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Abstract 

 

Strategy is a widely spread concept which impacts the success of a company. The common 

view of what strategy is has excluded human action which has led to simplified explanations. 

A new theoretical perspective has emerged as a reaction to this and intends to explore how 

strategy forms from actions in daily operations. This study intends to generate an understanding 

about short term strategy in daily operations and how it can be traced to the organization´s long 

term goals and visions. To accomplish this, observations were made on a financial manager 

(CFO) and interviews with managers on different levels and one administrator was conducted. 

The result indicates in which ways strategic activities can be connected to daily operations with 

direct or indirect impact on the organization’s path to achieve their goals and visions. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien följt av problematisering som leder in på 

studiens frågeställning och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett företags strategi kan allmänt vedertaget kopplas till vad företaget vill uppnå. Beroende på 

vilken litteratur som behandlas kan olika slutsatser om strategi dras vilket ger upphov till en 

mängd olika tolkningar. Vad strategin har för faktisk inverkan på företaget och individerna som 

berörs av den verkar inte ha ett entydigt svar, vilket lämnar utrymme för fortsatt forskning. 

Johnson och Scholes (2002) definierar strategi som: en organisations riktning och omfattning 

på lång sikt där fördelar ska vinnas genom resursfördelning i en utmanande omvärld för att 

kunna möta marknader och uppfylla intressenters förväntningar. Whittington (2002) delar upp 

strategi i fyra generella perspektiv, det klassiska, det evolutionistiska, det processuella och det 

systemteoretiska perspektivet. Beroende på vilket perspektiv strategi studeras genom kommer 

olika förklaringar för vad som sker uppstå. Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) resonerar 

kring hur forskningsområdet strategi utvecklats och menar att forskningen förklarar strategin 

med hjälp av kausalt kopplade variabler. Detta ger en förenklad bild av vad strategi är då det 

mänskliga handlandet går förlorat. En reaktion på det är att strategy as practice, där mänskliga 

handlingar och interaktioner är av stor betydelse, fått större fokus. Strategy as practice-

perspektivet ger en förståelse för det dagliga strategiarbetet vilket faller inom ramarna för det 

processuella perspektivet som Whittington (2002) tar upp. De grundläggande antagandena för 

perspektivet är att strategi inte behöver vara något planerat utan växer fram i organisationer. 

Strategin formas genom en praktisk process av misstag, lärande och kompromisser. 

Jarzabkowski och Spee (2009) beskriver strategy as practice-forskning som ett sätt att förstå 

hur strategi formas och utförs; vem gör strategin, vad gör de, hur gör de, vad använder de och 

vad får detta för inverkan på hur strategin utformas. Aktörer och aktiviteter i företag studeras 

för att förstå strategin, aktiviteter som har en inverkan på företagets strategiska riktning eller 

utfall kallas strategiska aktiviteter och de som utför aktiviteterna anses vara strateger.  

 

En framväxande strategi innebär ett omfattande engagemang och delaktighet i hela 

organisationen. Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) nämner den traditionella top-down 
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implementeringen av strategi som utförs av toppchefer och menar att det fortfarande finns en 

nyckelroll för dessa men att engagemanget och delaktigheten av andra i organisationen spelar 

en stor roll i formandet av strategin. Detta betyder att strategin och därmed organisationens 

riktning påverkas av alla i organisationen. Weick (1995) berör detta i förklaringen av begreppet 

meningsskapande (sensemaking) och menar att det lätt kan uppstå förvirring när information 

inte uppfattas som den var avsedd. Att bli försedd med instruktioner utan att förstå innebörden 

bakom är det Weick (1995) menar är grunden till förvirring och leder till en oförmåga att 

behandla och omvandla instruktionerna till handling, alltså den avsedda, förväntade eller 

önskade handlingen. Vid implementeringen av en strategisk förändring som ska generera en 

viss rörelse i organisationen krävs engagemang och delaktighet, vilket kan nås genom att 

förutsättningar till att förstå finns tillgängliga för alla inblandade. Den här rollen, att skapa en 

informationsbrygga mellan toppchefer och de anställda, axlas av mellanchefer menar 

Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007). Deras engagemang och kapacitet att förvandla 

strategisk riktning till strategisk handling spelar en stor roll i organisationers framsteg. 

 

Intresset från forskare inom området strategy as practice där händelser, tankemönster, språk 

och emotioner hamnar i fokus har lett till ett naturligt möte mellan meningsskapande och 

strategy as practice. Cornelissen och Schildt (2015) beskriver meningsskapande som en 

teoribildning av observationer gjorda av Karl Weick som ämnar förklara händelser och 

situationer. Meningsskapande är en samling av teorier menar författarna då den grundar sig i 

socialpsykologi, sociologi och social teori. Dessa grunder ger möjligheten att nå ytterligare 

förståelse för hur strategin formas och utvecklas. Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) och 

Rouleau (2005) ger ytterligare en förklaring och förgrening av meningsskapande. De menar att 

meningsskapande ämnar förklara de processer som pågår i ett företag för att förstå sin 

verklighet och berättiga beslut. För att kunna göra detta behöver till exempel en chef tolka, 

översätta och konkretisera strategin. För att vidare förverkliga strategin behöver denna 

översättning föras vidare inom organisationens alla led genom meningsgivande (sensegiving), 

vilket är en del av förgreningen som Rouleau (2005) och Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) 

belyser. Genom att kommunicera sina tankar om strategin till andra influeras de och stöd för 

den kan vinnas vilket ökar chansen att strategin följs. 

 

Planen och designen av ett företags strategi utformas ofta av högre chefer för att sedan 

implementeras av lägre chefer, en så kallad top-down implementering vilket Rouleau (2005) 

menar att tidigare forskning inriktat sig på. I och med detta efterfrågas ett ökat fokus på 
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mellanchefers strategiska roll. Mellanchefer får som nämnts en nyckelroll vid implementering 

då de både är mottagare av strategin och ska sjösätta den (Balogun och Johnson 2005). Strategy 

as practice identifierar en bredare bild av potentiella strateger än den dominerande 

strategilitteraturen där högre chefer är de som arbetar med strategin. Mellanchefer och lägre 

chefer kan sakna en formell position som strategiarbetare men forskning visar på att de är 

viktiga strategiska aktörer, de formar strategin genom sin sociala, tolkande, språkliga och 

personliga kunskapsbas (Jarzabkowski, Balogun och Seidl 2007). Gioia och Chittipeddi (1991) 

beskriver också mellanchefer som nyckelpersoner vid implementeringen av strategi och 

förändring. De menar att det är genom meningsskapande informationen från toppchefer 

hanteras för att därefter vidarebefordras till resten av organisationen genom meningsgivande. 

Som toppchef finns ett övergripande ansvar där ledningens mål ska nås med hjälp av den 

operativa verksamheten. Som mellanchef i ett företag är det viktigt att förstå och kunna leverera 

strategin på ett begripligt sätt till de anställda på det operativa planet (Rouleau 2005). 

1.2 Problematisering 

Rouleau, Balogun och Floyd (2015) menar att fortsatt forskning på mellanchefer ur ett strategy 

as practice perspektiv behövs för att kumulativt bygga upp en större bas av kunskap inom 

området. Kritik riktas mot tidigare forskning då de practices, vilka strategin består av enligt 

strategy as practice, som identifierats är specifika till den kontext de studerats i och att de 

begrepp som används inom litteraturen inte är sammanhängande och konsistenta. Strategy as 

practice är ett sätt att förkroppsliga strategin då teorin handlar om hur organisationens strategi 

praktiseras (Jarzabkowski, Balogun och Seidl 2007). Genom att förkroppsliga strategin och 

använda strategy as practice som en begreppsapparat för att förstå mellanchefers strategiarbete 

kan den nuvarande kunskapen ökas. Genom att utgå från tidigare forsknings definitioner av 

begrepp inom strategy as practice motverkas kritiken som Rouleau, Balogun och Floyd (2015) 

framför om ett sammanhängande och konsistent språk inom strategy as practice-litteraturen. 

 

Mellanchefens nyckelroll som informationsbrygga väcker intresse för att utforska hur direktiv 

uppifrån och åsikter nedifrån hanteras i det dagliga arbetet. Mellanchefer i sig är intressanta att 

studera i och med att de har kontakt med både ledning och det operativa planet i en organisation. 

Rouleau, Balogun och Floyd (2015) menar dessutom att egenskapen att vara en mellanchef inte 

längre är knuten till en hierarkisk position. Plattare organisationer har minskat antalet 

mellanchefer sett till hierarkin, funktionen av en mellanchef visar sig dock både på det 



 4 

operativa planet och hos toppchefer. Strategy as practice med ett fokus på mellanchefer kan 

därför vara ett verktyg för att förstå hur mellanchefer utvecklats i takt med att organisationers 

struktur förändrats. Rouleau, Balogun och Floyd (2015) har identifierat två huvudsakliga 

fokuseringar när meningsskapande applicerats för att studera mellanchefer i strategisk 

förändring. Den första är hur mellanchefer skapar stabilitet och en enighet i organisationen 

kring den strategiska förändringen medan den andra utforskar meningsskapande som ett antal 

aktiviteter, micro practices, färdigheter och prestationer. De practices som mellanchefer utför 

i en organisation bör ha som syfte att influera andra för att möjliggöra och underlätta 

förändringen, den mottagande partens meningsskapande måste dock också tas i beaktande för 

att se om aktiviteterna har någon effekt. Rouleau (2005) och Gioia och Chittipeddi (1991) 

menar att meningsskapande används för att skapa förståelse för en själv, vilket är användbart 

för att nysta upp problem som uppstår. Meningsgivande däremot används i nästa steg, det vill 

säga när problemet som individen har skapat en uppfattning och klarhet kring ska förmedlas 

vidare till andra. Då är historier, språk, uttryck, kroppsspråk, artikulering och kunskap är viktigt 

för att det individen vill ha sagt ska uppfattas på samma sätt som samma individ själv förstår 

det. 

 

Organisationen (framöver kallat för Bolaget) som den här studien behandlar har påbörjat en 

förändring efter ett antal dåliga år. Inställningen på det operativa planet har gått igenom en 

förändring till att bli mer kundinriktade. Internt har den ekonomiska kunskapen vuxit och fått 

en förankring lägre i organisationen. Ett långsiktigt mål är att öka sitt fastighetsbestånd för att 

generera ett bättre driftnetto, ett steg i att nå detta mål är att samtliga i organisationen ska ha en 

förståelse för ekonomin och att beslut får ekonomiska konsekvenser. Den årliga 

budgetperioden för Bolaget är på tapeten då studien utförs vilket styr händelser inom 

verksamheten mot att innefatta mycket budgetarbete. Budgetarbetet kan ses som en del i det 

kortsiktiga strategiarbetet då det är en årligt återkommande aktivitet som används för att styra 

verksamheten. Bolaget har nu en tydligare strategisk riktning som de kan sträva efter och det 

kortsiktiga strategiarbetet kan ses som ett steg på vägen mot de långsiktiga målen. 
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Figur 1. Visualisering av frågeställning 

1.3 Frågeställning 

Hur kan kortsiktigt strategiarbete kopplas till ett företags långsiktiga mål och vision? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att förstå förhållandet mellan strategiarbete på kort sikt och ett 

företags långsiktiga mål och vision genom att studera det dagliga arbetet hos chefer på olika 

nivåer, med fokus på mellanchefer. 
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2.Teoretisk referensram 

I det här avsnittet redogörs de teorier och perspektiv som studien ämnar beröra. Första delen 

beskriver den teori som studien ämnar bidra till. Andra delen är den teoretiska linsen vilken 

studiens empiriska resultat kan förstås genom. Tredje delen beskriver olika ledarroller och hur 

dessa står i relation till varandra. I slutet görs en sammanfattning där de olika avsnitten 

kopplas till varandra och är i huvudsak det som används för att analysera empirin. I strategy 

as practice används de engelska begreppen practice och practitioner då en översättning skulle 

innebära problematik vid formuleringen. Detsamma gäller i avsnittet om meningsskapande där 

det redogörs för de sju grundläggande egenskaperna 

2.1 Strategy as practice 

I fältet strategy as practice ses strategi som en socialt skapad aktivitet och strategiarbetet 

innefattar handlingar, interaktioner och förhandlingar mellan flertalet aktörer för att utföra 

strategin (Jarzabkowski, Balogun och Seidl 2007). Strategy as practice involverar alltså all 

social aktivitet till den grad att det blir problematiskt att bedöma vilka aktiviteter som inte är 

strategi. För att hantera problematiken menar Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) att 

forskningen bör riktas mot strategiska aktiviteter som kan innehålla practices till exempel 

planering, årliga utvärderingar, strategi workshops och de diskurser som är kopplade till 

aktiviteterna. Logiken bakom denna koppling förklarar författarna genom en liknelse med hur 

forskning skulle kunna definieras med de practices som aktiviteten forskning använder (metod, 

verktyg, vetenskapligt språk). För att en aktivitet ska klassificeras som strategisk bör den ha en 

inverkan på företagets strategiska utfall, riktning, överlevnad och konkurrensfördelar 

(Jarzabkowski, Balogun och Seidl 2007). 
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2.1.1 Tre perspektiv strategy as practice 

 

Figur 2. Ramverk för att analysera strategy as practice (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). 

 

Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) går igenom ett konceptuellt ramverk för strategy as 

practice och identifierar tre element, praxis, practices och practitioners. Dessa går att isolera i 

en studie men är samtidigt sammankopplade och berör varandra, strategizing sker där de tre 

elementen möts (se figur 2). Strategizing skulle kunna översättas till det strategiarbete som 

pågår i ett företag och utgörs alltså av en kombination av vad som görs, vem som gör det och 

på vilken nivå det sker. Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) menar att praxis är något som 

kan studeras på olika nivåer och dynamiskt kan röra sig mellan nivåer då interaktioner mellan 

dessa uppstår. Praxis kan studeras på mikro, -meso eller -makronivå. Studier på mikronivå 

berör individers eller gruppers upplevelse av till exempel ett möte, en workshop eller ett beslut 

över en begränsad tid. Mesonivån berör organisationer eller suborganisationer och det är 

vanligt att förändring, strategiprocess eller mönster av strategiska handlingar studeras. På 

makronivå studeras strategy as practice på institutionell nivå, till exempel handlingsmönster 

kopplat till en specifik bransch (Jarzabkowski & Spee 2009). Practices handlar om att göra 

något. Reckwitz (2002) definierar practices som rutinmässiga handlingar vilka består av flera 

olika sammanlänkade moment: kroppslig aktivitet, mental aktivitet, materiella ting och hur 

dessa används, förkunskap i form av förståelse, praktisk kunskap, sinnesstämning och 

motivation. Dessa handlingar används av aktörer inom en organisation för att åstadkomma en 

kollektiv uppgift och genom att studera hur handlingarna formar mönster kan strategiska 
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aktiviteter förstås (Jarzabkowski, Balogun och Seidl 2007). Genom att involvera kropp, sinne 

och motivation i begreppet framkommer det att practices inte är något som ligger vilande och 

väntar på att aktiveras utan det är något grundläggande i att agera och verka i den här världen. 

En av svårigheterna med att identifiera practices är att de är sammanvävda med varandra, att 

separera en specifik practice från andra är därmed ingen lätt uppgift (Jarzabkowski & Spee 

2009). Schatzki (2006) beskriver denna sammankoppling av practices som ett paket kopplat 

till plats och miljö. En akademisk organisation består av till exempel betygssättande, lärande, 

marknadsföring, forskning och beslutsfattande samt rumsliga arrangemang som kontor, 

klassrum, hörsalar och laboratorium. Denna definition skiljer på det rumsliga och det materiella 

samtidigt som den aktiva och grundläggande naturen inom practices betonas. De är ett sätt att 

få saker gjorda i en organisation och är inte statiska koncept eller objekt som väntar på att bli 

använda (Jarzabkowski & Spee 2009). Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) diskuterar 

problematiken med att identifiera och urskilja specifika practices och menar att det är i 

strategiska aktiviteter som practices återfinns. Strategy as practice har ett stort fokus på vad 

människor gör, varför det är viktigt att studera practitioners. Litteraturen inom området 

identifierar ett brett omfång av möjliga practitioners både inom och utanför organisationen. 

Dels personer som är direkt kopplade till strategin som chefer och konsulter men även andra 

som påverkar strategiarbetet på något sätt till exempel media, gurus eller affärshögskolor i och 

med att de formar en praxis för området (Jarzabkowski & Spee 2009). Practitioners använder 

sig av practices när de agerar och är på så sätt sammankopplade med både practice och praxis. 

De formar strategin med vem de är, hur de agerar och vilka practices de använder 

(Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). 

 

Tidigare forskning om strategi har fokuserat på högre chefers strategiarbete och utelämnat 

mellanchefers roll i strategin enligt Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) och Rouleau 

(2005). Deras tysta kunskap och relationer både internt och externt för med sig att de har en 

inverkan på implementering och upprätthållande av strategin. Vilka som identifieras som 

practitioners breddas i och med detta till att inte endast innefatta högre chefer utan även mellan 

-och operativa chefer (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007; Rouleau 2005). Avsnittet 

chefsroller i en strategiprocess beskriver olika chefsroller och dess koppling till det strategiska 

arbetet, utifrån detta kan olika practitioners inom organisationen identifieras. 

 

Genom att studera hur människor agerar i strategiarbetet ges en förståelse för vad practitioners 

gör vilket i sin tur är det som formar strategin. Teoretiskt undersöks vilka practices som 
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practitioners använder sig av i strategiarbete som till exempel möten, workshops, analysverktyg 

och retorik. Analysen bör dock inte stanna vid vad som utförs utan ta ett steg längre för att se 

hur de utförs (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). Författarna gör även en poäng i att 

beroende på vilket fokus forskare har kommer olika resultat genereras, om fokus ligger på att 

förstå hur ett möte går till kommer själva interaktionerna och hur aktörer för fram sina intressen 

och intentionen vara av stor vikt. Om målet är att förstå hur strategin formar sig beroende på 

individens identitet blir det viktigt att ge en rik bild av vem aktören är. 

2.2 Meningsskapande 

I takt med att strategy as practice studeras mer har området kommit i kontakt med 

meningsskapande. Strategy as practice berör handlingar, beslut, språk och känslor vilket 

meningsskapande har för avsikt att kunna förklara då delar från samhällsteori, sociologi och 

socialpsykologi har format teorin (Cornelissen & Schildt 2015). När något inte går att ta för 

givet, när något inte automatiskt och genom vanliga processer går att förstå kommer frågan: 

varför är det så? Då påbörjas meningsskapandet för att i senare skede kunna tolka situationen. 

Att tolka en händelse är en del av meningsskapandeprocessen och tolkningen sker på händelser 

i form av text, tal och handling (Weick 1995). Meningsskapande är en pågående process, ett 

kontinuerligt flöde, vilket gör det problematiskt att studera då meningsskapande försöker 

fångas genom att analysera en sekvens ur en händelse (Weick 1995). Genom att se på 

handlingarna som en pågående process som är flyktig, subtil och socialt konstruerad kan 

meningsskapande förstås som ett sätt att materialisera händelser (Brown, Colville & Pye 2014). 

Meningsskapande handlar inte om att försöka förstå något som redan finns, det handlar om att 

genom en process utveckla en ny förståelse för något som har hänt (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 

2005). Meningsskapande i organisationer handlar om att hitta mönster i handlingar för att skapa 

gemensamma premisser för handlande (Weick 1995; Brown, Colville & Pye 2014; Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld 2005). Dessa byggs upp genom förväntningar och argumentationer som 

leder till att nya perspektiv växer fram. Det är ett ständigt sökande och uppbyggande av 

verkligheten som varken har någon start- eller slutpunkt och som används för att hålla 

organisationen vid liv. Alla handlingar, även då en organisation eller individ inte gör någonting 

alls, räknas och spelar roll för kommande utfall i den pågående processen för meningsskapande. 

Beroende på hur text, tal och händelser är utformade får det effekter på tolkningen men det är 

i betraktarens ögon som tolkningen sker, vilket innebär att det är något subjektivt och således 

med största sannolikhet skiljer sig från andras tolkning. Poängen är att eftersom alla situationer 
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är unika finns det därmed inget rätt eller fel, tolkningen av situationen blir därför avgörande 

för vad den “rätta” handlingen för den specifika situationen ska bli. Brown, Colville och Pye 

(2014) beskriver det med citatet: “every way of seeing is a way of not seeing”. De menar att 

meningsskapande fokuserar på mänsklig aktivitet till så hög grad att andra aspekter går 

förlorade då endast delar av helheten studeras. Kombinera detta med att känslor och sinnen är 

subjektiva vilket leder till att händelser som observeras uppfattas olika och det står klart att 

olika förklaringar till samma händelse kan ges. 

 

Meningsskapande har definierats med sju egenskaper som fångar olika delar i begreppet och 

som tillsammans skapar en referensram som skiljer meningsskapande från andra förklarande 

processer (Weick 1995). De sju egenskaperna förklaras nedan för att ge en bild av vad 

meningsskapande är och hur teorin har använts i tidigare studier. 

 

1. Grounded in identitiy contstruction - Identitet är något socialt konstruerat genom 

interaktioner med andra, vid byte av omgivning och interaktion skiftar individens identitet. 

Genom att anta en viss identitet i en omgivning och observera konsekvenserna lär sig individen 

om sin egen identitet. Hur man upplever sig själv är kopplat till hur man upplever eller tolkar 

något annat och förändras därför. Vilken roll man har i en situation, vad situationen har för 

betydelse för individen samt ens för tillfället givna identitet har inverkan på hur man tolkar en 

händelse. 

2. Retrospective - Allt sker retrospektivt, alltså genom att se tillbaka på något som redan 

inträffat. Meningsskapande görs på ett minne av något som har inträffat och allt som kan 

påverka minnet samt det som pågår i nuet kommer i sin tur påverka meningsskapandet, därför 

görs meningsskapande inte på “verkligheten”. Det görs på något som redan hänt och det är 

bland annat på grund av detta svårt att applicera meningsskapande när framtidsplaner, arbete 

eller strategi utformas. 

3. Enactive of sensible environments - För att undvika kaos och förvirring söker och 

behöver människan en förutbestämd idé om ordning, alltså möjligheten att hitta en stabil och 

given tillvaro. Omgivningen påverkas av individens handlingar samtidigt som omgivningen 

påverkar individen, vilket får effekt på meningsskapandet. Först när tankar omsätts till 

handlingar är det möjligt för en individ att se vad den tänker. Med det menas att när något 

uttrycks genom text, tal eller handling blir det möjligt att förstå vad som tänktes. 

4. Social - Meningsskapande är något som utvecklas i relation till andra på ett eller annat 

sätt. Handlingar utförs med hänsyn till andra oberoende av om de är närvarande eller indirekt 
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kommer påverkas. När beslut tas görs det utifrån premissen att det på skälig grund kan backas 

upp och socialt accepteras oavsett om det är i direkt kontakt med andra eller imaginär 

underförstådd närvaro av andra. Sociala faktorer som diskurs, symbolik och kultur skapar en 

sorts kompass för vad som är accepterat och har därför ett starkt inflytande på 

meningsskapandet. 

5. Ongoing - Meningsskapande är en process som inte har någon början utan ska förstås 

som då någon stannar upp ett annars kontinuerligt flöde av händelser och fokuserar på något 

som redan skett för att analysera och förstå just den sekvensen. Många gånger slängs individer 

in i en situation och tvingas till att ta beslut utan att kunna överlägga och tänka över, vilket kan 

ske först i efterhand. I organisationer finns det vissa moment, exempelvis möten som används 

för att starta något nytt, det kan handla om produktlansering eller ny strategi. Samma moment 

kan även vara för att återkoppla och bekräfta en sedan tidigare accepterad organisatorisk 

och/eller individuell identitet. Poängen är att från att någonting händer till att det analyseras 

kan ens synpunkter av händelsen ha förändrats, vilket därmed kommer påverka 

meningsskapandet. 

6. Focused on and by extracted cues - Meningsskapande kan ske fort och det finns därför 

en större chans att se resultatet av meningsskapandet än själva processen där meningsskapandet 

sker. För att kunna observera processen krävs det att uppmärksamhet riktas mot signifikanta 

signaler i det kontinuerliga flödet av händelser. Det finns ingen universell eller generell 

beteckning på signifikanta signaler, det ska ses som någonting som uppmärksammas i ett visst 

tillfälle och kontext för att sedan användas för att skapa förståelse för det som händer. 

Signifikanta signaler kännetecknas av att vara något utöver det vanliga, något som inte 

förväntas. Den uppmärksammade signalen får sin betydelse från omgivningen. Det görs en 

skillnad på att uppmärksamma en signal och meningsskapande, för att meningsskapandet ska 

kunna påbörjas krävs det att signalen i första hand uppmärksammas. En skillnad görs även på 

att uppmärksamma eller systematiskt avsöka en situation, uppmärksammande är något som 

inte aktivt behöver göras utan sker automatiskt och undermedvetet medan det systematiska 

sökandet är ett aktivt åtagande. 

7. Driven by plausibility rather than accuracy - Meningsskapande handlar inte om att 

kunna träffa rätt eller kunna förutspå en viss händelse och/eller dess konsekvenser. Eftersom 

meningsskapande handlar om att skapa förståelse för något utöver det vanliga, kan strävan efter 

precision vara överflödig och leda en fel på vägen. Det finns många anledningar varför 

precision föregås av rimlighet där det bland annat kan handla om hur snabbt ett beslut behöver 

tas. Ett beslut med hög precision kräver ett noggrant och tidskrävande överläggande medan ett 
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snabbt rimligt beslut leder till en reaktion i miljön som den utspelar sig i. Reaktionen av ett 

snabbt rimligt beslut håller verksamheten rullande, vilket föredras av ledare i organisationer. 

Precision är dessutom något som är nästintill omöjligt att uppnå eftersom situationer och 

händelser präglas av många olika influenser som måste sållas och filtreras. Lägg dessutom till 

olika personers multipla identiteter vilket leder till en enorm mängd data som behöver 

överläggas för att ens försöka uppnå ett precist beslut. Med en rimlig utgångspunkt och en väl 

artikulerad historia skapas trovärdighet och social acceptans. 

 

Dessa egenskaper är självständiga men relaterar till varandra och används tillsammans som 

vägledning för meningsskapandet. Egenskaperna hjälper till att tolka situationer och händelser 

ur ett meningsskapandeperspektiv (Weick 1995). 

2.2.1 Informationsbearbetning 

Informationen som en individ tar in påverkar meningsskapandet (Weick 1995). Eftersom den 

överväldigande mängden information som man utsätts för inte kan bearbetas i sin helhet 

används olika typer av filtrering för att sålla fram det viktigaste. Det som styr vad som är viktigt 

är många gånger rutiner eller mönster från tidigare erfarenheter. Den stora mängden 

information tvingar fram tidigare nämnda signaler (cues) som triggers för meningsskapande ur 

ett kontinuerligt pågående flöde. När komplexiteten i informationen ökar bildas det fler 

möjligheter och det blir svårare att använda sig av tidigare mönster eller rutiner för att lösa 

uppkommande problem. Detta leder till en ökad osäkerhet då utfallet styrs av en mängd olika 

faktorer som påverkar varandra. Vid förändring skapas en turbulent omgivning vilket även det 

har påverkan på meningsskapandet (Weick 1995; Brown, Colville & Pye 2014). Förändring 

innebär något nytt och många gånger något helt okänt vilket ökar osäkerhet och minskar 

möjligheten att använda mönster och rutiner. När det blir turbulent ökar användningen av 

intuition och uppfinningsrikedomen tycks även den öka för att hitta lösningar på eventuella 

problem. Detta startar meningsskapandet där olika alternativ vägs mot varandra för att hitta 

bästa möjliga lösning som kan legitimeras genom meningsskapande. När man exempelvis i en 

organisation har bestämt sig för en viss premiss utgår förklaringen av en händelse utifrån denna. 

Avviker något från det planerade faller det tillbaka på det man var inställd på från början, trots 

att det kan finnas andra faktorer som spelar in och kan ha avgjort utfallet. Weick (1995) menar 

att förväntningar spelar stor roll på meningsskapandet eftersom det fungerar som ett sorts filter 

på alla intryck man får, vilket kan vara både positivt och negativt. Förväntar man sig ett positivt 

utfall kommer resultatet vinklas i positiv mening då det är förväntat och vice versa. 
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2.2.2 Information vid beslutsfattande 

Inriktningen på forskning inom meningsskapande är enligt Brown, Colville och Pye (2014) 

speciellt inriktad på beslut, både individuella och kollektiva; förändring samt processerna som 

leder till förändring. En av de grundläggande egenskaperna för meningsskapande är att det sker 

retrospektivt och är därför inte optimalt för framtidsplanering, det går inte att förutse framtiden 

genom tillbakablickande (Weick 1995). Brown, Colville och Pye (2014) menar ändå att det vid 

möten där man ska ta beslut används ett retrospektivt och prospektivt synsätt. De menar att 

tillbakablickande används för att utifrån detta utveckla, i stunden, ett antal alternativa beslut 

för att nå ett önskat läge i framtiden. Vanligtvis när problem uppstår vid beslutsfattande vill 

man ha mer information trots att det i många fall inte handlar om brist på information (Weick 

1995). Informationen finns där, problemet är att kunna orientera sig fram med hjälp av 

värderingar och prioriteringar för att nå klarhet och kunna bestämma vad det är som faktiskt är 

betydelsefullt. Interaktion, ansikte mot ansikte, mellan människor innehåller mycket 

information som kan vara värdefull vid orienteringen fram till ett beslut. Denna information 

kan gå förlorad vid envägskommunikation genom exempelvis mail. När ledare använder sig av 

envägskommunikation för att kontrollera sina anställda kan det alltså leda till en förlust av den 

kunskap som kunnat växa fram i interaktionen. 

 

Goddard och Tillmann (2008) identifierar i sin studie två dimensioner av meningsskapande 

som ger en djupare inblick och uppfattning om begreppet. Dimensionerna hänger ihop med 

varandra och beskrivs som en flerskiktig mosaik av verkligheten där orsak-verkan-samband på 

ett plan utgör den ena dimensionen. Liknelsen till en mosaik-bild syftar till en förklaring av 

verkligheten som en bild med flera olika sammankopplade händelser. Att den är flerskiktig 

syftar till en ständig förändring och hur det hela tiden byggs på och byggs vidare. Den andra 

dimensionen är att se på helheten, alltså att se bortom de enstaka händelserna, lyfta blicken och 

se hur dessa skapar en helhet. Ett exempel är att se på handlingar i en organisation, ena 

dimensionen, och hur dessa handlingar leder till vissa konsekvenser. Den andra dimensionen 

blir då att se hur organisationen påverkas av konsekvenserna. Syftet med detta är enligt 

Goddard och Tillmann’s (2008) forskning att skapa transparens och förståelse, det 

framkommer i deras resultat att verktygen som används är organisationers ekonomisystem. 

Genom att analysera siffror och resultat, jämföra dessa med externa faktorer som exempelvis 

konkurrenter, sammanställa och översätta detta till något begripligt skapar controllers en 

transparens och förståelse för organisationens nuvarande tillstånd. Det finns dessutom två olika 
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situationer som kan uppstå där den ena är återkommande, med det menas att det finns historiskt 

beslutsunderlag som kan användas för att jämföra och ha som referens. Det som har hänt 

historiskt sett berättigar och vägleder beslutet, vilket kan innebära siffror från tidigare år i 

budgetprocessen som används som referens för att sätta nya mål eller hur en viss situation har 

behandlats vid tidigare liknande incidenter. Den andra är när det uppstår en ny situation där det 

inte finns något jämförbart material. Meningsskapandeprocessen blir i en sådan situation 

framträdande och det ställs högre krav på den som ska skapa sig en uppfattning av situationen 

och utvärdera den med hjälp av de två dimensionerna för att nå ett beslut. Eftersom det inte 

finns något jämförbart material menar Goddard och Tillmann (2008) att det istället är 

beslutsfattarens tidigare erfarenhet och kunskap som kommer avgöra och vägleda beslutet. 

Beslutsfattarens tolkning blir då avgörande för beslutet. I deras studie är det controllers som tar 

fram beslutsunderlagen och organisationernas ekonomisystem kopplas därför till 

meningsskapande då de används som verktyg av controllers för att förstå det som händer. 

Controllerns uppgift blir då att översätta siffrorna och skapa transparens i organisationen för 

att ledare ska kunna skapa sig en helhetsbild av organisationens tillstånd. 

2.2.3 Meningsgivande 

Meningsgivande förklaras som en aktivitet vars syfte är att styra och kontrollera andras 

meningsskapande till en förbestämd föredragen tolkning av organisationen (Goddard & 

Tillmann 2008; Gioia & Chittipeddi 1991). Detta kan liknas vid Weick’s (1995) koppling till 

hur manipulativa handlingar används för att främja agendan. Innehåll är en viktig resurs i 

meningsskapandet; vad som händer och hur det är kopplat till kontexten samt hur det förstås i 

sammanhanget gör att ingenting kan ses som statiskt eller som något med en enda exklusiv 

förklaring (Weick 1995; Goddard & Tillmann 2008). Genom att beskriva något i form av en 

historia sätter man ord på en händelse och gör ett försök att återberätta något som har hänt. 

Eftersom det görs med ord valda av berättaren är dennes val av ord viktigt för förståelsen 

samtidigt som åhörarens förståelse och tolkning av ordens betydelse spelar lika stor roll. 

Meningsgivande handlar även om argument, att kunna förklara något på ett sätt som legitimerar 

det man vill ha sagt och att det tas emot och förstås på samma sätt. Detta skildras av Weick 

(1995) som menar att en fråga alltid har två svar med motsatt mening vilket innebär att det 

finns ett potentiellt kontroversiellt svar som behöver argumenteras för eller emot. Det görs 

också en distinkt skillnad mellan det majoriteten tycker och det minoriteter tycker då något ska 

argumenteras för (Goddard & Tillmann 2008). Det majoriteten tycker och som uttrycks tas ofta 

för givet. Det minoriteter uttrycker granskas och bearbetas på ett annat sätt eftersom det avviker 
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från “det normala” och blir därför något där meningsskapandeprocessen visar sig tydligare. 

Möten, alltså när tre eller fler personer träffas för att diskutera ett kommande beslut, kommande 

mål, gemensamma eller skilda värderingar och så vidare, är där meningsskapande ofta sker. 

Det är en företeelse där minoriteter och majoriteter kan träffas och argumentera för att nå en 

överenskommelse. Det är också vid bland annat möten som meningsgivande uppkommer, 

Gioia och Chittipeddi (1991) visar det i sin forskning där rektorn för ett universitet förespråkar 

sin nya strategiska inriktning för skolan i olika former av möten. Det är i huvudsak med 

nyckelpersoner, alltså personer med direkt eller indirekt koppling till den strategiska 

förändringen, som exponeras för den här sortens interaktioner på grund av deras inblandning 

och roll i den strategiska förändringen.  

 

Gioia och Chittipeddi (1991) menar att det är viktigt att förstå strategiska förändringar som en 

förhandling. Speciellt då förändring inte uppkommer på grund av någon sorts krissituation, 

vilket skulle underlätta acceptansen av förändringen eftersom en krissituation tvingar 

organisationen till en förändring och rubbandet av status quo.  Förhandlingen består av redan 

fastställda föreställningar om verkligheten i organisationen som utmanas av idéer från 

ledningsgrupp eller i Gioia och Chittipeddi’s (1991) fall av den nya rektorn. När detta sker 

beror graden av motstånd på hur pass väl ledaren eller ledningen lyckas med 

meningsgivandeprocessen, det vill säga hur och om de lyckas framföra sina idéer på ett sätt 

som tas emot och accepteras. Aktörer kan ha olika uppfattningar och åsikter vilket skapar 

barriärer som försvårar meningsskapandet. För att det ska accepteras behöver barriärerna 

trängas igenom med väl uppbyggda argument som talar för och visar på nyttan med 

förändringen för de påverkade. 

2.2.4 Användandet av siffror 

Goddard och Tillmann (2008) studerar hur controllers använder sig av siffror i sitt dagliga 

arbete för att skapa mening för sig själva och andra inom organisationen. De identifierar tre 

aktiviteter för detta: strukturering och harmonisering, överbryggande och kontextualisering 

samt kompromissa och balansera. Aktiviteterna har ett meningsskapande och meningsgivande 

syfte och ligger till grund för beslut som fattas inom organisationen. I artikeln beskrivs det hur 

och vad controllers gör för att utföra dessa aktiviteter vilket beskrivs nedan. 

 

Strukturering och harmonisering handlar om att göra information sammanhängande och 

begriplig. En controller beskriver hur en komplex situation hanteras, först ser denne helheten i 
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situationen för att sedan bryta ner den i mindre delar, när de olika delarna är kända kan pusslet 

läggas ihop igen. En komplex situation kan vid första anblick verka överväldigande men genom 

att bryta ner och strukturera informationen som finns kan helheten förstås (Goddard & 

Tillmann 2008). Harmonisering användes när information inte var jämförbar, antingen för att 

den kom från externa källor eller för att interna regler inte följts, vilket leder till svårigheter när 

informationen skulle analyseras. Information samlades in från olika divisioner, controllern 

analyserar och ifrågasätter den för att sedan kunna presentera en begriplig och standardiserad 

rapport till ledningen. En effekt av aktiviteten är att den förser organisationen med struktur och 

underlättar meningsskapandet av information då den blir transparent och begriplig (Goddard 

& Tillmann 2008). 

 

Överbryggande och kontextualisera ser till att skapa en brygga över tid och kontextualisera 

information i rum. Att placera ett fenomen i en kontext samt göra det möjligt att jämföra mot 

tidigare år både internt och externt anser Goddard och Tillmann (2008) vara ett kraftfullt 

verktyg för att förstå ett fenomen. Målet med aktiviteten är att knyta en situation till tid och 

rum för att kunna relatera det till något som hänt eller till framtida händelser. En controller 

beskriver kontextualiserande med ett exempel: “Om marknaden faller (mycket) och våra siffror 

endast faller lite, då har vi gjort ett fantastiskt resultat i den specifika kontexten, även om vi 

gick med förlust. Om du har dåliga siffror i en växande, fantastisk miljö, då är det en katastrof.” 

(Goddard & Tillmann 2008). Överbryggandet handlar om att nuvarande siffror ska kunna 

relateras till tidigare år och planen. Goddard och Tillmann (2008) menar att framtiden endast 

kan förutses av det som hänt tidigare och vad som händer nu, framtagandet av jämförbar 

information genom överbryggande och kontextualiserande är därför av stor vikt.  

 

Kompromissa och balansera handlar om att acceptera att all information eller alla resurser som 

krävs inte finns, för att göra det bästa av situationen görs en kompromiss eller anpassning efter 

situationen. Konsekvensen av en kompromiss är att balans nås där olika alternativ kan vägas 

mot varandra, balans är svårt att definiera och förklaras med uttrycket “feel for the game”. Ett 

exempel på när balansering visade sig var vid överflöd av information, en aktiv selektering av 

vilken information som skulle användas behövdes. Problemet blir då att hitta en balans, att få 

med relevant information utan att förlora helhetsbilden (Goddard & Tillmann 2008). En 

controller uttrycker att i vissa avseenden är det bättre att inte överanalysera något då detta kan 

bli en lång och kostsam process varför det kan vara lämpligt att kompromissa och acceptera att 

en approximation är det bästa för att greppa situationen. Kompromissa handlar till stor del om 
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att göra sitt bästa för att se tendenser eller riktningar framför precision (Goddard & Tillmann 

2008). 

2.3 Chefsroller i en strategiprocess 

Floyd och Lane (2000) presenterar tre vedertagna chefsroller i en organisation och möjliga 

konflikter som kan uppstå mellan dem under strategiarbetet. Inom dessa chefsroller definieras 

ett antal underliggande roller som träder fram i olika skeden av det strategiska arbetet. 

Strategiarbetet har enligt Floyd och Lane (2000) tre olika subprocesser: definiera kompetens, 

sprida kompetens och modifiera kompetens. Alla nivåer av chefer återfinns i samtliga 

subprocesser dock kan deras olika roller variera beroende på vilken process det handlar om. 

Vidare säger författarna att dessa roller överlappas, att det inte finns en distinkt linje mellan 

rollerna (Floyd & Lane 2000). Processerna förklaras nedan där vi fokuserar på att ge en bild av 

vad som sker inom varje process istället för att beskriva varje enskild roll, dessa visualiseras i 

Floyd och Lane´s (2000) modell över subprocesserna (se figur 3). Processen att definiera 

kompetens startar med att den operativa chefen experimenterar för att lösa problem. En operativ 

chefs roll beskrivs enligt Floyd och Lane (2000) som verksamhetspraktisk vilket innebär att ta 

initiativ på ett operativ plan för att se möjligheter och länka till behov. Med tanke på den större 

kompetensen om strategi inom organisationen mellanchefen besitter vidarebefordras 

upptäckterna från operativ chef. Mellanchefens uppgifter består av att utvärdera och välja ut 

vad som är relevant för organisationen för att sedan presentera detta för toppchefen. 

Wooldridge och Floyd (1992) lyfter fram vikten av mellanchefen i situationen att värdera 

information i “nätet” och utifrån den förespråka och engagera inom verksamheten. 

Mellanchefen beskrivs även av Wooldridge och Floyd (1992) ha en viktig funktion i 

strategiprocessen som ihärdig och övertygande funktion i valet av alternativ som ska 

presenteras uppåt. Den hierarkiskt högre chefen väljer sedan ut de bästa förslagen som kommit 

genom organisationen baserat på omvärlden och långsiktigt utfall för att skapa nya 

kompetenser. Floyd och Lane (2000) beskriver den högre chefens roll som beslutsfattande 

vilket visar sig genom att denne uttalar önskad strategi, övervakar samt stöder och supportar. 

Processen kompetensspridning tar sin början i att toppchefen allokerar resurser för att nå den 

önskade positionen. När toppchefen bestämt vilka resurser som behövs för strategin tar 

mellanchefen över för att implementera den nya strategin, implementeringen ses ofta som en 

nyckelfunktion för mellanchefen (Wooldridge & Floyd 1992). Mellanchefens roll blir att 

involvera människorna, systemen och strukturerna för att möjliggöra implementeringen. Att 
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påverka dessa delar av verksamheten underlättar för den högsta ledningen att få den önskade 

riktningen på strategin. Den operativa chefen ser till att arbetarna tar till sig och bekräftar den 

nya riktningen samt använder sig av det nya arbetssättet. I processen att modifiera kompetens 

innebär det för toppchefen att styra efter rådande omständigheter. Antaganden som medför att 

etablerade rutiner ifrågasätts leder till att justeringar på ett operativt plan börjar införas genom 

att det egna beteendet utvärderas. I den här subprocessen verkar mellanchefen uppåt i form av 

att tolka och sammanställa den information som denne anser lämplig att transportera uppåt i 

organisationen både strategiska förslag men även praktiska förslag. Wooldridge och Floyd 

(1992) säger att mellanchefer med sin unika position kan styra informationen utifrån vad de 

anser viktigt att förmedla och för att främja sin egen agenda. Rollen för mellanchefen som en 

sammanställare kan enligt Wooldridge och Floyd (1992) ses som ett föregående steg till att 

välja ut information och presentera vidare uppåt som beskrivits tidigare för den önskade 

strategiska riktningen. I modifieringsprocessen verkar även mellanchefen nedåt i 

organisationen genom att värna om direktiven uppifrån och sända dessa vidare nedåt i 

organisationen till det operativa planet för att underlätta den strategiska förändringen uppifrån 

(Wooldridge & Floyd 1992). 

 

 

Figur 3. Subprocesser och roller (Floyd & Lane 2000)   

2.3.1 Mellanchef och controllerfunktionen 

Rouleau, Balogun och Floyd (2015) diskuterar en utveckling över tid i organisationer där 

hierarkiskt högre uppsatta chefer börjar inta mer av en mellanchefsroll. Plattare organisationer 
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i kombination med globalisering och teknologisk utveckling ses som en bidragande faktor till 

detta då kommunikation förbättras och information blir mer tillgängligt. Wooldridge, Schmid 

och Floyd (2008) visar på att i takt med denna utveckling har rollen som mellanchef gått från 

att vara en strikt hierarkisk roll till att vara en heterogen grupp som inte är beroende av hierarkin 

utan definieras av vad för slags arbete som utförs. En ekonomichef skulle till exempel kunna 

placeras som antingen toppchef eller mellanchef hierarkiskt. Med Rouleau, Balogun och 

Floyd´s (2015) resonemang om att högre chefer börjar inta en mellanchefsroll skulle 

ekonomichefen som toppchef hierarkiskt kunna klassas som en mellanchef baserat på 

arbetsuppgifter framför position. Wooldridge, Schmid och Floyd (2008) menar att det som är 

unikt för mellanchefer är deras koppling mellan det operativa planet och den högsta nivån i 

organisationen. Detta utan att ha en formell strategisk roll till skillnad från toppchefen (Balogun 

& Johnson 2004). Olve (2013) diskuterar översättningen av controllerbegreppet och menar att 

mycket av det som klassas som controlleruppgifter istället skulle kunna kategoriseras under 

benämningar som “ekonomichef” eller “VD-assistent”.   

 

Goddard och Tillmann (2008) menar att controllerns funktion är viktig för företag och att 

funktionen inte begränsas av att identifiera problem utan även innefattar motåtgärder och 

lösningar. Uppgiften som controllern har innefattar daglig kontakt med chefer på olika nivåer 

i företag, de kan ses som en assistent eller ett bollplank vilket tyder på deras intima relation 

med andra ansvariga inom en organisation. Vidare framhäver Goddard och Tillmann (2008) 

att med rollen som bollplank går det i vissa fall att se på controllerns funktion som en 

kvalitetssäkrare inom beslutsfattande. Bilden av chefer varierar enligt Goddard och Tillmann 

(2008), en marknadschef kan ses som en innovativ person medan en controller kan upplevas 

som en forskare som bedömer situationer utifrån analyser och siffror. I Olve (2008) förs det en 

diskussion om att uppgiften för en controller har utvecklats till att innefatta mer av pedagogik 

och psykologi för att använda ekonomisk information till att påverka organisationen. 

Controllern behöver dessa egenskaper för att kunna förstå hur de ansvariga ska styras och hur 

de påverkas av målen och uppföljningar av dessa. Myreteg och Abrahamsson (2013) belyser 

vikten av att ekonomer kan prata “ekonomiska” för att översätta händelser och aktiviteter 

kopplat till ekonomisk information (siffror). De tar upp svårigheten i att informationen kan 

tolkas på olika sätt och menar på att det behövs modeller till exempel balans och resultaträkning 

som utgångspunkt. Genom att behandla rapporterna på olika nivåer och interagera kring dem 

skapas förståelse. Myreteg och Abrahamsson (2013) framhäver även att genom interaktion 

kring ekonomin leder till att enskilda händelser kan förstås med avseende på helheten. För att 
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det ska vara möjligt för människor i organisationen att förstå ekonomi krävs att ekonomer och 

controllers utbildar och hjälper till att tolka den ibland abstrakta informationen (Myreteg & 

Abrahamsson 2013). 

2.4 Sammanfattning 

Då strategy as practice involverar i princip allt som händer i en organisation krävs en 

avgränsning för att det ska vara möjligt att få ut något av teorin. Jarzabkowski, Balogun och 

Seidl (2007) resonerar kring problematiken som uppstår när all social aktivitet skulle kunna 

kopplas till att vara strategi och menar att forskning bör riktas mot aktiviteter som planering, 

årliga utvärderingar, strategy workshops och diskurser kopplade till dessa. För att koppla 

tillbaka till syfte och frågeställning behövs en klarhet kring vad som kan klassas som practices 

då dessa tillsammans bildar strategin. Jarzabkowski och Spee (2009) menar att det är svårt att 

specificera en enskild practice då de är sammanvävda med varandra. Strategiska aktiviteter 

som aktörer inom en organisation utför har som syfte att åstadkomma en kollektiv uppgift och 

i dessa handlingar kan practices återfinnas (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). Strategiska 

aktiviteter ses som överordnade practices då en strategisk aktivitet kan rymma ett flertal 

practices. Budgetprocessen i ett företag kan klassas som en strategisk aktivitet som rymmer 

flera practices, till exempel budgetmöte, uppföljning och tillbakablickande. I sin tur finns det 

utrymme för mindre practices i exempelvis ett budgetmöte där presentation av dagordningen 

kan vara en practice (se figur 4). 

 

 

Figur 4. Begreppshierarki 

 

Kategoriseringen av begreppen har som syfte att förtydliga hur vi hierarkiskt ser på practices i 

en given kontext. Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) menar att en analys av practices inte 

bör stanna vid att identifiera practices utan det är hur dessa practices utförs som är intressant. 
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För att förstå detta används meningsskapande och meningsgivande som en lins vilken vi kan 

förstå aktörernas handlingar genom. Genom att observera händelser i en organisation kan 

aktiviteter som har en strategisk inverkan uppfattas. För att förstå bakgrunden, uppkomsten och 

effekten av dessa aktiviteter kan teorin om meningsskapande användas (Weick 1995). 

Meningsskapande kan genom dess tolkande karaktär med fördel användas för att förstå 

mikroprocesser i en organisation, vilka i sin tur påverkar makroprocesser och kan därför vara 

intressant för ledningen i en organisation att känna till (Brown, Colville & Pye 2014). 

Toppchefer har enligt Floyd och Lane (2000) ett övergripande perspektiv och ser helheten, 

vilket kan ses som ett makroperspektiv på organisationen. Genom att hålla den nivån av uppsikt 

kan ledare styra organisationen efter marknaden och använda sin översikt för att observera 

organisationen i sin helhet. Mellanchefer beskrivs som en medlande hand som har uppsikt över 

det operativa planet samtidigt som de har en koppling till ledningen och har rollen som 

förmedlar information däremellan. Denna förmedling kan bland annat utföras genom Goddard 

och Tillmann´s (2008) controlleraktiviter: strukturering och harmonisering, överbryggande och 

kontextualisera samt kompromissa och balansera. Aktiviteterna har som sagt både ett 

meningsskapande och meningsgivande syfte, denna förgrening av meningsskapande är värd att 

poängtera för vår analys. Aktiviteter som uppfattas har i de allra flesta fall flera aktörer 

inblandade vilket enligt forskning (Weick 1995; Goddard & Tillmann 2008; Gioia & 

Chittipeddi 1991) innebär en skillnad på uppfattningen av händelser beroende på vilken aktör 

som studeras. Den givande aktören, alltså den som förmedlar något, är den vars aktiviteter 

förstås genom meningsgivande. Meningsgivande handlar i korthet om att forma det som ska 

förmedlas till något som ska uppfattas på samma sätt av den mottagande parten. Det gäller att 

överbrygga risken för missförstånd genom att bygga upp det som ska förmedlas med argument 

och ett välformulerat språk. Meningsskapande blir den föregående processen för den givande 

aktören, alltså hur den personen uppfattat och förstått det som ska förmedlas. För den 

mottagande aktören innebär meningsskapandet att konvertera informationen som den blivit 

exponerad för och skapa en uppfattning utifrån detta (Gioia & Chittipeddi 1991; Goddard & 

Tillmann 2008). 

 

Floyd och Lane´s (2000) studie om strategiarbete i strategisk förändring beskriver tre 

subprocesser där de identifierar ett antal roller som topp-, mellan- och operativa chefer innehar. 

Då vi använder deras definition av vad respektive chefsnivå har för uppgifter inom en 

organisation kommer practices kopplade till rollerna i subprocesserna sökas (figur 3). I 

analysen ämnade vi dock ha en öppenhet för att ytterligare roller kan existera. Utöver Floyd 
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och Lane´s (2000) definition av chefsrollerna påför vi Goddard och Tillmann´s (2008) 

beskrivning av en controllers funktion då posten inte formellt finns i organisationen som 

studeras. Olve (2013) menar att de uppgifter som en controller utför klassificeras och kan liknas 

vid de hos ekonomichef eller VD-assistent. 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens tillvägagångssätt där även bakgrund presenteras för att ge en 

inblick i studiens uppkomst. Avsnittet avslutas med en reflektion över det metodologiska 

tillvägagångssättet. 

 

Rapportens innehåll har styrts av ett intresse för verksamhetsstyrning och strategiarbete som 

uppstått under tidigare kurser. Diskussioner kring hur detta kan studeras ledde till ett första 

samtal med ekonomichefen på Bolaget. En tidigare affärsmässig relation till honom väckte 

tanken till att ta kontakt med just honom och den organisationen. Det visade sig vid en första 

kontakt att förutom det sedvanliga arbetet som ekonomichef fyllde han även rollen som 

controller och hade även ett övergripande IT-ansvar. Samtalet avslutades med att vi bokade in 

ett möte med ekonomichefen för att diskutera vad vi har tänkt oss med vår studie, hur vi tänkt 

att Bolaget och ekonomichefen kunde hjälpa oss samt hur vår studie kunde vara till nytta för 

dem. I och med den tidigare affärsmässiga relationen till organisationen fanns ett förtroende 

vilket var en av anledningar till att ekonomichefen ställde upp. Däremot har vi inte haft någon 

betydande koppling eller relation till studieobjektet som skulle kunna styra resultatet av 

studien. Den affärsmässiga relationen som en av oss hade med ekonomichefen gav oss bara 

smidigare tillgång till Bolaget, informationen därefter styrdes inte av någon tidigare kontakt. 

 

Mötet med ekonomichefen gjordes alltså för att ge en inblick, både för oss och för honom, i 

Bolaget och vad vår studie ämnar beröra. Där redogjordes de krav och förväntningar som fanns 

från båda håll. Det gavs även chans för ekonomichefen att tänka över huruvida de kunde ställa 

upp i den grad som studien krävde för att minska risken för missförstånd och bristande tillgång, 

vilket i sin tur skulle försvårat eller till och med omöjliggjort fullföljandet av studien. Vi var 

redan från början, i det planerande stadiet av studien, intresserade av att genomföra en studie 

som ämna skapa förståelse, vi ville alltså inte testa någon specifik teori för att se om den 

stämmer. För att få en tillräckligt rik empiri som matchade vår ambition ställdes det krav på 

tillgång, vilket Bryman och Bell (2013) menar är ett av de största hindren i studier med ett 

utforskande syfte eftersom företag och organisationer inte släpper in vem som helst för att ta 

del av interna processer och yrkesfärdigheter. Mötet var lyckat och alla frågetecken rätades ut 

i sin helhet, ekonomichefen förstod omfattningen av det vi begärde av honom och Bolaget. Vi 

var tydliga med vad åtagandet innebar och vi kom överens att få följa honom och observera 

hans dagliga arbete. Vi fick dessutom tillgång till de anställda för intervjuer, där ambitionen 
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var att få ytterligare information som skulle bidra till att skapa en helhetsbild av organisationen 

samt ge insikt och förståelse om det vi observerar. 

3.1 Studiens utformning  

Studiens syfte som handlar om att skapa förståelse fångas bäst av en kvalitativ teoretisk ansats 

(Bryman & Bell 2013). Vidare ämnade vi få en djup och reflektiv empiri där teorin använts 

som ett bollplank och ett sätt att förstå det vi observerat. Reflexiviteten innebär att inte se på 

empirin som en enkelriktad väg utan som en process där forskaren och det som utforskas 

påverkar varandra (Alvesson & Sköldberg 2008). I linje med Alvesson och Sköldbergs (2008) 

diskussion kring kvalitativ empiriinsamling har denna studie inspirerats av etnografiska studier. 

Metoden används av forskare som vill sätta sig in i en organisation och fokuserar på att 

undersöka hur livsvärlden uppkommer genom att studera mikroprocesser som exempelvis 

sociala interaktioner. För att ha möjligheten att upptäcka och förstå ekonomichefens dagliga 

arbete kopplat till strategiarbetet behövde vi därför observera och se vad han faktiskt gör när 

han arbetar. Carlile (2002) menar att intervjuer inte är tillräckligt då det man studerar är ett 

komplicerat fenomen och att observationer innebär en mer omfattande insamling av 

“verkligheten”. Cunliffe (2015) berör också den etnografiska forskningsmetoden och förklarar 

den som ett sätt att beskriva händelser som kopplar verkligheten till teorin och som ska 

tillhandahålla läsaren ett nytt sätt att se på det som studeras. Detta är ännu ett argument för 

studiens tillvägagångssätt då vi ville förstå verksamheten med hjälp av teoretiska perspektiv 

framtagna av tidigare forskare. Det inledande intresset berörde just strategi och strategy as 

practice är ett teoretiskt perspektiv som i huvudsak handlar om hur strategin förkroppsligas i 

det dagliga arbetet.   

 

Användandet av teorin i den här studien har skett växelvis med inspiration från tidigare 

forsknings metoder och dess förankring i teorier. Genom att förankra oss i tidigare forskning 

vägleddes studien men i och med syftet att skapa förståelse lät vi det empiriska materialet styra 

studien. En abduktiv ansats beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som en metod där 

empiriskt material tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster och som successivt 

utvecklas. I och med utvecklingen lämnas det utrymme för teorin att justeras och förfinas. I 

vårt fall var den övergripande teorin, eller mönstret, strategy as practice och den teoretiska 

linsen som det empiriska materialet skulle förstås genom var meningsskapande. I takt med att 

empirin samlades in justerades teorin för att beröra det som vi observerade och upptäckte. 
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Strategy as practice och meningsskapande är så pass omfattande och abstrakta att det krävdes 

en kategorisering av begreppen där de ställdes mot varandra vilket gjordes i sammanfattningen 

av den teoretiska referensramen. Det tillkom dessutom teori kring ledarroller för att kunna 

placera in och förklara olika personer och deras roller i organisationen. Resultatet blev alltså 

en iterativ process där teori och empiri användes sida vid sida för att komplettera varandra och 

leda oss mot en slutsats som speglar vårat syfte. 

3.2 Litteratur 

En litteraturgenomgång där teorier inom det valda ämnet gjordes då det krävs för att genomföra 

en undersökning (Bryman & Bell 2013). Litteraturgenomgången gav en överblick över 

området som skulle studeras. Kunskap inom området och gap kunde upptäckas vilket ledde till 

en vägledning mot vad som bör eller rekommenderas att studeras vidare. Då studien behandlar 

området strategi bearbetades strategilitteratur på ett övergripande plan. Rekommendationer för 

vidare forskning har lett studien till att handla om hur chefer på olika nivåer, med fokus på 

mellanchefer, i organisationer arbetar med strategi då detta behövde kompletteras med 

ytterligare forskning. I huvudsak har artiklar och böcker använts för att få fram relevant 

information. Det poängteras även av Bryman och Bell (2013) att tillförlitligheten i en studie 

stärks av en väl genomförd litteraturgenomgång.  

 

För att hitta relevant litteratur användes i huvudsak sökmotorerna Google Scholar och Örebro 

universitets Summon. I sökmotorerna har vi använt oss av ord kopplade till strategi. I början 

användes ordet “strategy” för att få fram övergripande strategilitteratur. I takt med att vi fick 

en ökad förståelse för vad forskningen säger om strategi utvecklades sökorden till att beröra 

vår studies syfte. Orden vi använde därefter var “strategy as practice”, “sensemaking”, 

“sensegiving”, “middle-management”, “management roles”, “etnography”, “accounting” och 

“organization”. Dessa har använts enskilt och i kombination med varandra, resultaten sållades 

genom att läsa abstracts och utvärdera informationen därefter. De abstracts som verkade 

relevanta för studien valdes ut och lästes i sin helhet för att till slut utgöra en grund där vår 

teoretiska referensram fick sin förankring. I artiklarna refererades det dessutom till andra 

artiklar och böcker som var relevanta för forskningen, dessa följdes upp och användes i den 

mån de var relevanta för vår studie. 
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3.3 Undersökningsobjekt 

3.3.1 Organisationen 

Bolaget är en del av ett rikstäckande förvaltningsbolag med regionala kontor utbrett över hela 

landet som är verksamma som separata enskilda bolag. Det rikstäckande organisationen 

fungerar som ett paraply där det gemensamma varumärket arbetas med för att stärka deras plats 

i samhället. De tillhandahåller dessutom kommunikation och samordning, rikstäckande 

marknadsföring av varumärket, gemensamma styrdokument samt förening- och 

verksamhetsstöd. Den rikstäckande organisationen är ett kooperativ som alltså ägs av 

medlemmarna och de regionala kontoren drivs med egen styrelse och ledning. Det rikstäckande 

bolaget är ömsesidigt medlem i samtliga regionala kontor. Bolaget som studieobjekt valdes 

främst av tre skäl. Det första eftersom Bolaget inte är privatägd vilket medförde att vi hade en 

tes om att organisationens uttalade vision, att finns för medlemmarna, kunde innebära en 

motsättning i den mer generella uppfattningen om företag på en konkurrensutsatt marknad som 

oftast arbetar med ett vinstmaximerande syfte.  Jarzabkowski (2003) argumenterar för att icke 

vinstmaximerande organisationer har flera mål som inte nödvändigtvis är kompatibla med 

övergripande företagsekonomiskt mål. Det andra, vilket framkom från den inledande kontakten 

med ekonomichefen, att organisationen varit under en förändring och börjat arbeta mer och 

mer med strategi och effektivisering av verksamhetsstyrningen. Det tredje eftersom 

ekonomichefen vid de första samtalen uttryckligen kände ett behov av förändring i ekonomi- 

och verksamhetsstyrningen. 

3.3.2 Val av respondenter 

För att kunna svara på syftet i studien har respondenter med en chefsroll sökts på olika nivåer 

i organisationen. I utvärderingen av vilka respondenter som behövts för studien har Floyd och 

Lane`s (2000) klassificering av chefer på tre olika nivåer använts. På toppnivå har VD för 

moderbolaget identifierats och intervjuats. På den operativa nivån har chefer och ansvariga för 

olika områden identifierats, områden kan innebära ansvar för antingen ett geografiskt område, 

som de benämns i organisationsschemat (se figur 5) alternativt kan innebörden av område vara 

en enhet som samlar aktiviteter som inte är knutet till ett geografiskt område till exempel 

kundmottagning. Med studiens fokus på mellanchefer och med syfte att ge förståelse för 

strategiarbetet har ekonomichefen observerats under ett antal tillfällen. Detta för att ge en 
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djupare förståelse för hur hans dagliga aktiviteter speglar sig i strategin. Ekonomichefen har 

även intervjuats under flertalet tillfällen för att komplettera och bygga på informationen från 

observationerna. VD för dotterbolaget har även klassificerats på mellanchefsnivå i Bolaget. 

Dennes roll som mellanchef utlästes från hur denne agerade under observationerna och genom 

att ha ansvar för de tidigare beskrivna operativa cheferna. Intervjuer med ansvariga för bygg, 

marknad och finans har genomförts i syfte att undersöka hur strategin upplevs och används 

inom dessa områden. Speciellt för de tre områdena är att cheferna för enheterna inte har 

klassificerats utifrån Floyd och Lane (2008) då de verkat ensamma i deras enhet utan 

chefsansvar. För att öka förståelsen har även intervjuer utförts med medarbetare som inte har 

ett chefsansvar men som jobbar i anslutning till de chefer som identifierats. Det går i linje med 

vad Cunliffe (2015) lyfter fram om att de som inte sitter på ledarpositioner kan ses som 

överflödiga men det ger en skildring av hur strategin visar sig på olika nivåer och kan därmed 

ge en mer nyanserad bild av chefernas sätt att arbeta och bidra till ny teori. 

 

 

Figur 5. Organisationsschema Bolaget, (intervjuer har utförts med personer i de grönmarkerade rutorna) 
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3.4 Datainsamling 

Insamlingen av data har i första hand gjorts genom observationer och intervjuer (se separata 

avsnitt). I början av studien fick samtliga skriva på ett sekretessavtal som därmed gav oss 

tillgång till det mesta. Informationen från observationerna blev därmed inte strypt, 

sekretessavtalet gav oss även tillgång till möten med speciellt känslig information som inte 

räknas som offentlig. Att vi skrev på ett sekretessavtal var känt hos alla i organisationen genom 

att vi berättar det i inledande möte eller genom utskick i form av mail från ekonomichefen. Vi 

upplevde att observationerna och intervjuerna var naturliga och vår närvaro tycktes inte störa 

ordningen på arbetsplatsen eller de möten som vi närvarade på. Alla möten som vi fick tillgång 

till, förutom förvärvsmötet, fick vi även möjlighet att spela in vilket minskar risken för 

bristande anteckningar där vi missar viktiga poänger eller information. Det antecknades 

dessutom vid möten för att få med eventuella gester eller annan information som inte framgår 

genom ljudinspelning. Kombinationen underlättade återkopplingen jämfört med om 

inspelningsmöjligheten inte hade funnits då det i vissa möten, i synnerhet det första 

budgetmötet, innehöll en omfattande mängd information som hade varit svår att med bara 

anteckningar kunna få med i sin helhet. Att det gjordes både intervjuer och observationer var 

för att få information från olika håll som kan användas tillsammans och ger ett rikare och mer 

varierat material (Alvesson & Sköldberg 2008). Våra observationer har styrkts av information 

som framkommer i intervjuerna. Att det gjordes observationer och inte bara intervjuer följer 

Merriams (1994) resonemang där information från intervjuer beskrivs som en tolkning av 

intervjupersonens minnesbilder. För att öka studiens tillförlitlighet genomfördes observationer, 

som är en direkt bild av verkligheten, vilket gav oss som utomstående en chans att undersöka 

sådant som för de observerade har blivit rutin eller vardag. Merriam (1994) menar också att 

kombinationen observation och intervjuer är väldigt vanligt eftersom intervjuer är en 

andrahandsredogörelse medan observationer är en direkt observation. 

3.4.1 Observationer 

Observationerna utfördes på ekonomichefen i Bolaget under sex heldagar utspridda på sex 

veckor och dessutom på olika veckodagar. Tanken var att få uppleva en så mångsidig bild av 

ekonomichefen som möjligt varför olika veckodagar valdes då det enligt samtal med 

ekonomichefen fanns vissa rutiner och händelser knutna till vissa dagar i veckan. Vid 

observationstillfällena bokades ett sammanträdesrum som vi hade privat tillgång till för att 

kunna diskutera det som observerades samt arbeta med dokumentet. Detta gjordes för att 
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löpande arbeta med empirimaterialet medan informationen fortfarande var färsk vilket ger en 

bättre reflektion av det upplevda (Bryman & Bell 2013). Vi förde fältanteckningar som 

inkluderade tidpunkter för händelser, sinnesstämning, miljö- och känsloreaktioner, deltagande 

i möten, ifrågasättande av händelser som exempelvis klargörande av det som sägs i ett 

telefonsamtal och sammanfattningar. Dessa användes som stöd när empirin diskuterades 

löpande och vid beskrivning och analys av empiri.  Metoden för datainsamlingen inspirerades 

av observationsformen skuggning vilket innebär att en forskare följer en person inom 

organisation i dennes dagliga arbete (Bryman & Bell 2013). För att inte påverka ekonomichefen 

i sitt arbete var det endast en av oss som agerade observatör i taget. Under dagen turades vi om 

att observera och vid byten berättade den som observerat vad som hade hänt. Vi skrev ner det 

som uppmärksammats med eventuella teoretiska kopplingar om det var något uppenbart för att 

vid senare tillfälle förstå vad som menades med anteckningen. Under observationerna ställdes 

frågor för att klargöra vissa händelser, som exempelvis telefonsamtal där en typisk fråga var 

“vem var det?” eller “vad handlade det där om?”. Insamlingen av empiriska data genom 

observation och skuggning gjordes med så lite involvering som möjligt, genom att följa med 

och observera utan att märkas av, för att få en så naturlig och verklig bild av studieobjektet som 

möjligt. Detta var nödvändigt initialt men är även betydande senare i processen menar Merriam 

(1994), en passiv och “omärklig” roll ska få de närvarande att slappna av och inte känna sig 

illa till mods på grund av observatören. Cunliffe (2015) menar dock att intentionen dessvärre 

inte möter upp verkligheten då närvaron påverkar på ett eller annat sätt, på samma sätt som de 

situationer vi är involverade i påverkar oss och vår perception. Därmed kan vi inte vara helt 

objektiva i vår bedömning av situationen, inte heller rent subjektiva då vi och de som 

observerades och intervjuades påverkas av varandra och av kontexten. Baserat på Cunliffe 

(2015) och Merriam (1994) resonemang om att observatören och den observerade påverkar 

varandra valde vi att under observationen på kontoret av ekonomichefen att endast en av oss 

observerade i taget, detta för att minimera vår påverkan på situationen. En annan anledning till 

att vi observerade en i taget var för att det gav oss möjlighet att observera korta perioder och 

byta av varandra. Genom att hålla ned observationsperioderna till kortare pass får forskaren 

lättare att minnas det som har hänt (Merriam 1994). Det gav oss också en chans att diskutera 

och reda ut eventuella frågetecken kring det vi precis observerat.  

 

Vidare förs en diskussion kring relationen mellan observatör och observerade som berör 

kvalitén på information (Merriam 1994). Hon menar att information kan bli förvrängd eller 

manipulerad till att passa situationen om en tillit mellan parterna inte infinner sig. Det vi gjorde 
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var att informera de som vi träffade om vår studie, sekretessavtalet nämndes även ett flertal 

gånger under observationerna för att poängtera att vi fått tillgång av ledningen och fått 

förtroendet att ta del av information som rör verksamheten. Vår roll hos Bolaget var känd hos 

alla i organisationen, det fanns ingen intention från vår sida att hemlighålla vår uppsats i 

sammanhanget och att vi var studenter på Örebro universitet. För att komma ifrån risken med 

att förlora värdefull information som kan undanhållas av personer som observeras användes 

sekretessavtalet. Eftersom detta styr resultatet av studien var sekretessavtalet av stor vikt och 

dessutom säkerligen en avgörande faktor för studiens genomförande. 

 

Som avslutning av våra observationer bjöd vi hela kontoret på fikabröd som tack för att vi fick 

vara med och observera deras vardag i varierande omfattning. Detta gjordes främst till följd av 

en genuin tacksamhet från vår sida gentemot alla i Bolaget, men även för att motverka att de 

känner sig utnyttjade eller förråda (Merriam 1994). Ett sista steg var att ett utkast av arbetet 

skickas till alla som har varit i kontakt med oss i samband med arbetet för att de ska få en chans 

att se resultatet och återkomma med rättningar om det är något som vi missuppfattat. 

3.4.2 Intervjuer 

Som vi nämnt innan har studien fått ytterligare empiriska data med hjälp av intervjuer. För att 

få svar som var jämförbara utformades en intervjuguide (se separat avsnitt). Bryman och Bell 

(2013) för en diskussion kring intervjumetoder och menar att en ostrukturerad utformning 

genererar bäst resultat när syftet är att förstå något, vilket var den främsta anledningen till att 

det ställdes öppna frågor i stil med teman där respondenten fick utrymme att uttrycka sig fritt. 

Merriam (1994) ser en ostrukturerad intervju som ett sätt att förstå den intervjuades perspektiv 

och uppfattning, vilket var ännu ett argument för oss att inte använda en strukturerad 

intervjumetod som är vanligare då forskare vill testa en hypotes eller teori. De öppna frågorna 

hade också syftet att generera så fylliga och ovinklade svar som möjligt. Det gavs möjlighet 

för respondenten att svara fritt vid alla tillfällen utan vår inblandning förutom då frågan inte 

uppfattas korrekt av respondenten. Då ställdes följdfrågor eller gavs en ytterligare förklaring 

på det som uppfattades oklart. Intervjuerna användes förutom för att styrka observationerna till 

att öka förståelsen för organisationen. Informationen användes som vägledning i 

observationerna då det som ansågs viktigt i organisationen framkom, därmed kunde vi styra 

vår uppmärksamhet under observationerna mot det. Samtliga intervjuer genomfördes i miljöer 

som exempelvis kontor eller mötesrum för att minska risken för störningar. Intervjuerna 

varierade i längd där kortaste intervjun varade i cirka 11 minuter och den längsta cirka 52 
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minuter. De respondenter som hade en tydligare koppling mellan sitt dagliga arbete och de 

ämnen som berördes i intervjun hade överlag längre och mer utförliga svar vilket speglades i 

den tid som intervjun tog att genomföra. Vi var tydliga med att informera respondenterna om 

tidsåtgången, det bokades in en timma för att tiden inte skulle vara någon stressbidragande 

faktor som därmed skulle kunna påverka svaren. I samband med varje intervju berättade vi 

dessutom varför vi hade ljudinspelning och förklarade att den bara är till för vår transkribering 

och återblick, de fick dessutom veta att de är anonyma i studien. Informationen från 

intervjuerna bör fås med i sin helhet vilket Merriam (1994) anser att ljudinspelning gör, men 

bör ändå kompletteras med anteckningar då exempelvis vissa svar från respondenten väcker 

reaktioner hos intervjuaren. För att inte störa miljön antecknade vi så lite som möjligt då vi fick 

möjligheten att spela in alla intervjuer. Vi hade möjligheten att vara 2–3 personer när vi 

genomförde intervjuerna vilket vi utnyttjade genom att ha olika roller under intervjun. En av 

oss fick en formell position som intervjuare medan de andra observerade och förde 

anteckningar då det behövdes. På det här sättet märkte vi att respondenten fick en sorts trygghet 

då det bara var en person istället för tre som frågar ut respondenten (Bryman & Bell 2013). Det 

gav intervjuaren utrymme att gå in i rollen och koncentrera sig på att styra frågorna efter de 

teman som vi valt och det gav de som observerar större möjlighet att uppfatta viktig information 

eller skriva ner följdfrågor på sådant som uppfattades som oklart. 

 

 

Figur 6. Sammanställning intervjurespondenter 

 

3.4.2.1 Intervjuguide 

För att få fram respondenters eget tänkande och uppfattning om deras sociala verklighet menar 

Bryman och Bell (2013) att det behövs en ostrukturerad intervju och att en intervjuguide skapar 
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ett ramverk utifrån studiens syfte. Eftersom vår studie behandlar ämnet strategi inspirerades 

vår intervjuguide av Manteres (2008) fyra frågor kring strategi. Dessa frågor var utformade 

som teman och ämnade skapa en historia kring respondenternas uppfattning om strategi och 

användes av honom vid samtliga intervjuer i hans studie. Syftet med observationerna var att 

förstå hur strategin visar sig i den dagliga verksamheten. I och med detta riktades 

intervjuguiden till att behandla individers uppfattningar av företagets strategi och hur de 

förhåller sig till den på olika nivåer i organisationen. För att förtydliga för oss själva skrevs 

syftet med fråga/tema inom parentes i intervjuguiden (se bilaga). Detta gav oss chans att 

omformulera frågan under intervjun för att skapa en mjuk ton i stil med en dialog istället för 

ett formellt korsförhör samt för att få en jämn övergång mellan frågor. 

3.4.3 Transkribering 

Med syfte att stärka kvaliteten i studien har datainsamlingsmaterialet från observationerna och 

intervjuerna spelats in och transkriberats i direkt anslutning. Genom att transkribera det 

inspelade materialet i sin helhet undvek vi att information från datainsamlingen gick förlorad 

(Bryman & Bell 2013). Att ha materialet i textform underlättar användningen i empiri och 

analys att dra slutsater utifrån. Det transkriberade materialet bearbetades av samtliga men för 

att inte missuppfatta något som framkom vid transkribering av datamaterialet har den av oss 

som medverkat vid den aktuella situationen också varit de som transkriberat den delen av 

materialet, vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar. En annan fördel med att 

transkribera som Bryman och Bell (2013) lyfter fram är möjligheten att obegränsat antal 

tillfällen kunna återkomma till situationen. 

3.5 Analysmetod 

Sammanfattningen i avsnitt två beskriver hur vi ser på den teoretiska referensramen och är 

utgångspunkten för vår analys av den empiriska data som samlats in. För att angripa empirin 

som samlats in lästes det transkriberade empiriska materialet och observationsanteckningarna 

igenom i sin helhet med begreppshierarkin (se figur 4) och meningsgivande/meningsskapande 

i åtanke. Vid denna genomläsning markerades textstycken och dialoger i en första filtrering 

vilket gjorde materialet mer hanterbart. Texten markerades med kommentarer om vilket 

begrepp som kan kopplas till uttalandet eller observationen. Denna metod kallar Bryman och 

Bell (2013) en generell strategi för analys av kvalitativa data vilket innebär att den teoretiska 

referensramen används för att vägleda forskaren vid analysen. Genom att relatera det empiriska 
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materialet till begrepp från teorin kan en analys utföras. Det intervjumaterial som samlats in 

under studiens gång sammanställdes först i en tabell med intervjupersonernas svar på 

respektive fråga och en extra kolumn för svar utanför det intervjuguiden behandlade kallad 

eftersnack. Varje svar lästes därefter ännu en gång för att eliminera onödig information gjorde 

materialet mer hanterbart, hänsyn togs till att inte förvränga svaret då kontexten kan förloras i 

detta steg. I detta steg gick vi även igenom kolumnen eftersnack för att säkerställa att inget av 

värde förbisågs. I vissa fall gick det att knyta delar av dessa svar till de frågor som ställts, om 

detta inte var möjligt placerades svaren under nya kategorier. Det skapades en ny tabell med 

dessa kortare och mer precisa svar för att informationen skulle vara lättillgänglig under 

analysprocessen. Tabellen med svaren i sin helhet sparades för att kunna återgå till dessa och 

verifiera att viktiga aspekter inte försummats eller att förlorad kontext förvrängt vad som 

faktiskt menades. Syftet med processen ovan var att strukturera empirin på ett meningsfullt sätt 

utifrån teorin som presenterats. Utifrån det mer lätthanterliga datamaterialet som tagits fram 

kunde analysen påbörjas med begreppshierarkin som togs fram i sammanfattningen av teorin 

som analysverktyg. 

 

Högst upp i vår begreppshierarki finner vi strategi varför detta var det första som identifierades, 

utifrån de långsiktiga strategiska mål som identifierats sökte vi efter strategiska aktiviteter 

kopplade till dessa (Jarzabkowski, Balogun & Seidl 2007). När de strategiska aktiviteterna var 

fastställda sorterades practices och micro practices till den aktivitet de var kopplade till. För att 

förstå varför de olika aktörerna utförde practices användes meningsskapande och 

meningsgivande. För att kunna upptäcka eventuella förändringar över tid strukturerades 

analysavsnittet efter en kronologisk ordning från observationsdag ett till observationsdag sex. 

I och med upplägget kunde vi knyta strategiska aktiviteter med tillhörande practices till 

specifika dagar. Detta möjliggjorde en analys av specifika händelser för sig och vid 

återkommande händelser kunde dessa ställas mot varandra för att se om de förändrats över tid. 

För att i slutet av analysen komma fram till vad mellanchefers strategiarbete bestod av söktes 

gemensam nämnare för de micro practices som identifierats. Micro practices sorterades efter 

detta för att få en helhetsbild av strategiarbetet på kort sikt och hur detta är kopplat till företagets 

långsiktiga mål och vision. Analysen kan ses som en del av vårt egna meningsskapande där vi 

med välformulerade meningar, transparens, argumentationer och kopplingar till teorin skapar 

en berättelse som ger en inblick och förståelse för tiden vi spenderade på Bolaget. Då vi saknar 

en mentalists förmåga att avläsa människors tankar använde vi det vi kan observera, alltså de 
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handlingar, kroppsspråk och uttryck som uppstår under observationer och intervjuer, för att 

bilda en uppfattning. 

3.6 Metodreflektion 

Den delen av datainsamlingen som observerade ekonomichefen under dennes dagliga arbete 

bidrog till förståelse för hur ekonomichefen är knuten till medarbetare inom organisationen och 

vad han gör i sitt dagliga arbete på kontoret. Däremot gav den delen av insamlingen inte upphov 

till någon rigorös information knutet till problemet. Vi hade svårt att identifiera händelser 

knutna till strategi med undantag för ett fåtal längre möten. En möjlighet hade varit att i förväg 

undersökt om det skulle inträffa möten av mer händelserik karaktär och styra besöken till dessa. 

Det som ändå talade för det aktuella tillvägagångssättet var att det speglar en 

förutsättningslöshet som inte styr materialet i en förutbestämd riktning. Detta var nödvändigt 

för att få en trovärdig och naturlig bild av studieobjektet. 

 

Intervjuerna som genomfördes använde samma mall med öppna frågor eller teman där 

respondenterna utifrån detta fick utrymme att lämna så uttömmande svar som möjligt. Vi 

märkte någon gång efter hälften av intervjuerna att mallen kanske hade behövt en ytterligare 

genomgång. Detta visade sig i form av missförstånd eller svårigheter att förstå vad vi 

efterfrågade. De som vi intervjuade hade olika befattningar, utbildning, bakgrund och 

arbetslivserfarenhet vilket påverkade deras kunskap om det vi efterfrågade. Speciellt när det 

kom till att beskriva strategiprocesser hade respondenter med huvudsakligen operativa 

arbetsuppgifter svårt att besvara frågan. Två respondenter hade stora svårigheter att svara på 

de frågor som ställdes vilket medförde två korta intervjuer. Vi upplevde att de inte var bekanta 

med begreppen som användes, när frågorna förtydligades fick de en mer ledande karaktär vilket 

uppmärksammades under intervjun varför vi föll tillbaka till intervjuguiden igen. Det faktum 

att de inte tänkte på det som efterfrågades visar dock på att kunskap om strategi inte är lika 

utbrett längre ner i organisationen vilket kan vara en förklaring till varför de inte förstod 

begreppen även då de förklarades. Det visade sig dessutom att begreppet strategi hade flera 

olika definitioner och uppfattades olika, eller inte alls, av respondenterna. Det gav oss dock 

nyttig information som vi kunde använda för att backa upp analysen av observationerna.  

 

I den här studien ämnar resultatet skapa en förståelse för mellanchefers strategiarbete på kort 

sikt kopplat till de långsiktiga målen. Förståelsen som är knuten till en viss kontext kan knytas 
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till en annan kontext om studiens utförande uppfyller vissa kriterier, trovärdighet och autencitet 

menar Cunliffe (2015). Det vi har gjort för att studiens resultat ska vara användbart för andra 

är att argumentera fram poänger och tydligt visa kopplingen mellan teori och empiri som 

därmed stärker trovärdigheten. I datainsamlingen och analysen användes disciplinerade och 

enhetliga metoder som följer ett mönster och ett likadant språk, för att underbygga poänger i 

analysen användes citat som leder till en autenticitet i studien. Vi har gjort det vi kunnat för att 

stärka trovärdigheten i arbetet men det finns ett ytterligare metodmässigt alternativ som vi inte 

hade möjlighet att använda, filminspelning. Det hade gett oss möjlighet att till fullo kunna 

reflektera över gester och händelser som inte kan fångas med anteckningar eller ljudinspelning, 

vilket hade stärkt trovärdigheten ytterligare. 
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4. Empiri och analys 

Nedan presenteras empirin i kronologisk ordning och analyseras löpande. Observationerna 

presenteras som fall i fallet vilket innebär att varje dag ses som ett fall och utmärkande 

händelser under dagen analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och med stöd 

och uppbackning av intervjuerna. Denna sekventiella analysmetod kopplas sedan ihop i slutet 

för en sammantagen analys som utgör grunden för studiens slutsats. Under dag tre, fem och 

sex identifierades inga strategiska aktiviteter varför dessa utelämnats i analysen. 

 

4.1 Bakgrund 

Bolaget var vid år 2009 i stor ekonomisk knipa efter flera år med förluster. Detta förklaras 

delvis av en kultur av “att det ordnar sig” infunnit sig i organisationen under en längre tid, detta 

på grund av att det tidigare stod i stadgarna att medlemsföreningarna var knutna till att nyttja 

företagets förvaltningstjänster. När stadgarna skrevs om och medlemsföreningarna fritt kunde 

välja vilka som skulle sköta förvaltningen uppstod en konkurrenssituation som inte fanns 

tidigare. De dåliga resultaten som följdes av förändringen räddades upp genom att sälja egna 

fastigheter vilket i sin tur lett till ett beroende av avtalsintäkter då de egna fastigheterna som 

genererade ett stabilt driftnetto inte finns kvar i Bolaget. Det kortsiktiga tänket att rädda årets 

resultat genom att sälja av det egna fastighetsbeståndet kunde inte fortsätta runt år 2007–2008 

då det helt enkelt inte fanns något kvar att sälja. År 2012 förlorade Bolaget ett tiotal avtal vilket 

förde med sig en uppsägning av elva medarbetare, i samband med detta tillträdde även 

nuvarande VD sin post och åtgärder som ska komma att motverka de dåliga resultaten startar. 

Uppsägningarna identifierades som en väckarklocka och användes som en språngbräda för att 

få till en förändring. VD uttrycker att även om det var tråkigt att behöva säga upp medarbetare 

var det en nödvändig åtgärd, dels för att det inte gick att ha kvar dem rent ekonomiskt på grund 

av avtalen som sagts upp, dels för att det blev ett tydligt exempel på vad som händer om inte 

kunderna vårdas. 

 
Vi fick också draghjälp av att det var så tydligt med det här exemplet att, ja här förlorade 

vi massa avtal, vad hände då? Jo men vi var tvungna att säga upp 11 medarbetare. Vad 

händer om vi förlorar 20 avtal till? Ja men då kanske det är 15 medarbetare till som måste 

gå härifrån. Och den typen av argumentation är väldigt övertygande.   

          

                     (VD, intervju) 
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När avtalen sades upp frågade VD föreningarna om anledningen till att de inte längre ville köpa 

företagets tjänster och fick svaren att i vissa fall var det en prisfråga, i andra var det kvaliteten 

inte var tillräckligt bra men det som var mest bekymrande var att det i några fall var på grund 

av dåligt bemötande då det som håller organisationen vid liv är just avtalen. Ett omfattande 

arbete för att vända skutan drogs igång i ledningsgruppen, de ville skapa en förståelse inom 

organisationen om sambandet mellan intäktssidan på avtalen och det egna jobbet. 

Organisationen var reaktiv i sitt hanterande av avtalen vilket behövde ändras till proaktivitet, 

istället för att kontakta föreningarna när avtalen löpte ut skulle de nu ta kontakt med dem i god 

tid för att diskutera avtalets fortlöpande. De områdesansvariga med eventuellt stöd av 

marknadsavdelningen, någon förvaltare eller ekonom skulle åka ut till föreningarna och fråga 

vad de tycker om avtalet, om de var nöjda eller ville förändra innehållet på något sätt. 

Proaktiviteten sågs som en nyckel för att komma till bukt med problemet med förlorade avtal 

men ett nytt tänk hos de som utför tjänsterna behövde också inrättas. Ett dåligt utfört arbete av 

yttre skötsel blir oerhört tydligt varför ett nytt tänk hos de som är ute på jobb blev av stor vikt. 

Det var tydligt att en viss bekvämlighet hade smugit sig in hos personalen och att detta hade 

setts mellan fingrarna under åren vilket hade medfört vissa konsekvenser. Det nya 

kundfokuserade tänket började växa fram vid anställningen av den nya VD. Det visade sig på 

olika sätt, bland annat att medvetenheten ökade i form av att de anställda fick kunskap om deras 

roll i verksamheten. De anställda är organisationens ansikte utåt och med den vetskapen i 

bakhuvudet ändrades arbetssättet så småningom till att bli professionellt och organiserat, vilket 

dessutom visar sig i mindre klagomål från föreningarna.  

 

De första åren, första somrarna som jag jobbade, då fick jag under semestern, för jag har 

alltid min mobil igång så folk kan ringa, jag fick alltid varje sommar påringningar från 

föreningar som sa att de var missnöjda med häckklippningen och gräsklippningen och 

sånt där. Den här sommaren, inte ett enda samtal.     

      

(VD, intervju) 

 

Att vara serviceminded och professionell är en del av förändringen, det senare handlar om 

kunskapen kring siffrorna i organisationen. Det fanns en tydlig okunskap som genomsyrade 

organisationen när det kommer till ekonomin då det inte fanns någon anledning att fokusera på 

detta. Bolaget hade en top-down-styrning där planering och budget inte inkluderade alla 
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berörda, det var något som ledningen hade hand om och skickade vidare utan större eftertanke 

mer än att det skulle följas av resterande personal. Detta lämnade spår av osäkerhet och 

bristande förståelse för de uppsatta målen. Okunskapen kring ekonomin visade sig bland annat 

hos personalen i exempelvis hanteringen av företagets tillgångar, främst i form av maskiner. 

Det fanns ingen eftertanke eller ekonomisk diskussion kring anskaffandet av en ny maskin. 

Förändringen här har en gemensam nämnare, kunskap. Genom att involvera de anställda i 

budgetprocessen skapade ledningen förutsättningarna för en kunskapsdelning där maskiner kan 

omvandlas till siffror och avskrivningar vilket därigenom ger en inblick i vad anskaffningen av 

en maskin betyder för organisationen. 

  

Ja det tycker jag man fick ju en förståelse för hela bilden när man får vara med på 

budgetarbete, förr gick man väl kanske "men vafan jag vill ha det och jag vill ha det". Men 

har man även den bilden förstår man ju att jag inte kan gå och köpa tio gräsklippare utan 

jag får vänta till nästa år och tar fem i år. Jag menar man får en annan syn på alltihopa, man 

ser helheten så jag tycker att det är jättebra.  

 

(Områdesansvarig 2, intervju) 

 

Ja det är en jätteviktig sak så att man förstår vad det blir för konsekvenser alltså köper man 

in en bil ja en sån här arbetsbil då får man leasingkostnader i tre år, det förstod inte folk 

men det gör dom nu.  

 

(VD dotterbolag, intervju) 

 

Det var främst genom budgetering som kunskapen delades då budgetprocessen innebär en 

balans mellan framtidsplanering och tillbakablickande på hur organisationen sett ut innan. När 

chefer på lägre nivåer involverades i budgetprocessen förflyttades kunskapen nedåt i 

organisationen vilket i sin tur har lett till att en förståelse för siffrorna utbreder sig och når idag 

ända ned till det operativa planet i organisationen. 

4.2 Dag 1 

Samtliga dagar inleds med en gemensam fika eller frukost där även personal från samarbetande 

kontor ibland bjuds in. Första händelsen på agendan var ett budgetmöte där olika 

områdesansvariga och delar av ledningsgruppen deltog. Därefter var det kontorsarbete som 
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ekonomichefen sysselsatte sig med och fick besök och samtal från olika personer i 

organisationen. Besöken och samtalen under dagen handlade om ny kund i form av 

bostadsrättsförening, bokföring inför rapport till styrelse, uppsägning av en nyligen anställd 

förvaltare samt IT-relaterade problem som ekonomichefen fick lösa. 

4.2.1 Budgetprocess 

Det som framträder som strategisk aktivitet under första dagen är budgetprocessen. Aktiviteten 

anses vara strategisk då budgetprocessen är en del i att nå de långsiktiga målen och visionen 

som organisationen har. För att nå detta krävs dock åtgärder på kort sikt vilket bör visa sig i 

den årliga planeringen av verksamheten. På budgetmötets dagordning stod ett antal olika 

punkter och ur dessa punkter kunde fyra stycken hierarkiskt likställda practices identifieras: 

kostnadsfördelning, periodisering, leasing och slutligen budgetmötet som användes som ett 

forum för att implementera resterande practices. Dessa practices följer som separata avsnitt där 

funktionen av respektive practice beskrivs, det beskrivs även hur kostnadsfördelning, 

periodisering och leasing hanteras i form av micro practices under budgetmötets gång. Micro 

practices sker under budgetmötet men beskrivs och förklaras under den practice som de är 

kopplade till. 

4.2.1.1 Budgetmöte 

Vid mötets inledning gavs en kort presentation av förutsättningarna inför kommande år där det 

framkom att det inte har skett några större förändringar vilket ansågs som något bra. På mötet 

närvarade ekonomichefen, VD för dotterbolaget, områdesansvariga för olika orter 

(områdesansvarig 1, 2, 3 och 4), chef för specialtjänster, ansvarig för servicecenter och 

ventilationskonsult. Mötet karaktäriserades främst av att ekonomichefen och VD för 

dotterbolaget presenterade principer för hur budgeteringen för nästkommande år skulle ske. 

Det som behandlades var personal, semester, statistik, förutsättningar för kommande år, 

kostnadsfördelning, periodisering, likvidering av dotterbolag och leasing. Principerna för hur 

budgeten ska framställas bestäms inte under mötet, de implementeras under mötet varför de 

kan ses som egna practices. Den föregående processen att utveckla dessa principer har vi inte 

sett i vår empiri då det skett tidigare, principerna förklaras dock under mötet och vid intervjuer. 

Utöver att practices implementeras under mötet ser vi harmonisering (Goddard & Tillmann 

2008) som en funktion då information om hur budgetarbetet ska ske sprids inom 

organisationen. I och med detta kommer samtliga arbeta efter samma principer vilket medför 

att data från olika delar i organisationen kan jämföras. 
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4.2.1.2 Kostnadsfördelning 

Fördelning av fasta kostnader är inte något nytt i organisationen varav ekonomichefen inte 

behöver förklara detta på detaljnivå. De områdesansvariga är bekanta med att kostnader 

fördelas med antal arbetsplatser som bas och ingen vidare diskussion tar fart då detta redan är 

en etablerad del i budgetarbetet. “Det har inte hänt så mycket vilket vi tycker är bra, vi har 

samma budgetprinciper från år till år så att vi kan följa upp och jämföra åren mellan varandra” 

(Ekonomichef). Med tanke på den instämmande reaktionen i rummet efter ekonomichefens 

uttalande angående en återkommande budget med liknande siffror från tidigare år tolkar vi det 

som att meningsgivandet nått fram till resterande deltagare och därmed accepterats. Det visar 

på att meningsskapandet har skett i ett tidigare skede varför det inte ytterligare behöver 

förklaras. Att de inom organisationen vill hålla kostnadsfördelningen relativt konstant kan 

kopplas till Goddard och Tillmann´s (2008) överbryggande av information vilket har 

framkommit i en intervju med ekonomichefen.  

 

Man ska kunna få någon form av acceptans också av budgeten. Jag menar att ska det 

slå fram och tillbaka så är det lätt att skylla på att det här blev förändringarna, ni har ju 

fördelat ut de här kostnaderna i år det och gjorde ni inte förra året. Därför kan vi göra 

såhär. Så att man liksom försöker hålla de ganska konstant för att på så sätt kunna driva 

de ansvariga att kunna göra ett bättre resultat och det är sånt som de själva kan påverka. 

  

       (Ekonomichef, intervju) 

 

Inställningen till att kostnadsfördelning ska ske på liknande sätt varje år främjar överbryggande 

då siffror från tidigare år kan jämföras med nya siffror. Arbetssättet finns redan inom 

organisationen och möjliggör jämförelser mellan åren vilket öppnar upp för att kunna utvärdera 

resultat. En ytterligare effekt av överbryggandet som ekonomichefen uttryckte under intervjun 

var att de olika resultatenheterna drivs mot att generera ett bättre resultat om de 

områdesansvariga fokuserar på det som de själva kan påverka. Goddard och Tillmann (2008) 

identifierar inte denna effekt av överbryggande då de studerar controllers meningsgivande vilka 

inte har en styrande funktion utan agerar som en stödfunktion för chefer. Ur ett chefsperspektiv 

tycks dock överbryggande ha en effekt på beteendet inom organisationen och används för att 

driva de olika resultatenheterna till att generera ett bättre resultat, vilket i det här fallet 
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möjliggör det långsiktiga målet att öka fastighetsbeståndet. Vi ser att liknande 

kostnadsfördelning från år till år har ett tvådelat syfte, dels att möjliggöra jämförelser av olika 

års resultat dels att få de områdesansvariga att generera ett bättre resultat. Ovanstående analys 

handlar om kostnadsfördelningens utformning över tid och klassificeras som en practice då det 

tvådelade syftet med detta medför en mer givande budgetprocess. En enhetlig 

kostnadsfördelning påverkar företagets strategiska riktning då jämförelser mellan åren 

möjliggörs samt att de områdesansvariga drivs mot att generera ett bättre resultat. Viss 

förändring mellan åren sker dock vid behov vilket visade sig när leasingkostnader behandlades 

under mötet. 

 

Tidigare år har varje enhet i organisationen fått bära sina egna leasingkostnader för maskiner 

vilket har lett till en skev fördelning. Nytt för i år är att maskinkostnaderna ska fördelas ut till 

respektive resultatenhet med antal fastighetsskötare som bas. Bolaget är medlemsägd och har 

utöver sitt långsiktiga mål att öka sitt fastighetsbestånd ett åtagande till medlemmarna att vara 

verksamma även i mindre orter. Genom att fördela ut kostnader för maskiner baserat på antal 

fastighetsskötare drunknar inte de mindre orterna ekonomiskt vid anskaffandet av en dyrare 

maskin. Detta möjliggör Bolagets närvaro på orter där det egentligen inte är ekonomiskt 

motiverat att bedriva verksamhet. Detta framkommer i en intervju med ekonomichefen där han 

säger: “...vi har ju som mål att finnas på alla orter också så det får vi se som en del i det hela 

också att strategin inte är att tjäna mest pengar utan vi kanske måste finnas i [mindre ort] och 

ja liksom ha verksamhet där och finnas nära kunderna...”. När fördelning av leasingkostnader 

först kommer på tal frågar VD för dotterbolaget om någon kommer ihåg varför de ska ha en 

gemensam leasing av maskiner, han får svaret att det är för att det inte ska slå så hårt mot de 

mindre orterna. Att samla samtliga maskinkostnader i en gemensam pott och fördela dem är en 

åtgärd som går i linje med strategin och därför kan placeras in i practicen kostnadsfördelning. 

När detta görs medför det dock högre kostnader för vissa resultatenheter och motsättningar 

skulle kunna uppstå. För att minska risken med detta legitimeras ökningen av samkostnader 

med kundnytta då det skapas utrymme för mindre orter att anskaffa nya maskiner. Legitimera 

ser vi som en micro practice som användes när ytterligare kostnader fördelades. 

4.2.1.3 Periodisering 

Även att förbättra periodiseringen är nytt för i år vilket ska förbättra uppföljningen av budgeten. 

Det förklaras att slutsumman kommer vara densamma men att avstämningarna under åren får 

en mindre avvikelse. Periodiseringen ser vi som en practice med en överbryggande funktion 
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(Goddard & Tillmann 2008) då jämförelser mellan åren möjliggörs. Jämförelseaspekten i 

periodisering skiljer sig dock från kostnadsfördelningen då periodiseringen knyter kostnader 

och intäkter till olika delar av året. I och med detta blir det möjligt att jämföra resultat under en 

period ett år mot samma period ett annat år. Det medför även en mer givande budgetuppföljning 

under året då utfallet en månad kan jämföras mot det budgeterade samma månad. När 

periodiseringen behandlades under mötet kunde vi identifiera Floyd och Lane´s (2000) 

subprocess kompetensspridning. Subprocessen handlar om en rörelse nedåt i organisationen, 

även om vi inte ser några klara direktiv uppifrån kan influenser från styrelsen utläsas då nytt 

folk har tillkommit i styrelsen och att det nu ställs högre krav. Det talas främst om en person i 

styrelsen som fört med sig ett nytt sätt att tänka med ett större fokus på strategi och affärsidé. 

“Styrelsen har ju blivit lite mer på tårna tycker jag. Vi har fått in helt annat folk i styrelsen som 

ifrågasätter mer och mer kanske inte just det här men att vi får skärpa till oss... och då kommer 

det snart siffror längre ner också.” (Ekonomichef, budgetmöte). Nästa steg i subprocessen är 

implementering där mellanchefen ska involvera människor, system och strukturer för att få 

igenom det nya arbetssättet. Vi klassificerar implementering som en micro practice under 

budgetmötet. Denna micro practice utgörs av ett antal handlingar från ekonomichefen, varför 

dessa handlingar utförs förstår vi med meningsskapande och meningsgivande. Det finns en 

tydlig poäng som ekonomichefen försöker lyfta, periodiseringen är viktig, men samtidigt 

avdramatiseras detta genom att ekonomichefen uttrycker att siffrorna inte behöver vara exakta. 

Dock poängteras att personalkostnaderna är en stor del av verksamheten vilket leder till att det 

kan slå hårt mellan månader om periodisering blir fel. “Försök ändå skriva, skriver man 

ingenting då har man inget. Så skriv gärna så vi kan räkna.” (Ekonomichef, budgetmöte). Vi 

ser detta som ett sätt att skapa mening genom rimlighet (Weick 1995) då periodisering 

uppmanas även om siffrorna inte är helt korrekta. En kombination av rimlighet och anpassning 

kan dessutom urskiljas, ett språk som anpassas efter åhörarna och vad för kunskap de besitter. 

Gioia och Chittipeddi (1991) diskuterar barriärer och hur dessa kan penetreras med ett anpassat 

språk och väl uppbyggda argument. Vi identifierar barriärerna som återfinns i 

periodiseringsdiskussionen som dels kunskap om siffrorna och hur dessa ska fördelas men även 

i form av det ekonomiska språket som används av ekonomer (Myreteg & Abrahamsson 2013) 

och hur det kan översättas till en begriplig historia. Det ekonomiska språket behärskas av 

ekonomichefen och vi ser bland annat hur budgetmötet används som ett forum av honom för 

att översätta oklarheter och på sätt penetrera barriärer. 
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4.2.1.4 Investeringar 

Tidigare har investeringar gjorts när det funnits utrymme för detta ekonomiskt och det har 

infunnit sig en subjektivitet i vad som behöver bytas. Det som ska införas är att samtliga 

maskiner inom företaget ska rangordnas efter skick, i och med detta kan de maskiner som är 

sämst löpande bytas ut. Vi ser detta nya sätt att tänka om investeringar som en practice då 

företaget kostnadsoptimerar sin maskinpark. Detta ser vi som en del i företagets långsiktiga 

mål då kostnadsoptimering sänker kostnaderna för företaget på lång sikt och bidrar till att skapa 

utrymme för att utöka fastighetsbeståndet. 

 

Ja också att vi ska kunna ha en jämn nivå i det hela... Det dyker kostnader. Om vi sitter 

som vi gör nu med armarna i kors så dyker kostnaderna som fasiken. Risken är att vi 

kommer till den fasen då allt sen går sönder. Det är då vi ska göra det att vi byter för 

bytandets egen skull. Vi kan faktiskt få ut några hundra tusen för den maskinen som står 

nere utanför vårat kontor. Då gör vi den affären, det är inget fel på den, den har bara gått si 

och så många timmar men vi byter den ialllafall, vi kan få lite pengar och så skjuter vi in 

den nya. Så att vi inte åker för långt ner i utförsbacken…  

 

       (VD för dotterbolaget, budgetmöte) 

 

Att företaget börjar investera regelbundet och enligt plan ser vi som en långsiktig 

kostnadsoptimering då de slipper hastiga beslut när maskiner går sönder och kan dessutom få 

igen en del av de investerade pengarna när de säljer av en maskin som blir ersatt med en ny. 

En ytterligare effekt av att rangordna maskinerna och uppdatera med hur många timmar de 

använts är att subjektiviteten om behov motverkas.  

 

Men det gäller att bygga upp det med verkliga data och det är ju körtider. Vi tittade ju på 

(maskin) till exempel den hade gått 200 timmar på två år eller något sånt. Vi visste ju innan 

vi gjorde senaste inköpet vilket behov vi har då. Kan någonting stå stilla merparten av en 

hel säsong för att han som ska köra är sjuk eller den är trasig eller så. Då har man ju 

egentligen inte ett behov för då har man löst det på ett annat sätt istället. Vi måste 

dokumentera mera sådana saker på det sättet, det är därför det är viktigt att skicka in hur 

många timmar grejerna har gått så vi håller löpande koll på det.  

 

        (VD för dotterbolaget, budgetmöte) 
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Även denna practice placerar vi utanför budgetmötet då det inte är under mötet den 

uppkommer. Den uppkommer under budgetprocessen då företagets situation har analyserats 

och investeringskurvan identifierats som ett problem, de arbetar fram en lösning på problemet 

under budgetprocessen. VD för dotterbolaget och ekonomichef använder budgetmötet som 

forum för att presentera lösningen. Då det är de operativa cheferna som är närmast maskinerna 

i hierarkin är budgetmötet ett passande forum att presentera lösningen då de områdesansvariga 

är närvarande. Vi ser det som att VD för dotterbolaget och ekonomichefen agerar som 

mellanchefer i subprocessen kompetensspridning (Floyd & Lane 2000) då det är något nytt 

som ska föras in i organisationen och informationen är riktad nedåt. I avsnitten ovan om 

kostnadsfördelning och periodisering har de operativa cheferna omgående accepterat det som 

implementerats. I det här fallet visar sig dock själva processen att ta till sig det nya arbetssättet, 

vilket inte har visat sig tidigare under budgetmötet. Enligt Floyd och Lane´s (2000) modell är 

det de operativa cheferna som tar emot informationen från mellancheferna, för att i sin tur 

skicka informationen vidare till sina underställda och säkerställa att de anammar det nya 

arbetssättet. I det här fallet är de områdesansvariga både mottagare av informationen och de 

som ska utföra arbetet. I och med detta får VD för dotterbolaget och ekonomichefen rollen att 

få arbetarna att jobba efter det nya arbetssättet utöver den implementerande rollen. Två micro 

practices under budgetmötet identifieras, en kopplad till varje roll som VD för dotterbolaget 

innehar, vi benämner dessa som implementering och legitimering. Implementering utgörs av 

att VD för dotterbolaget förklarar att åtgärden leder till kostnadsbesparingar på sikt och att 

maskinparkens utformning kan baseras på faktiskt behov. Legitimering visar sig när när 

mottagarna inte direkt accepterar det nya arbetssättet. När investeringarna berördes uppstod en 

diskussion mellan de områdesansvariga och VD för dotterbolaget vilket är en indikation på att 

det är något som inte förstås eller direkt accepteras.  

 

Områdesansvarig 4: Tänkte på det här, det är lite klurigt det där med maskinerna just att vi 

har ju en del områdesmaskiner som vi vet, de går inte så jäkla många timmar. Vi behöver 

ju inte de allra nyaste maskinerna heller det gör inget att de ändå blir ett antal år gamla för 

de går inte så många timmar. 

  

VD dotterbolag: Nej och det var ju därför ni skulle träffas då med maskinansvarig. Då blir 

det ju som så att den man köpte senast ska ju stå högst upp på listan alltså den står allra 

längst ifrån när man ska byta. Det där bytet ni gjorde har ju inte fungerat till 100 % och det 

måste ju bero på att jag varit otydlig det måste ju bero på det. 



 45 

  

Områdesansvarig 4: Ja det måste det ju varit. 

  

VD dotterbolag: Ja för jag har inte sett någon rangordningslista, det kanske finns någon 

mental lista på det hela. 

  

Områdesansvarig 1: Det kan också vara de som är yngre som är sämre, de kanske inte 

passar vår verksamhet. 

  

VD dotterbolag: Nej och det är därför man gör en rangordningslista, vad skulle man i första 

hand ska byta. Det kan vara fel maskin det passar inte oss eller det kan vara för gammalt 

så det inte passar oss eller det är inte så gammal men gått så många timmar eller och så 

vidare. Det är därför man ska göra rangordningssystem och det har jag inte sett. Jag tror 

inte ni gjorde en sån heller. 

 

    (Områdesansvarig 1,4 och VD dotterbolag, budgetmöte) 

 

Diskussionen här mellan områdesansvariga och VD för dotterbolaget visar på hur 

meningsgivandet tar form, dialogen ser vi som en del av legitimeringen. Gioia och Chittipeddi 

(1991) för en diskussion kring strategiska förändringar och liknar dessa vid förhandlingar då 

en förändring innebär rubbandet av status quo. Det nya arbetssättet kan liknas vid en strategisk 

förändring som till en början inte ger sken av nytta för mottagarna. Meningsgivandet sker 

genom att VD för dotterbolaget presenterar sin idé om hur det nya systemet ska användas och 

på vilket sätt det kommer gynna de inblandade. Meningsgivandets mottagare är de 

områdesansvariga vilka till en början presenterats för något nytt som de inte förstår. Det är när 

VD för dotterbolaget lyckats med det Gioia och Chittipeddi (1991) kallar för att penetrera 

barriären som meningsskapandet sker då de områdesansvariga förstår och accepterar det nya 

tillvägagångssättet. En indikation på att de områdesansvariga förstått vikten av att hålla koll på 

maskinparken visar sig i en kommentar från en av dem. 

 

Områdesansvarig 3: Det här är väldigt viktigt då det är stora pengar som berör vår 

verksamhet. Maskinsidan är ju en punkt som man absolut inte får ta lätt på. Ska man få det 

här att fungera från gräsklippare ända till största traktorn på hela spannet. Då krävs det att 

maskingruppen, områdesansvariga tillsammans med maskinansvarig har minst två möten 

per år, det är alltså vår och höst. Och hela tiden jobbar och uppdaterar den här listan. 
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VD dotterbolaget: Ja precis. 

 

     (Områdesansvarig 3, VD dotterbolag budgetmöte) 

 

4.3 Dag 2 

Dagen inleddes med ett möte med företaget som tillhandahåller skrivare och skrivarutrustning 

till Bolaget. Ekonomichefen träder in i sin roll som IT-ansvarig under mötet som handlade om 

att leverantören ville få tillbaka några relativt nya maskiner som de kan sälja vidare till andra 

företag. Efter att mötet var avklarat återgick ekonomichefen till kontorsarbete fram tills ett 

möte angående förvärv av fastigheter. Innan mötet träffades VD och ekonomichefen för att gå 

igenom förutsättningar inför mötet. Efter mötet med företaget som vill sälja fastigheterna sitter 

VD och ekonomichefen kvar och har ett eftermöte om vad som sagts. Resten av dagen bestod 

av kontorsarbete och ett besök angående en juridisk tvist med en restaurang som bedriver 

verksamhet i en fastighet ska rivas. 

 

4.3.1 Förvärv av fastighet 

Under dag två identifierar vi den strategiska aktiviteten förvärv av fastigheter där VD och 

ekonomichefen träffar en byggherre som vill sälja ett antal fastigheter i en ort som 

organisationen är verksam inom. Aktörerna föredrog att inspelning inte ägde rum eftersom 

informationen bedömdes som extra känslig. Aktiviteten ser vi som strategisk då den tydligt går 

i linje med det långsiktiga målet att öka sitt fastighetsbestånd, affären består utav 

hyreslägenheter vilka skulle förbättra organisationens driftnetto. Under aktiviteten identifieras 

tre möten tätt inpå varandra vilka vi klassificerar som practices. Deltagarna i det första mötet 

var VD och ekonomichefen där de går igenom förutsättningar för mötet med den säljande 

parten. Nästkommande möte deltar även byggherren och affären diskuteras mellan parterna. 

VD och ekonomichefen stannar kvar för att ha ett eftermöte, byggchefen ansluter och diskuterar 

vad som sagts under mötet med det säljande företagets representant. Analys om de tre mötena 

(practices) följer, vilken betydelse varje practice har och vilka micro practices som finns 

presenteras i respektive avsnitt.  
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4.3.1.1 Briefing inför förvärvsmöte 

Det första mötet karaktäriseras av att VD och ekonomichefen går igenom förutsättningar för 

affären och dess omfattning, genom att diskutera interna förhållanden och omvärld skapas en 

gemensam bild över situationen innan mötet med den säljande parten. Diskussionen om 

omvärlden handlade dels om ränteläget dels om hur marknaden i orten såg ut. De konstaterade 

att de låga räntorna är något som talar för en eventuell affär, invånarna i orten anses dock vara 

långsamma då det finns svårigheter att hyra ut lägenheter. För att få information om marknaden 

ringer de chefen för teknisk förvaltning och får även information om att hyreshusen 

marknadsförts på facebook och under bomässan, VD tar upp möjligheten att marknadsföra 

lägenheterna internt för medlemmarna i organisationen. Mötet i sig ser vi som en 

meningsskapande practice då det skapades en gemensam uppfattning om situationen vilken 

VD och ekonomichefen tog med sig in till mötet med byggherren. Detta kan liknas vid Goddard 

och Tillmann´s (2008) diskussion kring hur mindre bitar kan pusslas ihop till en helhetsbild för 

att förstå och skapa mening kring ett fenomen. VD har viss information, ekonomichefen en 

annan och ett samtal till chefen för teknisk förvaltning kompletterar med ytterligare 

information, tillsammans skapar detta en helhetsbild. Helhetsbilden kan därefter användas av 

VD och ekonomichef som underlag vid förvärvsmötet och vid beslutsfattande kring förvärvet 

av fastigheterna. Diskussionerna och dialogerna i det här mötet ser vi som olika delar i en micro 

practice som vi benämner informationsinsamling. Den gemensamma bilden av situationen ser 

vi som ett resultat av meningsskapandet som skett under mötet. Meningsskapandet bestod av 

att VD och ekonomichefen diskuterade olika faktorer som väger för eller emot att genomföra 

affären, hur ser det ut idag, vad kan vi få ut av affären och hur möjliggör vi att få ut något av 

affären var frågor som besvarades under mötet. I nästkommande möte är det två parter som 

diskuterar och förhandlar om affären där Bolagets part består av två personer. Om deras bild 

av situationen skiljer sig från varandra skulle svårigheter under förhandlingen kunna uppstå. 

Det första mötet ser vi därför som ett gemensamt meningsskapande av verkligheten för att 

minska det gap som naturligt infinner sig mellan två personers uppfattningar. 

 

4.3.1.2 Förvärvsmöte 

På mötet deltog ekonomichef, VD och en säljare som var byggherre för fastigheterna. VD och 

ekonomichef får till en början se ritningen för fastigheten och det som framkommer är att det 

faktiskt finns flera fastigheter i samma projekt som byggherren har tänkt att sälja. Reaktionen 
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på detta är positiv och båda parter går igenom förutsättningar för förvärvet i stil med 

prissättning, villkor, garantier, försäkringsfrågor och avkastning. Det diskuteras även 

byteshandel i form av fastigheter och byggrätter då byggherren är intresserad av att komma in 

på marknaden i orten som Bolaget har sitt huvudkontor. Mötet ser vi som en practice där olika 

parter träffas och diskuterar en affär med koppling till den strategiska aktiviteten förvärv av 

fastigheter. Konversationen mellan parterna kring förvärvet utgör två olika micro practices som 

vi benämner informationsutbyte och förhandling. I det inledande skedet av mötet visar sig 

informationsutbyte där de olika parterna presenterar hur de ställer sig till affären. 

Organisationen hade innan mötet uppfattningen att det rörde sig om två hyresfastigheter, 

byggherren hade dock för avsikt att sälja hela projektet, det vill säga samtliga sex fastigheter. 

Det tidigare meningsskapandet som diskuterades i avsnittet briefing inför förvärvsmöte 

uppdateras med ny information och skapar nu en ny helhetsbild som Bolaget får göra ett 

ställningstagande till. Vi ser det som att meningsskapandet sker på nytt för VD och 

ekonomichef då helhetsbilden förändrats. Affärens omfattning var något nytt då den skiljer sig 

från det som förväntades och reaktionen på detta är positiv. Reaktionen kan förklaras med att 

affären går i linje med strategin om att öka sitt fastighetsbestånd och därav uppskattas av VD 

och ekonomichef. Byteshandeln som föreslås av byggherren ser vi som ännu en del av 

informationsutbyte då ekonomichefen och VD inte hade diskuterat detta under briefingen inför 

förvärvsmötet utan det var information som byggherren tog med sig till mötet. Denna nya 

information berör inte förvärvet av fastigheterna som behandlas under mötet utan ses som en 

inbjudan till ytterligare affärer, som i förlängningen kan kopplas till Bolagets mål. VD uttrycker 

under en intervju att det ligger i organisationens intresse att etablera sig i den ort som 

byggherren är verksam inom. När förslaget kommer upp berättar VD om byggrätter som de 

eventuellt kan tänkas byta för att de ska kunna etableras sig i orten.  

 

… vi vet att det finns folk, eller intressenter som har mark i (Ort)och som vill etablera sig 

i (Ort) och då kan vi tänka oss att byta lite grann utav det vi har där för att få här istället så. 

Så de här två grejerna kanske just nu är de enskilt största strategiska frågorna för oss här i 

Bolaget då. 

 

          (VD, intervju) 

 

Förhandling skiljer sig från informationsutbyte i det avseendet att målet med förhandlingen är 

att nå en överenskommelse om villkoren för affären. Att omfattningen av affären var större än 
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VD och ekonomichefen förväntat sig ser vi inte som en förhandling utan det är vad som erbjuds. 

Informationsutbytet klargör alltså vad det är som ska förhandlas om. De båda parterna försöker 

få en uppfattning om vilket pris den andra tycker är rimligt, VD frågar vad byggherren har tänkt 

sig och får en summa som överensstämmer med vad de själva tänkt sig. Efter att priset 

presenterats lyfter byggherren positiva aspekter av fastigheterna som att de har en låg 

driftkostnad då de är svanenmärkta och vilken direktavkastning som kan förväntas. I och med 

att detta presenteras ökar det upplevda värdet av fastigheterna och priset berättigas vilket ses 

som den säljande partens förhandling. Det som presenteras stämmer överens med vad VD och 

ekonomichefen tänkt sig varför ingen nämnvärd diskussion om detta förs. Vi ser och kopplar 

förhandling till Gioa och Chittipeddis (1991) resonemang om barriärer för att förstå parternas 

agerande på mötet. Barriärerna här identifierar vi som olika intressen i affärsförhandlingen där 

båda parter ser till sin egennytta och hur affären kan styras till sin egen fördel. Då informationen 

från diskussionen i briefingen av förvärvsmötet till största del stämde överens med det 

byggherren presenterade ser vi en minskad risk för barriärer i förhandlingen. Det är dock 

fortfarande en köpande och säljande part med egenintresse som träffas, barriärerna finns där 

men är inte lika framträdande då båda parter har liknande förväntningar och villkor. Det som 

avvek var som nämnt tidigare affärens omfattning men det saknade motsättning då det även 

ligger i Bolagets intresse att förvärva fler fastigheter.  

 

4.3.1.3 Eftermöte förvärv 

Efter mötet med byggherren sammansluter VD, ekonomichef och även byggchefen för att gå 

igenom finansieringsmöjligheter för affären. De diskuterar olika alternativ om hur de kan 

frigöra kapital internt och Bolagets kreditvärdighet. Affärens omfattning avvek som sagt från 

vad VD och ekonomichefen uppfattat innan affären vilket medför att en mer omfattande analys 

om finansiering krävs, de inblandade ska träffas vid ett senare tillfälle med mer underlag för 

att fortsätta diskussionen. VD påpekar att de skulle kunna avyttra några fastigheter som inte 

“går helt i linje med vad vi ska göra” för att frigöra kapital till affären. Fastigheterna genererar 

ett positivt resultat men hyresrätterna i den andra orten kan vara ett bättre alternativ. Mötet ser 

vi som en practice kopplat till den strategiska aktiviteten förvärv av fastigheter då de 

närvarande träffas och diskuterar hur de ska gå vidare med affären och huruvida affären 

överensstämmer med Bolagets mål och vision. Under mötet identifierar vi 

informationsbearbetning som en micro practice. Den samlade informationen från de tidigare 

mötena används som utgångspunkt för hur de ska gå vidare med affären. I och med att 
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omfattningen var större än förväntat och därmed också priset är det just finansiering som i 

huvudsak diskuteras under eftermötet. Andra delar av affären stämde väl överens med det som 

sagts under briefingen varför det inte fanns någon anledning att diskutera detta. Med en mer 

komplett bild av vad som innefattas i affären kunde de även jämföra fastigheterna med 

nuvarande innehav. Kommentaren från VD om att några fastigheter i det nuvarande innehavet 

inte helt går i linje med organisationens strategi ser vi som en jämförelse av två alternativ där 

Bolagets mål och vision används för att motivera valet. De är beredda att göra avkall på det 

nuvarande fastighetsbeståndet för att nå ett nytt läge som ligger närmare den långsiktiga 

målsättningen, dels i vilken ort de vill expandera i dels utformningen av fastighetsbeståndet. 

Informationen om omfattningen som framkom under förvärvsmötet bearbetades under 

eftermötet då detta skilde sig från vad de förväntat sig under briefingen. Den större 

omfattningen medför en större strategisk inverkan vilket de behöver ta ställning till. 

 

Serien av händelser från briefing till eftermötet kan förstås som en pågående 

meningsgivandeprocess. I början har Bolaget förväntningar som följer med till själva 

förvärvsmötet, på mötet framkommer ny information som medför det Weick (1995) skulle 

kalla för en chock, alltså en händelse som skiljer sig från det förväntade eller som bryter 

mönstret vilket får igång meningsgivandeprocessen. Utifrån resonemanget som hölls under 

mötet kan affärens omfattnings ses som en chock, men som ändå låg i linje med Bolagets 

förväntningar och dessutom passade de långsiktiga strategiska målen. Det medförde ett smidigt 

och friktionslöst meningsskapande då händelsen låg i båda parters intressen. På eftermötet 

kunde diskussionen mellan VD, ekonomichef och byggchef kopplas till hur frigörande av 

kapital genom avyttring av fastigheter kan legitimeras då en sådan handling egentligen går 

emot Bolagets strategiska mål om att utöka sitt fastighetsbestånd. Helhetsbilden som vi 

diskuterat tidigare saknar några kompletterande delar vilket framkommer då VD, ekonomichef 

och byggchef återkommande påpekar att det behövs mer underlag och att det behöver räknas 

mer på affären. Det är tänkt att de ska träffas på ytterligare ett möte för att gå igenom affären, 

då med de bitar som saknas till hands. Finansieringslösningen är en del som blivit behandlad 

under eftermötet men som bara blivit påbörjad och behövde ytterligare bearbetning med 

kompletterande information. När underlaget samlats in och alla bitar faller på plats skapas en 

helhetsbild som kan leda till ett beslut. Syftet med denna serie av händelser, från briefing till 

eftermöte och kompletterande möte om finansieringen, ser vi som ett sätt att skapa denna 

kompletta helhetsbild som ligger till grund för beslutet om eventuellt köp. 
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4.4 Dag 4 

Efter frukosten inleddes dagen med att ekonomichefen och två områdesansvariga har ett 

budgetuppföljningsmöte. Resten av dagen präglades av att observera ekonomichefen på 

kontoret då denne utförde dagligt kontorsarbete med avbrott för konversationer då medarbetare 

dyker upp. Innan lunch kommer en medarbetare förbi kontoret och reder ut en händelse som 

av misstag blivit bokförd två gånger. Efter lunch har ekonomichefen och VD ett möte av okänd 

karaktär. Även nästa händelse är ett möte, då med en försäkringsmäklare för att reda ut en 

händelse i ett dotterbolag. Aktiviteter som inträffar resterande del av dagen är kopplade till 

försäkringsärendet och samt funderingar med en kollega om en föreslagen fusion av två 

bostadsrättsföreningar. 

4.4.1 Budgetprocess 

Under dag fyra identifierar vi återigen den strategiska aktiviteten budgetprocess. Det är samma 

strategiska aktivitet som visade sig under dag ett varför ingen förklaring till varför aktiviteten 

klassificeras som strategisk följer. Aktiviteten sträcker sig över tid och i det här skedet vill två 

områdesansvariga stämma av och få hjälp med den budget de tagit fram. Mötet som detta sker 

på kallar vi budgetuppföljning och är den practice vi var närvarande vid. Föregående practices 

som vi inte observerat direkt är att de områdesansvariga tagit fram ett utkast på hur budgeten 

kan tänkas se ut och ekonomichefens förberedelser inför mötet. Det som presenteras under 

mötet ses alltså som ett resultat av tidigare practices.  

4.4.1.1 Budgetuppföljning 

Under mötet närvarade två områdesansvariga som har delat ansvar över en av de större orterna 

inom Bolaget och varsin mindre ort samt ekonomichefen. De områdesansvariga har tagit fram 

en budget efter de principer som presenterats under budgetmötet och vill stämma av med 

ekonomichefen om de tänkt rätt. Ämnen som behandlades var avtalsintäkter, periodisering, 

osäkra avtal, snöröjning och påslag vid försäljning. Frågor om periodisering tog upp större 

delen av mötet vilket kan bero på att det är något nytt för i år, erfarenheter från tidigare år till 

exempel om hur osäkra avtal ska hanteras fick mindre plats under mötet. Vi upplevde att de 

områdesansvariga visste hur de skulle hantera avtalen som var osäkra men även att de förbättrat 

arbetssättet under året för att undvika att avtalen blir osäkra. Arbetet med att få in ett mer 

proaktivt tänk gällande avtalen tycks alltså fått konsekvenser. Detta visade sig under 

budgetuppföljningsmötet då de konstaterar att det endast är ett avtal som de klassificerar som 
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osäkert vilket är en klar förbättring mot tidigare år. Budgetuppföljningsmötet anses vara en 

practice under budgetprocessen då det fungerar som en avstämning om budgeten är korrekt 

framtagen men även som ett forum för lärande där de områdesansvariga kan diskutera delar de 

behöver hjälp med eller inte förstår med ekonomichefen. Genom att tillgodose de 

områdesansvariga med detta stöd blir budgeten för nästkommande år bättre samt att kunskapen 

om hur budgetering bör ske förbättras vilket leder till en smidigare budgetprocess i framtiden.  

 

Vi kunde identifiera tre micro practices ur dialogerna mellan de närvarande, vi benämner de 

som involvera, instruera och uppmuntra. Dessa uppkommer vid olika tillfällen men där 

involvera är genomgående under mötet. En del i involveringen ser vi när ekonomichefen 

använder sig av projektorn och går igenom information på en skärm tillsammans med 

områdesansvariga istället för att kolla själv på sin dator och delegera information i form av en 

monolog. Han frågar dessutom och ber dem att visa själva hur de tänker, vilket involverar dem 

i processen att få fram rätt siffror i budgeten. Tidigt under mötet etablerar dessutom 

ekonomichefen tillit till de områdesansvariga vilket vi kopplar till att involvera och uppmuntra.  

 

Områdesansvarig 4: Ja men vi har ju liksom efter lite prognos och kikat lite då hur utfall 

och sådär hur det har legat i år och vi tror väl inte att det kommer bli någon jätteförändring 

så att säga till nästa år. Så det är väl så vi har gjort. Eller ska vi tänka på något annat sätt 

tycker du? 

 

Ekonomichef: Nej det tycker jag inte. Ni kan det där bäst jag tycker att nej, men känns 

det som att vi ligger rätt rimligt så tycker jag att vi ska ligga där. 

 

               (Områdesansvarig 4 och ekonomichef, budgetuppföljning) 

 

 

De ska gå igenom budgeten tillsammans, genom att uttrycka att de områdesansvariga kan sin 

verksamhet bäst visar ekonomichefen att han värderar deras omdöme vilket är vad vi kopplar 

till att involvera. En ytterligare effekt av detta är att de områdesansvariga kan komma till insikt 

att de är kunniga vilket uppmuntrar dem att framföra sina åsikter under mötet. Första gången 

periodisering berörs berättar de områdesansvariga att de gjort ett försök till att periodisera 

beställningsarbeten men det framkommer att de inte är helt säkra på hur de ska gå tillväga. 
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Områdesansvarig 1: vi tänkte på beställningsarbeten pratade du ju om att vi skulle 

periodisera. 

 

Områdesansvarig 4: Ja precis det ska vi fundera på. 

 

Områdesansvarig 1: Ja och då har vi ju perioder där vi säljer mer grejer. mars-juni och 

september- november. Men vi säljer ju även på den andra tiden men inte lika mycket. 

 

Ekonomichef: Om vi kollar hur det såg ut förra året till exempel så.. jag skulle gjort det här 

i morse men jag glömde bort. 

 

Områdesansvarig 4:  Är det redan från mars är det inte lite senare till och med? 

 

Ekonomichef: Om vi kollar, så här ser det ut förra året. Om vi kollar 2015 då är januari, 

februari inte så jättemycket, sen var det mars, sjönk lite i april, ja ni ser ju här, sen så slog 

det ju till under hösten igen då. 

     

(Områdesansvarig 1,4 och ekonomichef, budgetuppföljning) 

 

Konversationen ovan är ett exempel på den micro practice vi benämner instruera vilken 

förekom i ett tidigt skede av mötet. Ekonomichefen ger en förklaring på vad som ska ses över 

för att veta hur periodisering i årets budget bör utföras. Involvering visar sig också när detta 

förklaras, dels för att ekonomichefen visar hur denna informationssökning görs på datorn dels 

för att han säger att “vi kollar” vilket ger ett intryck av att de arbetar tillsammans för att ta fram 

budgeten.  

 

Micro practicen uppmuntra ser vi också tidigt i mötet där ekonomichefen lägger över ansvar 

och menar att de områdesansvariga har bättre koll på sina områden och därför bör vara de som 

fattar beslut kring siffrorna som berör dem. Händelser kopplade till att uppmuntra framkommer 

ett flertal gånger under mötet i form av att ekonomichefen frågar de områdesansvariga om hur 

de vill fylla i budgeten i stil med att de områdesansvariga är experter och vet bättre än honom. 

Detta har vi även sett i intervjun med VD för dotterbolaget som menar att det gäller att inte ha 

för strama tyglar. 
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Men risken är då att man kväver folk, att de inte vågar göra någonting som kostar pengar 

och så är det lite med de från (ort) då, områdesansvarig 4 och områdesansvarig 1 då, dom 

är lite för rädda om sin bruttovinst så de vågar inte satsa på någonting utanför det dom 

har och det kan jag få lite dåligt samvete för, att jag har drivit dom för långt åt det hållet 

då så där tror jag att det gäller att de närmsta åren iallafall att putta tillbaka de så att ser 

de att dom kan ta en möjlighet där, ja men anställ tre extra då och sopa hem den ordern, 

det kanske de tjänar mer på. 

 

       (VD dotterbolag, intervju) 

 

Här återkommer vi till att skapa tillit från båda sidor för att nå bäst resultat, vilket börjar i 

budgetprocessen. Det VD för dotterbolaget poängterar är hur viktigt det är att chefer inte 

detaljstyr verksamheter, det skapar dessutom utrymme för chefen att lägga ner tid och energi 

för att förbättra och utveckla verksamheten i sin helhet. 

 

Redan mot slutet av mötet tycks de micro practices som identifierats fått en effekt på de 

områdesansvariga. Istället för att de ställer frågor till ekonomichefen frågar han de 

områdesansvariga om hur de tycker att vissa poster bör hanteras. Genom att instruera, 

uppmuntra och involvera de områdesansvariga under mötet vågar de besluta själva om hur 

periodiseringen av poster bör göras, de drar slutsatser baserat på vad som tidigare behandlats 

under mötet för att bedöma under vilka perioder kostnaderna eller intäkterna uppkommer. I 

exemplet nedan resonerar de områdesansvariga om att intäkterna dom de pratar om 

uppkommer under samma perioder som en periodisering de behandlat tidigare under mötet. 

 

Ekonomichef:  Ok bra. Ska vi periodisera den också eller ska vi låta den ligga jämnt, det 

kanske vi inte vet heller? 

 

Områdesansvarig 4: Ja det mesta sker ju då.. 

 

Områdesansvarig 1: Samma tid som vi periodiserade det andra. Ja hösten kan man väl 

säga för där kommer maskinerna mest. Vår och höst. 

 

Ekonomichef:  Ska vi periodisera den också då? 

 

Områdesansvarig 4: På samma sätt då tänkte jag säga. 
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    (Områdesansvarig 1,4 och ekonomichef, budgetuppföljning) 

 

Ett ytterligare exempel på att de områdesansvariga förstått hur de bör tänka angående 

periodisering visar sig i slutet av mötet när de behandlar snöröjning hos en kund. De 

områdesansvariga ger själva förslag på hur posten bör periodiseras och ekonomichefen agerar 

passivt i detta skede. Dessa två exempel visar på att mötets funktion som ett forum för lärande 

uppfyllts. Exemplen är konsekvenser av de tre micro practices som identifierats under mötet 

vilka främjar lärandet hos de områdesansvariga. Detta går i linje med att öka den ekonomiska 

kunskapen inom organisationen vilket var en av de åtgärder som ledningen arbetade fram för 

att förbättra verksamheten. 

 

Det vi kan se i budgetuppföljningsmötet är ett sorts meningsgivande till budgetprocessen. Det 

som tydligt utmärker sig är den grad av decentralisering som Bolaget vill genomföra då de 

anser att det är bättre att låta beslutsfattande ske nära de personer som berör det praktiska 

utförandet av arbetet. Weick (1995) menar att en kontrollerande organisation är hämmande 

vilket kan minska initiativtagandet hos de anställda. För att motverka detta lämnar 

ekonomichefen under budgetuppföljningsmötet över ansvaret till de områdesansvariga och 

uppmuntrar initiativtagande. 

 

Under budgetuppföljningsmötet användes tillbakablickande för att förutspå framtiden, vilket 

är vanligt i budgetarbete enligt Brown, Colville och Pye (2014). På så sätt legitimerar de 

siffrorna som förs in i budgeten. Det kan även kopplas till vad Goddard och Tillmann (2008) 

kallar för överbryggande eftersom siffror från tidigare år används som utgångspunkt för vad 

som förväntas ske året efter. Att använda tillbakablickande för att förutspå framtiden är inte att 

föredra menar Weick (1995) men det vi har sett är hur de närvarande på mötet använder 

tillbakablickandet som en sorts mall. Mallen kompletteras med information som 

områdesansvariga fått genom att analysera sin omvärld. Exempel på vad informationen kan 

tillföra är vilka maskiner som behöver bytas ut, vilka avtal som är osäkra, orter eller föreningar 

som behöver mer underhåll eller liknande information som påverkar budgeten. De 

områdesansvariga använder informationen för att utvärdera ifall siffror från tidigare år är 

rimliga eller om det finns anledning att budgetera ett högre eller lägre belopp i år. 

Ekonomichefen agerar som ett bollplank där diskussioner kan föras för att förstå 

budgetprocessen och få till en budget som är rimlig. 



 56 

4.5 Sammanställning 

Från observationerna identifierade vi två strategiska aktiviteter: budgetprocess och förvärv av 

fastigheter. Dessa låg i linje med företagets långsiktiga mål och vision på olika plan där den 

första handlade om ett kortsiktigt planerande av verksamheten där betydande delar 

behandlades. Det framkom att en ökad kunskap om budgetering innebär ett steg mot ett bättre 

resultat, vilket öppnar upp möjligheterna att investera i ett ökat fastighetsbestånd. Den andra 

delen var direkt kopplad till de långsiktiga målen och visionen då det handlade om förvärv av 

nya fastigheter. Mellanchefens roll i dessa strategiska aktiviteter skiljde sig åt, vilket vi anser 

vara på grund av att det är olika delar i organisationen som är inblandade i olika strategiska 

aktiviteter. I budgetprocessen har det tidigare varit en top-down implementering där budget 

sätts av VD och ska följas av de anställda. Vi märker att det är en markant skillnad till följd av 

ett omfattande arbete från ledningen att involvera de områdesansvariga i budgetprocessen för 

att skapa förståelse och därmed öka kunskapen kring budgeteringen. Kopplat till 

budgetprocessen var micro practices implementering, legitimera, uppmuntra, instruera och 

involvera. Vad vi ser som en gemensam nämnare för dessa är deras koppling till att på något 

sätt skapa strukturer och system som ska underlätta budgetprocessen. Det var också tydligt att 

i dessa micro practices hade ekonomichefen en roll som knyter an till människorna i 

organisationen med syftet att lära och sprida kunskap, vilket skiljer sig från den andra 

strategiska aktiviteten. 

 

Förvärv av fastigheter har en direkt koppling till att utöka fastighetsbeståndet och andra 

individerna är involverade än i budgetprocessen varför denna strategiska aktivitet får en annan 

karaktär. Beslut om att förvärva fastigheter berör inte de i organisationen som inte är med i 

ledningsgrupp eller styrelse, här är det topp- och mellanchefer som är involverade. Denna 

strategiska aktivitet skiljer sig också från budgetprocessen då den även involverar externa 

parter. Inom förvärv av fastigheter identifierades fyra andra micro practices: 

informationsinsamling, förhandling, informationsutbyte och informationsbearbetning. Tre av 

dessa aktiviteter liknar varandra och kan ses som en kedja av händelser som knyter an och 

skapar underlag för den fjärde, förhandling. Vi ser det som att VD, ekonomichef och byggchef 

bygger upp en strategi med hjälp av information om omvärlden, interna förhållanden och 

förvärvet för att vinna förhandlingen.  

 



 57 

För att fånga olika delar i ekonomichefen arbete visade sig strategy as practice att vara en bra 

plattform som gav oss ett ramverk för att identifiera practices som är en del i strategiarbetet. 

Meningsskapande som teoretisk lins gav oss inblick i hur mänskligt handlande kan förstås och 

därmed förklara det vi observerade. Det som var återkommande i observationerna, vilket kan 

vara till följd av att vi var på plats under en budgetperiod, var ett meningsgivande och 

meningsskapande främst genom siffror. Många av händelserna legitimerades med hjälp av 

siffror, oftast genom att skapa förståelse kring siffrornas betydelse antingen för budgeten eller 

för verksamheten och hur det i sin tur påverkar individerna. Att använda rimlighet som en 

framåtdrivande faktor användes också på olika sätt där vi såg ekonomichefen använda 

rimlighet som ett sätt att avdramatisera och skapa en trygghet för de områdesansvariga, vilket 

vi kopplar till att det finns utrymme för lärande. Lärande och därmed kunskap ger en djupare 

förståelse för hur organisationen fungerar vilket vi ser som ett sätt att skapa engagemang och 

en vilja att driva organisationen framåt. 

 

Ur observationerna kunde vi dessutom utläsa ekonomichefens roll och här har vi kunnat förstå 

vad han gör. Utöver den traditionella ekonomichefsrollen fanns ett IT-ansvar som förutom 

möten med olika externa IT-partners också innebar en stödfunktion för kontorspersonalen. Då 

Bolaget inte har någon controller kunde vi dessutom urskilja controllerfunktion som ännu en 

arbetsuppgift som fylldes av ekonomichefen. Det var tydligt att han arbetade som spindeln i 

nätet då han medverkade i försäkringsärenden, problem i föreningar, juridiska tvister och så 

vidare samtidigt som han utförde traditionella controlleruppgifter som att översätta ekonomisk 

information på ett begripligt sätt och framföra till olika personer i organisationen. 

 

De olika micro practices som visade sig kunde vi identifiera som olika funktioner. På grund av 

detta samlar vi dem under två olika begrepp där implementering, legitimera, uppmuntra, 

instruera och involvera samlas under stödjande och informationsinsamling, förhandling, 

informationsutbyte och informationsbearbetning samlas under rådgivande. Den stödjande 

funktionen ser vi som ett sätt att stötta individerna i budgetprocessen för att leda dem mot 

delmålet att öka den ekonomiska kunskapen. Detta för att det i sin tur ska leda till de långsiktiga 

målen och visionen. Den stödjande funktionen syftar även till att förbättra system och 

strukturer som därmed underlättar och förbättrar budgetprocessen. Stödjande micro practices 

användes när ekonomichefen interagerar med de operativa cheferna. Den rådgivande 

funktionen används som stöd vid händelser och beslut som är direkt kopplade till företagets 
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långsiktiga mål och vision. Den här funktionen ser vi användas av ekonomichefen, som vi 

tidigare klassificerat som mellanchef, när han interagerar med toppchefer, i det här fallet VD. 
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5. Slutsats 

Nedan presenteras den slutsats som kunnat härledas från analysen i arbetet i två steg. Första 

delen är en sammantagen slutsats som besvarar studiens frågeställning och återkopplar till 

syftet. I andra delen presenteras det teoretiska och praktiska bidraget, en diskussion kring fynd 

som föll utanför studiens syfte samt förslag på framtida forskning. 

 

Per definition är de långsiktiga strategiska målen och visionen inte något som kan åstadkommas 

över en natt utan det sker i steg vilka består av strategiska aktiviteter. De strategiska 

aktiviteterna får konsekvenser som visar sig i en nära framtid samtidigt som de har en koppling 

till företagets långsiktiga mål. De strategiska aktiviteterna är uppbyggda av practices och micro 

practices vilka utförs av chefer inom organisationen i deras dagliga arbete. Syftet med studien 

att förstå detta förhållande mellan strategiarbete på kort sikt och företagets långsiktiga mål och 

vision har uppfyllts genom att analysera det dagliga arbetet utifrån den begreppsapparat 

strategy as practice perspektivet tillhandahåller. Det som framkom ur analysen är att 

mellanchefen i organisationen vid olika tillfällen är involverad i strategiska aktiviteter och 

beroende på vilken den strategiska aktiviteten var visade sig olika micro practices. Samtliga 

strategiska aktiviteter utspelade sig under möten med olika konstellationer och beroende på 

vilka som närvarade under mötena visade sig två typer av micro practices, stödjande och 

rådgivande.  

 

När mellanchefen interagerade med underställda visade sig stödjande micro practices, 

implementering, legitimering, uppmuntrande, instruerande och involverande. Samtliga visade 

sig under den strategiska aktiviteten budgetprocess och hade ingen direkt koppling till 

företagets långsiktiga mål. De principer för budgetering som implementerades under 

budgetmötet syftade till att förbättra verksamheten i det avseendet att de operativa cheferna 

fokuserar på rätt saker, utvärdering och jämförelse förbättras samt att kostnader fördelas på ett 

sätt som gynnar flera delar av organisationen. Förbättringen av verksamhetens årliga planering 

är ett steg mot att nå de långsiktiga målen och implementering som micro practice stödjer 

införandet av principerna. Resterande micro practices handlar om att mellanchefen främjar 

lärande och kunskap inom organisationen vilket var en av åtgärderna ledningen arbetat fram 

som ett delmål när den strategiska vändningen inträffade. Stödjande micro practices är en del 

av mellanchefens strategiska arbete vilket kan relateras till de långsiktiga målen med en 
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mellanlandning i delmål, människors kunskap, strukturer eller system. Genom att förbättra 

dessa delar av verksamheten tar organisationen ett steg mot de långsiktiga målen. 

 

När mellanchefen interagerade med en toppchef visade sig rådgivande micro practices, 

informationsinsamling, informationsutbyte, informationsbearbetning och förhandling. Dessa 

visade sig under tre möten kopplade till den strategiska aktiviteten förvärv av fastigheter, denna 

strategiska aktivitet har en tydlig koppling till målet att utöka fastighetsbeståndet. Toppchefen 

involverar mellanchefer som besitter information som kan underlätta fastighetsköp, i vårt fall 

ekonomichefen och byggchefen, i de tre mötena. Att representanter från dessa två funktioner i 

organisationen kopplas in till mötena är föga förvånade, de micro practices som visar sig under 

mötet är dock av intresse för studien. Samtliga micro practices har som funktion att ge en rikare 

bild av företagets situation i förhållande till den affär som diskuteras och utifrån denna bild ska 

ett beslut om köp fattas. Resultatet av de micro practices som vi kallar rådgivande har i och 

med detta en direkt inverkan på företagets långsiktiga mål.  

 

Vi har alltså identifierat två uppsättningar micro practices som mellanchefer använder sig av i 

det kortsiktiga strategiarbetet som har en inverkan på företagets långsiktiga mål och vision. En 

rådgivande som användes när mellanchefen var i kontakt med toppchef för att underlätta ett 

beslut. En stödjande som användes när mellanchefen var i kontakt med det operativa planet 

eller med system och strukturer i organisationen. Mellanchefens strategiska arbete har i och 

med vår slutsats en direkt eller indirekt koppling till företagets långsiktiga mål och vision. 

5.1 Bidrag och förslag till vidare forskning 

En av bristerna och utmaningarna inom strategy as practice litteraturen är att forskningen inte 

använder ett enhetligt språk vilket medför att någon kumulativ kunskap inte byggs upp. Vi har 

i studien utgått från tidigare forsknings definitioner av strategiska aktiviteter, practices och 

practitioners inom strategy as practice för att tillföra nya begrepp till litteraturen. Tidigare 

forskning har identifierat olika uppsättningar av practices som är kopplade till den kontext de 

studerats i. Genom att studera relationen mellan kortsiktigt strategiarbete i relation till 

långsiktiga mål avser vi undgå detta, de practices och micro practices som identifierats i vår 

studie kan relateras till företagets strategi utgör därmed mellanchefens strategiska arbete. 

Resultatet ger dock inte en helhetsbild av mellanchefens strategiska arbete då vi studerat 

organisationen under en begränsad tid när de arbetade med att ta fram nästkommande års 
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budget. En viss kontextuell koppling uppstår på grund av detta men vi ser det som att 

enhetligheten i begreppen som använts ger ett bidrag till helhetsförståelsen av mellanchefers 

strategiska arbete. Utöver att bidra till helhetsförståelsen av mellanchefers strategiska arbete 

kan resultatet ha en praktisk implikation för organisationer. Resultatet belyser att 

mikroprocesser, som handlingar i det dagliga arbetet, har en inverkan på om företagets 

långsiktiga mål kan uppnås. Vi ämnar inte ge mellanchefer rekommendationer om hur de bör 

arbeta, studien bidrar dock med förståelse om att mellanchefer, med dess centrala roll i en 

organisation, har en strategisk inverkan. Detta innebär ett ansvar som mellancheferna har 

gentemot organisationeer och bör ta hänsyn till i sitt dagliga arbete. 

 

En intressant observation som vi gjorde var främst under budgetmötet där ett meningsskapande 

skedde på ett sätt som vi inte stött på i litteraturen. Det verkar som att interaktionen mellan VD 

för dotterbolaget och ekonomichefen när de diskuterade olika saker gav effekt på resten av 

personerna i rummet. Reaktionen från de som inte var med i diskussionen och bara observerade 

liknade reaktionen då ett riktat meningsskapande nått fram, likt Gioia och Chittipeddis (1991) 

resonemang kring barriärgenomträngning. Detta ser vi som ett outforskat område och framtida 

forskning kan därför riktas mot att studera hur meningsskapande kan ske hos tredje part genom 

interaktionen mellan två andra. Det här fenomenet analyserades inte vidare då det föll utanför 

studiens syfte och lämnas öppet för andra att utforska. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Vad är din roll i Bolaget? Vad gör du i den rollen? (för att placera personen hierarkiskt och se 

arbetsuppgifter (chefsroller)) 

 

Hur länge har du haft den rollen? Vad hade du för roll innan? Arbetslivserfarenhet? (för att se 

förändringar och vad som kan ha färgat personens sensemaking sen innan) 

 

Vad innebär strategi för dig? (för att förstå hur personen uppfattar begreppet strategi) 

 

Beskriv Bolagets strategi (för att förstå hur personen upplever strategin i Bolaget, om den upplevs 

överhuvudtaget)  

 

Beskriv Bolagets strategiprocess! ev. Vad har du för roll i den? (för att se om personen är 

involverad (medvetet eller omedvetet) i strategiprocessen))  

 

Beskriv hur du upplever att strategin kommuniceras?  (för att se hur strategin förmedlas ut i 

företaget på olika nivåer)  

 

Har det skett några förändringar i Bolaget sedan du började? Vad för förändringar? Hur har 

dessa påverkat dig och ditt arbete? (för att se förändringar i bolaget och hur dessa påverkar 

personen och personens arbetsuppgifter) 

 

Vilken roll har Boalgets strategi i ditt dagliga arbete och i så fall hur? (en sista avrundande fråga 

för att se hur de upplever sig själva och sitt arbete kopplat till Bolagets strategi) 
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Intervjuguide förstudie 

Bakgrund 

Vem är du? (Arbetslivserfarenhet, Utbildning?) 

 

Vad gör du? (Nuvarande uppdrag? Typisk arbetsdag?) 

 

Bolaget 

Vad är Bolaget? (Hur fungerar organisationen, strukturmässigt? Riksförbund, regionala och 

lokala kontor? Förändringar? Möjligheter för dig?) 

 

Beskriv hur ni arbetar med strategi (Kopplat till budget) 

 

Kompetensutveckling? 

 

Omvärldsanalyser? 

 

Rekrytering/nyanställning? 

 

Hur går ett budgetmöte till? 
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