtal och klient. 

Hur ser processen ut när mål sätts mål och strategier formuleras? 

• Den flexibla och informella prägeln på kunskapsintensiva småföretag gör att 

strategiformuleringsprocessen skiljer sig från den i ”traditionella” företag, vilken 

ofta ses som en tydligt definierad sekventiell process präglad av rationalitet och 

logik. 

• Strategiformuleringsprocessen i kunskapsintensiva småföretag har ett antal faser 

som flyter ihop och bör ses som en iterativ, kontinuerlig uppdateringsprocess av 

kunskap och anpassning till interna och externa omständigheter. Denna process 

präglas av kontinuerligt lärande och utvecklande av gemensamma beteende- och 

tankemönster.  

Varför ser den ut så? 

 71



Kunskapsintensiva småföretags mål och strategiformuleringsprocess  

 

• Mycket i dessa organisationer baseras på informalitet, vilket har fördelar i och med 

en bättre anpassning till ändamålen och nackdelar i och med att det kan skapa en 

osäkerhet kring vad som gäller. 

Utnyttjas medarbetares kunskaper vid mål och strategiarbete? 

• Små kunskapsintensiva företags kultur, den kunskap medarbetarna besitter och 

gemensamma värderingar bildar kognitiva kartor som har en avgörande betydelse 

för hur strategiformuleringsprocessen ser ut. 

Den andra delen av syftet var att undersöka hur målen och strategiformuleringsprocessen 

påverkas av att medarbetare besitter en grundläggande och gemensam kunskap? Då en 

avgörande del av strategiformuleringsprocessen är det kontinuerliga lärandet, är det 

rimligt att anta att den kunskap medarbetarna besitter har en betydelse för hur processen 

ser ut. För att försöka förklara hur kunskap och lärande kan relateras till 

strategiformuleringsprocessen har jag skapat två modeller. Den ena beskriver 

strategiformuleringsprocessen i kunskapsintensiva småföretag, vilken påminner om en 

induktiv lärprocess (Figur 7). Den andra påminner om en deduktiv läroprocess och liknar 

strategiformuleringsprocessen i ett mer traditionellt företag (Figur 8). I båda figurerna 

visar pilarna en påverkan. I figur 8 visar de svart strecken ett uppenbart hinder. 

Med Fombruns (1986) nivåer (sociostruktur, superstruktur och infrastruktur) som 

ramverk kan ett antal slutsatser dras i studien. Eftersom varje nivå påverkar varandra kan 

man se ett antal samband mellan kunskap, förhållningssätt, kontroll, mål, strategier och 

beteende. 

En avgörande skillnad mellan dessa två sätt att formulera mål och strategier är huruvida 

kunskapen har en betydelse för vilka beteenden medarbetare utför i arbetet. I en 

traditionell organisation är kontroll, tydligt definierade mål och strategier avgörande för de 

beteenden som utförs. I Kunskapsintensiva småföretag är däremot sociostrukturen, det 

vill säga kontroll, tydligt definierade mål och strategier som begränsar medarbetares 

beteende, i ringa mängd förekommande. Beteenden styrs snarare av den kunskap och det 

förhållningssättet individen har. Kort sagt avgör superstrukturen vilka beteenden 

medarbetare utför i olika situationer Superstrukturen tillsammans med infrastrukturen, de 
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arbetsmetoder man begagnar, skapar ramar för vilka beteenden medlemmarna har 

möjlighet att utföra i arbetet. De beteenden som utförs får sedan konsekvenser som avgör 

om beteendet utförs igen (Daniels, 1989). Utifrån dessa konsekvenser drar individen egna 

slutsatser och lär ”ny” kunskap genom formning. Strategiformuleringsprocessen i 

kunskapsintensiva småföretag är således en ständig lärprocess, där kunskap ständigt 

ackumuleras, vilket bidrar till nya förhållningssätt. Dessa leder till att nya beteenden utförs 

och lärs in genom de konsekvenser de får. 

FÖRHÅLLNINGS-

SÄTT 

BETEENDE 

KONSEKVENS 

KUNSKAP 

 

Figur 7 Strategiformuleringsprocessen i kunskapsintensiva småföretag, egen modell 

I ett företag med mer traditionell strategiformulering styr tydliga mål och strategier (regler) 

medarbetarnas beteende. De mål, strategier och kontrollsystem som sätts upp avgör vilka 

beteenden medarbetarna ska utföra oavsett vilken kunskap eller vilket förhållningssätt 

dom har. De beteenden som utförs får likväl konsekvenser. I traditionella organisationer 

återkopplas konsekvenserna endast till ledningen som i bästa fall gör en justering av mål, 

strategier eller kontrollsystem. Om återkoppling skulle ske till den enskilda individen 

skulle lärande uppnås och kunskap skapas. Utifrån den nya kunskapen skulle individen 

skapa sig ett nytt förhållningssätt och skapa en vilja att utföra beteenden utifrån sin nya 

kunskap och sina nya förhållningssätt. 
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Eftersom mål, strategier och kontroll styr medarbetarnas beteende finns inte möjligheten 

att utföra sitt ”nyinlärda” beteende då individen fortfarande har regler som styr beteenden. 

Detta innebär att man är tillbaka där man började och att möjligheterna samt viljan att lära 

hindras, då jag ändå inte har någon nytta av att lära in nya beteenden. På vissa företag 

finns även en vilja att påverka kulturen (förhållningssättet) genom olika aktiviteter, men så 

länge tydligt definierade mål, strategier och kontrollsystem styr medarbetares beteenden 

förekommer inget lärande och således ingen ökad kunskap. 

KUNSKAP 

FÖRHÅLLNINGS-

SÄTT 

BETEENDE 

KONSEKVENS KONTROLL, MÅL, 

STRATEGIER 

 

Figur 8 Strategiformuleringsprocessen i traditionella företag, egen modell 

Man kan således hävda att den kunskapen medarbetarna har i kunskapsintensiva 

småföretag har en avgörande betydelse för att mål och strategiformuleringsprocessen ser 

ur som den gör. Kunskapsintensiva småföretag är beroende av att medarbetarna ständigt 

uppdaterar sin kunskap. Detta är mycket svårt med för tydligt definierade mål och 

strategier. Utan den kunskap som skapar ett gemensamt förhållningssätt och 

arbetsmetoder är mål, kontroll och strategier ett viktigt instrument att hjälpa 

medlemmarna att fokusera. När ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma 

övergripande arbetsmetoder finns fokuserar medarbetarna utan kontroll, tydligt 

definierade mål och strategier. Dessa fyller således inte någon större funktion i 
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kunskapsintensiva småföretag, utan kan snarare var till skada. Istället för att styra får 

strategierna och de långsiktiga målen en uppgift att medvetandegöra visionen och 

kulturen.  

6.2 VIDARE FUNDERINGAR 

När man läser följande uppsats kan man göra tolkningen att företag liknande det 

undersökta är ett framgångsrecept på kort tid. Alla vet vad dom ska göra, ingen 

ifrågasätter och man behöver inte lägga ned tid på onödiga diskussioner, utan kan ständigt 

fokusera på att vara effektiv i verksamheten. För eller senare kommer dock en brytpunkt, 

då företaget måste ta ett antal beslut om vissa nyckelfrågor. Vad vill vi uppnå? Hur ska vi 

gå vidare? Hur stora kan vi bli innan vi måste tumma på vår spetskompetens och därmed 

kvalitet? Vill vi vara ett spetskompetensföretag med flexibla lösningar ”Best” eller vill vi 

ha en stor marknadsandel och utnyttja denna ”Big”?  I denna brytpunkt kan en 

formalisering och strukturering kännas som en enkel lösning. Detta kan dock innebära 

problem då mycket av ett företags kreativitet och innovation till stor del beror på 

spontanitet. 

Min uppfattning är att man skulle tjäna på att tydliggöra och/eller formalisera vissa 

aspekter av strategiutformandet exempelvis beslutsprocesserna, så att det är känt för alla 

vilka beslut som tagits och när dom har tagits. Däremot bör man vara försiktig med att 

strukturera och formalisera utan en tydlig idé om varför och vilka resultat det kan få.  

En annan aspekt intressant att nämna är de nedskärningar som görs i det sociala nätverket, 

vilka gör denna ständigt växande marknad ännu större och därigenom skapar ett ökat 

behov av privata vårdgivare. Detta skulle kunna betyda att en bransch hittills dominerad 

av småföretag skulle kunna ha plats för ett antal större producenter.  

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning på den här typen av företag kommer sannolikt att öka på grund av flera 

faktorer. Nedskärningar i sociala nätverket leder till ett ökat behov av dessa tjänster, vilket 

i sin tur leder till en ökad fokusering på de företag som kan erbjuda de tjänsterna. En 

annan faktor är en förändring av företagsklimatet delvis på grund av en ökande 

 75



Kunskapsintensiva småföretags mål och strategiformuleringsprocess  

 

                                             

tjänstesektor och delvis på grund av skattereformer med syfte att förenkla för mindre 

företag. 

Frågor som jag tycker vore intressant att undersöka vidare är aspekter gällande när den 

ovan nämnda brytpunkten, när den inträder och hur företag agerar i dessa situationer. 

Hur stora kan företag vara och fortfarande vara flexibla innan det blir totalt kaos? 

Behöver det nödvändigtvis bli kaos? Vad gör företag när det blir för stort och/eller 

kaosartat? En uppfattning är att om man väl strukturerat organisationen går man inte 

tillbaka till något ostrukturerat. Vilka alternativ utöver formalisering och strukturering 

finns? Kan nätverksbildande av nya avknoppningsföretag vara ett alternativ? 

En annan intressant aspekt, då jag endast undersökt ett företag, är 

generaliseringsproblematiken. Är studiens idéer applicerbara på andra kontexter än det 

undersökta företaget? Vilka faktorer har den avgörande betydelsen för hur 

strategiformuleringsprocessen ser ut? Vilken betydelse har homogeniteten i företaget, 

storleken på företaget eller medarbetarnas kunskap och företagets vilja att kontinuerligt 

lära? Råder ett samspel mellan dessa? I och med ökat kursutbud och forskning inom 

entreprenörskap, kommer sannolikt många av dessa frågor och fler därtill undersökas 

vidare. 

6.3 SLUTORD 

I boken Don Quijote ger Cervantes23 råd om hur en bok bör vara. Mitt mål med den här 

studien, bortsett det akademiska, har varit att försöka följa ett par av dessa. ”… lägg fram 

din historia och bemöda dig om att göra dina tankar begripliga och dina formuleringar tydliga. Försök 

även göra boken sådan att de tungsinta lockas till skratt och de muntra lockas till ännu större munterhet, 

och att den enfaldige inte förargar sig, den kloke beundrar dina infall, den allvarsamme skänker dig sin 

aktning och förståsigpåaren anser dig värt sitt beröm.  Kort sagt håll ditt huvudsyfte för ögonen.” Om jag 

sedan lyckats med något av detta eller inte är din egen bedömning som läsare att göra. 

Enligt Cervantes ”har du din egen högst respektabla åsikt och fria vilja. Du är alltså fri från varje 

 

23 Miguel de Cervantes var spansk författare som levde 1574- 1616. Don Quijote den första delen gavs ut 1605 och 

andra delen gavs ut 1615. 
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ansvar och hänsyn och kan säga precis vad du vill om den här historien utan att någon ska klandra dig 

för din kritik eller tacka dig för ditt beröm.” Jag däremot tackar för eventuellt beröm denna 

uppsats kan tänkas ge upphov till. Förutom detta tackar jag för att Du tagit dig tid att 

arbeta dig igenom denna lunta och hoppas att den åtminstone till viss del väckt en tanke. 
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BILAGA 
Intervjuguide 

1. Inledning 

• Konfidentiellitet  

• Forskningsområdet 

• Person, arbetsroll, uppgifter 

2. Mål 

• Har ni mål företaget?  

• Vilka mål har ni på företaget? 

• Varför har ni dessa mål? 

• Kortsiktiga/långsiktiga osv. Målhierarkier, delmål, huvudmål, vision osv. 

3. Strategi 

• Hur resonerar ni gällande att uppnå dessa mål? 

• Har ni strategier, handlingsplaner, policys? 

• Vad innefattar dessa? 

• Olika typer av strategier för olika mål? 

4. Processen 

• Ge ett konkret exempel på hur ett mål sätts => strategier skapas, utvecklas, beslut, 

uppnås, återkoppling till inblandade osv. 

• Vem tar besluten angående mål och strategier? 

• Vem eller vilka är involverade i processen? 

• Ser processen ut på olika sätt olika mål och olika strategier? 

• Kan olika faser i processen urskiljas? 

5. Avlutning 

• Något du vill framhäva, betona osv. 

• Tack för deltagande! 
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