
Strategi genom sensemaking - 

 

En studie om hur ledare använder 
sensemaking i sitt strategiarbete 

 
 

 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen  
Uppsala universitet 
VT 2016 
 
Datum för inlämning: 2016-06-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Kalthoff 
 

Erik Tosterud 

 

Handledare: Einar Iveroth 



Författarnas tack 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de ledare som valde att ställa upp på intervjuer. Era 

svar har varit ovärderliga för denna uppsats och utan er medverkan hade uppsatsen inte varit 

möjlig. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Einar Iveroth, som hjälpt oss med de 

problem som uppstått, och med energi och entusiasm stöttat oss under skrivandets gång. Sist men 

inte minst vill vi passa på att tacka de opponenter som läst samt bidragit till stora 

förbättringsmöjligheter av uppsatsen. 

 

Trevlig läsning! 
 

 

Uppsala 2016-06-02 
 

 

__________________ __________________ 
 
Julia Kalthoff Erik Tosterud 



Sammandrag  

Att leda handlar om att ge riktning och vara den som kopplar samman organisationen och 

strategin. Att forma organisationskultur är ett sätt att göra detta. I ledarskapsperspektivet 

Symbolic management beskriver Alvesson hur materiella symboler, handlingar, och verbala 

symboler manifesterar kulturen och påverkar medarbetarnas uppfattning om mening. Här 

uppmuntras ledare att se på sig själva som människor som hjälper till att skapa och forma 

denna mening och därigenom vägleda organisationens aktiviteter och handlande. 

Sensemaking är ett begrepp som används för att studera hur organisationer skapar mening. 

Sensemakingaktiviteter är de konkreta aktiviteter som ledare använder för att skapa mening.  

Forskning inom strategi har börjat gå ifrån att se strategi som något en organisation har, till 

snarare något en organisation gör. Detta perspektiv kallas ‘Strategy as practice’. Det 

fokuserar på vad som praktiskt görs för att föra en organisation mot dess långsiktiga riktning; 

dess strategi. Genom studiens ’Strategi i praktiken’-perspektiv, kommer mikronivån av de 

praktiska aktiviteter ledarskap utmärks av att studeras för att se vad ledarna faktiskt gör för att 

leda sin organisation i strategisk riktning. För att undersöka detta görs en kvalitativ och 

explorativ studie i form av intervjuer med elva ledare från olika organisationer. Studien visar 

att ledare använder sensemakingaktiviteter för att leda sin organisation. Det konstateras att det 

finns många likheter och skillnader mellan ledarnas användning av sensemakingaktiviteter, 

och att en variabel som påverkar mycket är organisationens storlek. Vidare presenterar studien 

en ny underkategorisering av Alvessons organisatoriska symboler. För materiella symboler är 

de plats och lokaler samt föremål. För handlingar är de personlig kontakt, dramatiska 

ritualer, digitala aktiviteter, samt icke-handlingar. För verbala symboler är de formella 

uttryck, metaforer och berättelser, och visionen som symbol.  

Vidare argumenterar studien för att en gemensam nämnare bakom samtliga ledares 

sensemakingaktiviteter är visionen; vad organisationen vill uppnå. Strategi är inte tillräckligt 

entusiasmerande, och därför använder ledarna i större utsträckning sin vision, berättelsen om 

vad man vill uppnå och varför, för att leda och engagera medarbetarna att arbeta i enlighet 

med deras strategi. Denna upptäckt utmynnas i en ny syn på hur ledare använder 

sensemakingaktiviteter; ’Vision as Practice’.  

Nyckelord: Ledarskap, strategi, sensemaking, vision, symboler, symbolic management,  

organisationskultur 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ledarskap är populärt och talas om inom många områden, ofta på ett positivt sätt. Alla ‖vet‖ att 

ledarskap är viktigt, och ledarskap förväntas lösa alla möjliga problem. Därtill finns en stor 

ledarskapsförbättringsindustri (Alvesson, 2016), vilket talar för att ledarskap är ett stort praktiskt 

problem. Ledarskap är även ett teoretiskt problem genom att det kan beskrivas som det mest 

studerade men minst förstådda konceptet inom samhällsvetenskapen (Bennis & Nanus, 1985). 

 
 
I början av förra århundradet var ledarskap främst förstått som ett tekniskt problem, med 

Frederick Taylors kvantitativa och mätbara förhållningssätt till hur arbetet ska ske inom 

organisationer. I och med Elton Mayos upptäckter på 1920-talet skapades en allt större förståelse 

för att människor har sociala behov, vilka bör tillfredsställas för att uppnå god produktivitet. Det 

ökade fokuset på strategiarbete under 1960-talet kan beskrivas som Greater Taylorism, med 

hänvisning till kvantifiering och mätning inte bara av enskilda arbetsuppgifter, utan av varje 

detalj i en organisations verksamhet. (Kiechel, 2012) 

 
 
Peters och Watermans (1982) forskning kring strategi pekar på de mjuka och abstrakta 

variablernas betydliga påverkan på hårda och konkreta organisationsfaktorer, exempelvis 

långsiktig värdeutveckling av bolaget. (Peters & Waterman, 1982) Detta var början till ett större 

intresse för kultur och ledde till en forskningsskola som lyfte kulturens centrala roll som 

framgångsfaktor i en organisation (Kiechel, 2012). 

 
 
Organisationskultur är de värderingar, övertygelser, normer och beteendemönster som delas av 

organisationsmedlemmarna (Leung, 2005). Att peka ut organisationskultur som framgångsfaktor 

leder till att ledare vill påverka den, men det är omdebatterat huruvida organisationskultur kan 

styras. Alvesson beskriver ett spektra som, i sina ytterligheter, ser kultur som antingen helt 

kontrollerbar eller som ett diffust fenomen som inte medvetet kan påverkas. Mellan dessa 

ytterligheter presenteras ett förhållningssätt, symbolic management, som ser organisationer som 

system av gemensamma uppfattningar om mening. Detta innebär att ledare i viss utsträckning kan 

påverka medarbetare och skapa mening genom att vara medvetna om de symboliska 

konsekvenserna av sina handlingar. (Alvesson, 2002) Denna uppsats väljer att lägga sig i denna 

mittenfåra och anta att kultur kan påverkas i begränsad omfattning. 

 
 
 
 

1 



 
Colville och Murphy argumenterar för att ledarskap kan ses som relationen mellan organisationen 

och dess strategi. De definierar ledarskap som “utförandet och meningsskapandet av strategi och 

organisation i praktiken‖ (Colville & Murphy, 2006, s. 675). Därmed kan deras sätt att se på 

ledarrollen sägas vara att föra organisationen framåt i strategisk riktning genom att skapa mening. 

Denna studie använder Coleville och Murphys definition av ledarskap. 

 
 
Sensemaking är ett begrepp som används för att beskriva hur organisationer förstår och skapar 

sin verklighet och mening (Colville & Murphy, 2006). Prospektiv, eller framåtriktad, 

sensemaking definieras enligt Gioia som ”ett medvetet och avsiktligt övervägande av den 

framtida påverkan som vissa handlingar och icke-handlingar har på meningsskapande processer 

hos en själv och andra” (Gioia, Thomas, Clark, & Chittipeddi, 1994, s. 378). Prospektiv 

sensemaking är med andra ord ett sätt att påverka medarbetares uppfattningar om mening här och 

nu och därigenom vägleda handling mot strategisk riktning. 

 
 
För att påverka individer och skapa mening kan ledare använda verktyg i form av materiella 

symboler, handlingar och verbala symboler (Alvesson, 2002), vilket kan beskrivas som exempel 

på sensemakingaktiviteter. 

 
 

1.2 Problemformulering 
 
Inom ledarskap är symbolic management ett relativt outforskat forskningsområde (Kim & Lyon, 

2012; Zott & Huy, 2007; Westphal & Zajac, 1998; Beard, 1996), och därför är det befogat att 

studera detta område ytterligare. Vidare konstaterar Maitlis och Christianson (2014), i sin 

granskande genomgång av forskningsområdet sensemaking, ett ökat intresse för prospektiv 

sensemaking och att detta begrepp behövs studeras mer. Därtill beskriver Maitlis och 

Christianson (2014) att en vanlig metod att studera sensemaking är genom fallstudier, vilket gör 

det svårt att jämföra mönster mellan kontexter. De konstaterar att det därför finns behov av nya 

metoder för att studera hur sensemaking används som kan fånga mönster över olika 

organisationer. 

 
 
Under många år har det dominerande akademiska perspektivet på strategisk ledning sett strategi 

som något organisationer har. Strategy as practice, eller på svenska strategi i praktiken, är ett 

framväxande perspektiv som istället ser strategi som något organisationer gör, och som under 

senare år har dykt upp som en distinkt metod för att studera strategi (Whittington, 1996; Johnson, 

Melin, & Whittington, 2003; Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007) Denna metod fokuserar på 
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mikronivån av sociala aktiviteter och processer som utmärker organisationens strategi. Det ger 

möjlighet att vara både teoretiskt robust och praktiskt relevant (Jarzabkowski, 2007). Forskning 

kring strategi i praktiken är intresserad av strategiarbetets ‗svarta låda‘ (Pettigrew, 1973; 
 
Mintzberg & Waters, 1985; Mintzberg, 1973). Genom att definiera ledarskap som utförandet och 

meningsskapandet av strategi och organisation i praktiken (Coleville & Murphy, 2006) lämpar 

sig en strategi i praktiken-metod som strategi i praktiken väl för att studera prospektiv 

sensemaking, eftersom definitionerna i princip är snarlika. 

 
 

1.3 Frågeställning 
 
Hur använder sig ledare av medvetna prospektiva sensemakingaktiviteter för att leda sin 

organisation i strategisk riktning? 

 
 

1.4 Syfte 
 
Genom att studien använder ett strategi i praktiken-perspektiv, kommer mikronivån av de 

praktiska aktiviteter deras ledarskap utmärks av studeras för att se vad ledarna faktiskt gör för att 

leda sin organisation i strategisk riktning. Mikronivån studeras genom att undersöka hur ledarna 

använder prospektiv sensemaking genom användning av materiell symbolik, handlingar och 

verbal symbolik. Genom att titta på hur användningen av sensemakingaktiviteter skiljer sig åt 

mellan ledare i olika organisationer hoppas studien upptäcka mönster som kan bidra till att ge en 

fördjupad förståelse av på vilket sätt ledare använder medveten prospektiv sensemaking för att 

leda sin organisation i strategisk riktning. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
Detta avsnitt inleds med ämnet organisationskultur och huruvida den går att styra. Sedan 

presenteras ledarskap i relation till strategi och organisation. Därefter kommer en fördjupning i 

forskningsområdet sensemaking och de teoretiska vägval som studien gjort. Avsnittet avslutas 

med en teoretisk sammanställning och studiens teoretiska analysmodell. 

 
 

2.1 Organisationskultur 
 
Kultur finns på global-, nations-, organisations-, grupp- och individnivå. Organisationskultur 

definieras brett som värderingar, övertygelser, normer och beteendemönster som delas av 

organisationsmedlemmarna. Organisationer delar generellt vissa värderingar med andra inom 

samma nationella kultur, men varierar i sina lokala organisationskulturer, vilka formas av den typ 

av industri som de representerar, typen av ägande, grundarnas värderingar, etc. (Leung, 2005) 

 
 
Genom att kultur pekas ut som en framgångsvariabel hos organisationer, ökar intresset för att 

påverka kultur. Malmi och Brown visar i sitt analytiska ramverk för ekonomistyrning, att kultur 

är ett av flera sätt att kontrollera och styra en organisation. (Malmi & Brown, 2008) 

 
 
2.1.1 Är det möjligt att styra kultur? 
 
Ledare lägger allt mer fokus på påverka kulturen i syfte att skapa eller upprätthålla engagemang 

och lojalitet (Alvesson & Willmott, 2002). Inom forskningen finns dock en mängd olika 

förhållningssätt till organisationskultur med avseende på möjligheten att styra och hantera den. 

Alvesson beskriver en endimensionell skala som visar hur fyra olika förhållningssätt relaterar till 

varandra. 
 
Den ena extremen, cultural engineering, ser organisationskultur som ett urskiljbart subsystem 

inom organisationen, och menar att kulturen därför kan designas och påverkas av ledningen. 

Cultural engineering kritiseras för att när kultur reduceras till något som är greppbart förloras 

relevanta men diffusa delar av kulturen. Kulturen går inte att styra genom de reducerade delarna 

eftersom de relevanta diffusa delarna inte kommer med. 
 
Den andra extremen, paradigmatic concept, ser kultur som oskiljbar från resten av 

organisationen; kulturen är allt och därför kan den inte styras eller medvetet påverkas. 

Paradigmatic concept kritiseras för att det finns forskning och en mängd exempel på att kultur går 

att påverka. 
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Vidare beskriver Alvesson två mellanliggande förhållningssätt som kallas symbolic management 

och diagnostic concept. Diagnostic concept menar att kultur kan studeras och att kunskap om 

kultur kan användas för att ta bra beslut och undvika fällor, men att kulturen inte medvetet kan 

påverkas. (Alvesson, 1989) 

 
 
2.1.2 Symbolic management 
 
I Symbolic management beskriver Alvesson hur materiella symboler, handlingar, och verbala 

symboler manifesterar kulturen och centrala delar av medarbetarnas uppfattning om verkligheten. 

Dessa manifest och kultursymboler skapar mening och hjälper medarbetare att hantera 

arbetslivet. Mening i detta sammanhang beskrivs av Alvesson som hur ett objekt eller uttryck 

tolkas och vad som ger det relevans. Det är subjektivt på så sätt att det har att göra med hur 

individer relaterar till saker och deras förväntan. (Alvesson, 2002) Detta perspektiv föreslår att 

ledare till viss del kan påverka och kontrollera hur medarbetare förstår och rimliggör verkligheten 

och de situationer, strukturer, uppgifter som de möter i sin vardag. (Alvesson, 1989) 

 
 
Det förhållningssätt till möjligheten att påverka kultur som beskrivs i symbolic management 

stärks av Karl Weicks (1995) teori om sensemaking. Han beskriver att ett centralt begrepp inom 

sensemaking är enactment, som beskriver att organisationskultur är någonting levande som 

ständigt skapas och återskapas av människorna i organisationen. Detta sker proaktivt men ofta 

omedvetet. Organisationer är i själva verket socialt konstruerade verkligheter som finns lika 

mycket i medlemmarnas medvetande som i organisationens konkreta system av regler och 

relationer. I och med att organisationskultur skapas proaktivt hela tiden, kan den påverkas. 

Enactment har implikationer för hur vi förstår och tolkar organisationer som kulturella fenomen, 

eftersom det betonar att vi måste grunda vår förståelse för organisationer i de processer som 

skapar system av gemensamma uppfattningar om mening. (Morgan, 2006) 

 
 
Förhållningsättet att det till viss del går att påverka kultur stärks också av Gioia et al.s forskning 

om sensemaking, som lyfter symboler som ett huvudsakligt verktyg med vilka ledningen 

åstadkommer substantiell handling (Gioia et al., 1994). En symbol är rik på innebörd - den 

kondenserar en mer komplex uppsättning av betydelser i ett visst objekt och kommunicerar 

därmed mening på ett effektivt sätt (Alvesson, 2002). En symbol kan definieras som ett objekt - 

ett ord eller uttalande, en typ av handling, eller något materiellt - som representerar något annat 

och/eller något mer än själva objektet i sig (Cohen, 1974). Mycket av den mänskliga förståelsen 

sker genom användning av symboliska processer (Axley 1984; Spradley & McCurdy 2000). När 
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man försöker förstå en ny erfarenhet eller ett nytt koncept, gör man det genom att föreskriva den 

mening, och den förstås ofta genom symbolik eller metaforer (Chen & Meindl, 1991). Därmed är 

symboler basen för sensemaking. (Donnellon et al. 1986; Morgan 2006). 

 
 
Från Weicks ovanstående resonemang om enactment som lyfter människors proaktiva roll i att 

forma sin verklighet och uppfattning om mening, och från Gioias forskning om symboler som ett 

huvudsakligt verktyg för ledare att åstadkomma förändring, kan slutsatsen dras att kultur 

åtminstone är delvis möjlig att påverka genom att vara medveten om de inneboende symboliska 

konsekvenserna i sitt handlande. Därför utgår denna uppsats från symbolic management som 

förhållningssätt. 

 

2.1.3 Risker med kultur som styrmedel 
 
Det finns dock flera risker med att påverka kultur. Ledares ansträngningar för att påverka 

organisationskulturen kan få oönskade effekter, eftersom symboler förstås genom tolkning och 

därmed kan misstolkas av medarbetarna. Dessutom baserar ledare i första hand sina ageranden på 

det som är rimligt för dem själva, snarare än vad som är rimligt för deras medarbetare, vilket 

leder till en risk att medarbetarna utvecklar självbilder som är mer i linje med ledningens mål än 

sina egna. (Alvesson & Willmott, 2002) Ledarskap har alltid varit relaterat till ideologi genom att 

påverka attityder, värderingar och normer som ett medel att motivera och kontrollera 

medarbetare. Men vad som är nytt i den senaste utvecklingen är det icke-subtila sätt på vilket 

ideologisk manipulation uppmuntras som en ledarstrategi. Här finns en viktig distinktion kring 

kultur som ett uttryck för mänsklig karaktär och ett sätt att skapa gemensamma meningar och 

visioner att samlas kring, jämfört med att använda kultur som ett verktyg att manipulera. 

(Morgan, 2006) 

 

2.2 Vad är sensemaking? 
 
I denna studie används många begrepp som på olika sätt pratar om mening. Organisationer som 

kulturella fenomen har beskrivits som att de är system av gemensamma uppfattning av mening 

(Morgan, 2006) Symbolic management har beskrivits som att leda genom att använda symboler 

som påverkar uppfattningar av mening (Alvesson, 2002) Sensemaking har blivit en viktig fråga 

inom organisationsstudier, och forskningsområdet växer, när allt fler forskare söker svar på hur 

mening skapas i organisationer (Clark & Geppert, 2011; Cornelissen, 2012; Hernes & Maitlis, 

2010; Monin, Noorderhaven, Vaara, & Kroon, 2013; Navis & Glynn, 2011; Rudolph, Morrison, 

& Carroll, 2009; Sonenshein, 2007; Whiteman & Cooper, 2011). 
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På nittiotalet studerades flera olika typer sensemaking, vilket breddade och fördjupade 

forskningen. Ett av de mest tongivande verken inom sensemaking är Karl Weicks Sensemaking in 

Organizations (1995), som summerade och utvecklade ett teoretiskt ramverk som förklarar 

kärnan av ämnet. Genom att sensemaking påverkar flera centrala delar av organisationsprocesser 

(Gioia & Thomas, 1996; Rerup & Feldman, 2011; Sonenshein, 2010, Drazin, Glynn, & 

Kazanjian, 1999; Hill & Levenhagen, 1995, Christianson, Farkas, Sutcliffe, & Weick, 2009; 

Catino & Patriotta, 2013; Gephart, 1993; Weick, 1988, 1990, 1993) ligger sensemaking nära 

kärnan av organisering (Maitlis & Christianson, 2014). 

 
 
Sensemaking är ett koncept som kan delas upp i två ömsesidiga processer; sensemaking och 

sensegiving (Thomas et al., 1993; Gioia & Thomas, 1996), vilka kan sägas vara två sidor av 

samma mynt. Rouleau beskriver skillnaden som att sensemaking har att göra med att för sig själv 

förstå, tolka och skapa mening av det som sker. Sensegiving har att göra med försök att influera 

andra, att kommunicera och söka stöd för sina tankar hos dem. Dessa två processer kan verka 

konceptuellt olika, men sensemaking och sensegiving är inte åtskiljbara, då den ena implicerar 

den andra. (Rouleau, 2005) Denna studie särskiljer inte de två processerna eftersom de sker 

tillsammans, och använder begreppet sensemaking som ett samlingsbegrepp för båda delarna av 

denna ömsesidiga process. 

 

2.3 Studiens teoretiska vägval inom sensemaking 
 
De flesta forskare är överens om vad som orsakar sensemaking, men det finns 

meningsskiljaktigheter på flera punkter. Bland annat om det sker som en individuell eller social 

process, samt dess tidsorientering. (Maitlis, 2014) Nedan följer en kort beskrivning av dessa två 

meningsskiljaktigheter och hur denna studie förhåller sig till dem. Därefter följer en kort 

diskussion kring medveten och omedveten sensemaking. 

 

2.3.1 Sensemaking som social process 
 
Meningsskiljaktigheten kring sensemaking som individuell eller social process handlar om ifall 

processen sker inom eller mellan människor. Det synsätt som beskriver processen som individuell 

fokuserar på inre aspekter som förståelse, tolkning, förklaring, tillskrivande, extrapolering och 

förutsägning (Starbuck & Milliken, 1988; Louis, 1980; Klein, Moon & Hoffman, 2006). Det andra 

synsättet beskriver sensemaking som en social process som sker mellan människor när de 

tillsammans förhandlar, försvarar och konstruerar mening (Maitlis, 2005; Weick, 1995; Weick et 
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al., 2005). Denna studie studerar sensemaking utifrån det sociala perspektivet, eftersom den 

fokuserar på hur mening skapas mellan ledaren och medarbetarna. 

 
 
2.3.2 Prospektiv sensemaking 
 
Avseende tidsorienteringen har de klassiska verken inom sensemaking, däribland Weick, ett 

synsätt där sensemaking ses som en retrospektiv process där människor förstår sin verklighet 

genom att titta bakåt på det som skett. Det andra synsättet, prospektiv sensemaking, är inte lika 

välstuderat. Det definieras av Gioia som att ”medvetet och avsiktligt överväga den framtida 

påverkan som vissa handlingar och icke-handlingar har på meningsskapande processer hos en 

själv och andra” (Gioia et al., 1994, s. 378). Med andra ord ses det här som en framåtriktad 

process där människor förstår sin verklighet och handlar utifrån hur det påverkar framtiden. 

Eftersom denna studie undersöker hur ledaren använder sensemaking för att leda organisationen 

framåt i strategisk riktning, studeras prospektiv sensemaking. 

 
 
2.3.3 Medveten sensemaking 
 
Som precis nämnts har Gioia et al. (1994) beskrivit att människor medvetet kan överväga hur 

handlingar påverkar en själv och andra. Alvesson (1989) har dessutom beskrivit att människors 

handlingar kan påverka andra utan att de är medvetna om det. Processerna kommer inte alltid 

vara medvetna från ledarens sida och omedvetna från medarbetarens sida, utan ledaren kan vara 

omedveten om hur dennes handlingar påverkar medarbetarna, och medarbetarna kan vara 

medvetna om hur ledaren agerar för att påverka dem. Omedvetna orsaker bakom handlingar är ett 

stort forskningsområde inom psykologi, men denna studie undersöker medveten sensemaking då 

det är den som ledarna kan uttala sig om. 

 

2.4 Sensemakingaktiviteter 
 
I denna studie används begreppet sensemakingaktiviteter för att beskriva dessa konkreta 

aktiviteter som ledare gör för att påverka organisationsmedlemmarnas uppfattning av mening. 

 

 

Gioia et al. (1994) beskriver att symboler ofta är konkreta i sitt uttryck. Beyer och Trice säger att 

kultur upprätthålls och kommuniceras genom konkreta uttryck, och att exempel på sådana är 

riter, ritualer, myter, sagor, legender, historier, folktales, symboler, språkbruk, gester, den fysiska 

miljön och olika föremål. Alla dessa påverkar hur medarbetarna tolkar verkligheten och skapar 

mening. (Beyer och Trice, 1987) 
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Alvesson diskuterar också kulturens konkreta uttryck som verktyg för att skapa mening. Han 

delar in organisatoriska symboler i tre kategorier: materiella symboler, handlingar och verbala 

symboler. Verbala symboler kan beskrivas vara organisationens språk, myter, berättelser, 

värdeord, uttryck, skämt och olika former av uttalanden. Materiella symboler beskrivs som 

organisationers föremål, som produkter, byggnader, kontor och klädkoder. Handlingar kan också 

uppfattas som symboler, exempelvis ceremonier och ritualer. (Alvesson, 2002) Denna studie 

använder Alvessons kategorier som grund för att dela in sensemakingaktiviteter, eftersom de har 

en tydlig och strukturerad uppdelning. 

 
 
Alvesson beskriver att dessa aktiviteter kan vara vardagliga eller mer dramatiska. Exempel på 

dramatiska aktiviteter är stora ceremonier, offentliga tal, samt spektakulära och synliga 

handlingar som drar uppmärksamhet till organisationens ideal. Exempel på vardagliga aktiviteter 

är daglig kommunikation kring praktiska problem och riktning, vilket erbjuder möjlighet till mer 

kontinuerligt inflytande på medarbetarnas sensemaking. Alvesson beskriver att för någon som är 

ledare över mindre grupper på upp till femtio personer är de dramatiska aktiviteter av mindre 

betydelse. Givet en ledares intresse och förmåga att lyssna, kan vardaglig interaktion vara ett sätt 

att få en känsla för hur ord, handlingar och arrangemang faktiskt tolkas och hur de påverkar det 

ständiga skapandet av kultur i organisationen. (Alvesson, 2002) 

 
 
Om användningen av de olika symbolerna är enhetlig och backar upp varandra, samtidigt som de 

fångar fantasin och tilltalar människor på ett sätt som de tycker är viktigt, meningsfullt och 

relevant, kan de vara mer effektiva. Här kan begreppet symbolisk effektivitet användas, för att 

beskriva graden av hur väl en handling, ett uttalande eller fysiskt objekt lyckas med att 

kondensera och uttrycka ett rikt symboliskt innehåll som tilltalar en grupps sinnen och hjärtan. 

(Alvesson, 2002) 
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2.5 Teoretisk ramverk kring sensemaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Karta över teoretiskt ramverk kring sensemaking 
 
Ovanstående bild illustrerar de teoretiska vägval som studien gjort. Inom organisationskultur 

används förhållningssättet symbolic management. Inom forskningsområdet sensemaking ser 

denna studie sensemaking som en social, prospektiv, och medveten process. Studien använder 

Alvessons kategorier av organisatoriska symboler som indelning av sensemakingaktiviteter; 

materialla symboler, handlingar och verbala symboler. Pilarna beskriver inte kausala samband 

utan visar argumentationens logik. 

  

2.6 Ledarskap som organisation och struktur i praktiken 
 
Genom att ledare blir medvetna om organisationer som system av gemensamma uppfattningar 

om mening, uppmuntras de att se på sig själva som människor som hjälper till att skapa och 

forma dessa uppfattningar om mening och därigenom vägleda organisationens aktiviteter och 

handlande. (Morgan, 2006) 

 
 
Colville och Murphy definierar ledarskap på ett liknande sätt som Morgan, genom att beskriva 

ledarskap som “utförandet och meningsskapandet av strategi och organisation i praktiken” 
 
(Colville & Murphy, 2006, s. 675). Strategi beskrivs ofta som en organisations “långsiktiga 

riktning”. (Johnson, Whittington & Scholes, 2011, s. 4). Coleville och Murphy ser ledarskap som 

kopplingen mellan organisation och strategi, och skiljer sig därmed från Morgan genom att lyfta 

 
 
 

 
10 



 
att en strategisk avsikt eller riktning behövs för att definiera var organisationen är på väg. Denna 

uppsats utgår från Coleville och Murphys definition. 

 

 

Colville och Murphy lyfter också vikten av att strategi och kultur är lierade, så att kultur tillåter 

det praktiska genomförandet av strategi (Colville & Murphy, 2006). Flera andra forskare visar på 

behovet av kultur vid genomförandet av strategi (Johnson et al., 2011; Champy & Cohen, 1995; 

Bass & Avolio, 1993; Lipton, 1996; Mintzberg & Westley, 1989). 

 
 
Precis som Coleville och Murphy lyfter Kotter också behov av riktning för en organisation. Han 

argumenterar för vikten av att utveckla en bild av framtiden som ska vara relativt enkel att 

kommunicera och tilltala kunder, ägare och medarbetare. Utan en förnuftig målbild kan en 

ansträngning till förändring lätt bli till en lista av inkompatibla projekt som kan ta organisationen 
 
i fel riktningen eller ingenstans alls. (Kotter, 1999) 

2.7 Teoretisk analysmodell      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Teoretisk analysmodell 
 
Ovanstående bild illustrerar den teoretiska modellen som studien utgår ifrån i den empiriska 

undersökningen. Den utgår ifrån Colville och Murphys (2006) syn på ledarskap som kopplingen 

mellan strategi och organisation. Specifikt utgår studien från hur ledare använder 

sensemakingaktiviteterna materiella symboler, handlingar och verbala symboler för att leda 

organisationen i strategisk riktning. Pilarna representerar inte kausal riktning utan illustrerar 

ledarens arbete att genom sina sensemakingaktiviteter koppla organisationen och dess 

medlemmar med de strategier som eftersträvas. 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras studiens utformning, val av studieobjekt, val av informanter, insamling 

av data, operationalisering och analys av data. 

 
 

3.1 Utformning av studie 
 
Att besluta hur man ska studera sensemaking är, enligt Allard-Poesi (2005), i sig självt en övning 

i sensemaking. Det utgör ofta en utmaning för forskare då dess interaktiva och föränderliga 

aspekter kan vara svåra att observera och fånga (Maitlis, 2014). 

 
 
Syftet med studien är utforska hur ledare använder sig av medvetna prospektiva 

sensemakingaktiviteter för att leda sin organisation i strategisk riktning. Studien stävar efter att 

utveckla och tolka nya insikter av fenomenet, och kommer därför använda en kvalitativ ansats 

(Saunders et al., 2016). Zikmund (2013) föreslår att det är graden av osäkerhet kring ämnet som 

studeras som däröver bestämmer om forskningsmetoden ska vara explorativ, beskrivande eller 

förklarande. Då studien undersöker ett relativt outforskat område och analyserar fenomenet 

sensemaking på ett nytt sätt har studien en explorativ design (Robson, 2002). En explorativ studie 

är med fördel kvalitativ då etablerade kvantifierbara variabler inte finns (Cooper & Schindler, 

2008). 

 
 
Semi-strukturerade djupintervjuer bedöms vara lämpliga, då de tillåter både strukturerade och 

öppna frågor i syfte att få en djup förståelse för sammanhang. Denna intervjuform ger även 

möjlighet att vid behov variera ordningen och hur frågorna ställs, för att anpassa frågorna utifrån 

den typ av organisation som informanten representerar. Semi-strukturerade intervjuer ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor för att bygga vidare och utforska informanternas svar. En risk med 

semi-strukturerade intervjuer är att interaktionen mellan de som intervjuar och den intervjuade 

omedvetet kan komma att påverka datainsamlingen. (Saunders et al., 2016). 

 

3.2 Val av studieobjekt 
 
Som tidigare nämnts beskriver Maitlis och Christianson (2014) i sin genomgång av 

forskningsområdet sensemaking att en vanlig forskningsmetod är fallstudier, eftersom de ger 

möjlighet till djup insikt i specifika aspekter. Fallstudie som metod gör det dock svårt att jämföra 

mönster mellan kontexter. Med bakgrund av detta konstaterar Maitlis och Christianson (2014) att 

det finns behov av nya metoder för att studera hur sensemaking används. Genom att utforska 
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användningen av sensemakingaktiviteter hos ledare i olika organisationer genom ett strategi i 

praktiken perspektiv hoppas denna studie bidra med just en ny metod att studera sensemaking, 

och bidra till att ge en fördjupad förståelse av hur användningen av sensemaking skiljer sig åt i 

olika kontexter. 

 
 
För att välja ut lämpliga ledare ställdes tre kriterier upp; 1) Ledaren ska ha en hög ledarposition i 

organisationen, då detta ger god möjlighet att påverka de meningsskapande processerna. 2) 

Ledaren ska ha erfarenhet av ledarskap genom att ha varit verksam som ledare i minst tre år, för 

att kunna bidra med relevant information baserat på faktiska erfarenheter. 3) Ledarna ska arbeta 

inom ett brett spektra av branscher, för att studien ska spegla olika kontexter. Baserat på 

ovanstående tre kriterier valdes följande ledare ut som informanter. 

 

Tabell 1 visar informanternas namn, organisation, bransch och roll. 
 

*Intervjuades via direkt möte, annars via telefon-/videointervju 
 

  Namn  Organisation  Bransch  Roll 
 

             
 

  Agneta Stake*  Nola Industrier AB  Industridesignverksamhet  VD 
 

             
 

  

Anders Frennberg* 
  

Cirkus Cirkör Ideell Förening 
  

Kulturell utbildning 
  

VD 
 

 

         
 

             
 

     / Cirkör AB   /Artistisk verksamhet     
 

             
 

             
 

  Anders Tosterud*  SilviPar AB  Skogsindustri  VD 
 

         
 

          
 

  Anna-Sofia Winroth*   Gefle Chocolaterie AB   Chokladtillverkning   VD  
 

             
 

         
 

  Anton Sandqvist  Sandqvist Bags and Items AB  Produktdesignverksamhet  Grundare 
 

         
 

          
 

  Arvid Morin   Ung Omsorg Sverige AB   Vård och omsorg med boende   Grundare  
 

             
 

         
 

  Fredrik Andersson  4Potentials AB  Rekrytering  Grundare 
 

         
 

          
 

  Per G. Carlsson*   S-Group Solutions AB   Dataprogrammering   Koncernchef  
 

             
 

         
 

  Stefan Krook*  Kivra AB  Dataprogrammering  VD 
 

         
 

          
 

  Ulf Stenerhag   Thurne Teknik AB   Industriell utrustning   VD  
 

  (två olika bolag)   /Not For Sale Ale AB   /Dryckesframställning     
 

            
 

         
 

  Anonym  Börsnoterad varuhuskedja  Butikshandel  VD 
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3.3 Operationalisering 
 
I syfte att konkretisera studiens centrala begrepp till intervjufrågor genomf rdes en 

operationalisering (Saunders et al., 2016), som resulterade i en intervjuguide. Genom att studera 

ledarskap genom ett strategi i praktiken perspektiv studeras det genom de praktiska aktiviteter 

som ledaren använder för att leda organisationen mot strategin, se bild 2, teoretisk analysmodell. 

Bryman (2011) rekommenderar att använda ett språk som informanten förstår och att inte 

använda ledande frågor. Därför utformades intervjuguiden så att ledarna kunde prata fritt om hur 

de använder sensemaking utifrån centrala begrepp, utan att de nödvändigtvis visste vad begreppet 

sensemaking betyder, och utan att vara styrda av studiens kategorisering av 

sensemakingaktiviteter. 

 
 
Intervjuguiden bestod av frågor indelade i två olika frågeområden för att säkerställa att specifika 

undersökningsfokus täcktes (Dalen, 2015). Det första frågeområdet består av bakgrundsfrågor om 

ledaren, om organisationen, samt om dennes vision och strategi, vilket i den teoretiska 

analysmodellen ryms i rutorna ledarskap, organisation och strategi. Det andra frågeområdet 

består av frågor om de prospektiva sensemakingaktiviteterna som ledaren använder, vilket i den 

teoretiska analysmodellen ryms i rutan materiella symboler, handlingar och verbala symboler. 

 
 
De centrala begrepp som operationaliserats i tabell 2 är ledarskap; “att utföra och skapa mening 

av strategin och organisation i praktiken” (Colville & Murphy, 2006, s.675), prospektiv 

sensemaking; att ”medvetet och avsiktligt överväga den framtida påverkan som vissa handlingar 

och icke-handlingar har på meningsskapande processer hos sig själv och andra” (Gioia et al., 

1994, s. 378), samt sensemakingaktiviteterna; de materiella symboler, handlingar och verbala 

symboler som manifesterar kulturen, medarbetarnas uppfattning om verkligheten och skapar 

mening. (Alvesson, 2002) 
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Tabell 2. Operationalisering av centrala begrepp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Insamling av data 
 
Elva intervjuer med ledare från olika organisationer genomfördes, och samtliga pågick i cirka en 

timme. Sex av dessa genomfördes via telefon- eller videosamtal, och fem genom direkta möten 

ansikte mot ansikte, se specifikation i tabell 2. Varje intervju spelades in med hjälp av 

ljudupptagning, vilket gav författarna möjlighet att fokusera på att lyssna samt ställa frågor på ett 

korrekt och objektivt sätt. Fördelen med telefon- och videointervjuer är att de möjliggjorde 

insamling av data som inte annars varit möjlig och därmed utökade studiens empiri. Nackdelar 

med telefonintervjuer är att det kan vara svårt att etablera personlig kontakt och att faktorer som 

kroppsspråk och liknande, som kan spela in i hur ett svar uppfattas, går förlorade. Nackdelen med 

intervjuer via direkta möten att de är mer tidskrävande, men med fördel att personlig kontakt 

enklare kan etableras (Saunders et al., 2016). Dessutom möjliggjorde direkta möten observation 

av materiella symboler som lokaler och miljö, utifrån forskarnas synvinkel (Weick, 2007). 

 

3.5 Analys av data 
 
Analysen inleddes med transkribering av samtliga intervjuer. Att transkribera är tidskrävande, 

men det medför fördelar såsom att det är enklare att granska svaren, underlättar analysen av vad 
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informanterna har sagt samt ger möjlighet till korrigering av egna tolkningar som kan ha gjorts 

under intervjun (Bryman, 2011). 

 
 
Analysarbetet tog en abduktiv ansats och genomfördes i tre faser. 
 
Den första fasen var induktiv. I en induktiv fas observeras verkligheten och sedan generaliseras 

resultatet (Saunders et al., 2016). Detta skedde genom att sudiens empiri studerades och 

kategoriserades i ett tabellark som på ett överblickbart sätt visade de olika ledarnas 

sensemakingaktiviteter, mönster och skillnader mellan dem. 
 
Den andra fasen var deduktiv. I en deduktiv fas jämförs studiens teoretiska referensram mot den 

observerade verkligheten (Saunders et al., 2016). Detta skedde genom att teorin studerades i 

relation till empirin, vilket visar nya mönster och skillnader. 
 
Den tredje fasen var en kodning där studiens empiri översattes till egna konceptuella koder. Det 

innebär att författarna, utifrån mönster som framkommit i empirin, tagit fram de kategorier 

genom vilka resultatet presenteras nedan. 

 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Jacobsen (2002) definierar validitet som giltighet och relevans. Det innebär att studien mäter det 

som avser mätas, att det som studien avser är relevant, samt att resultatet kan generaliseras. 

Giltighet kan delas in i intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet handlar om att studien 

undersöker det som studien faktiskt avser att undersöka. Studiens intervjuguide täcker teorin 

genom uppdelningen i frågeområden, vilket stärker validiteten. Extern validitet handlar om 

generaliserbarhet till andra sammanhang. (Jacobsen, 2002) Vid explorativ forskning beskrivs 

icke-sannolikt bekvämlighetsurval som praktiskt för att få mycket information på kort tid, vilket 

är till fördel då tidsresurserna är begränsade (Zikmund, 2013), men det påverkar extern validitet 

negativt. Men eftersom studien är kvalitativ är syftet inte att generalisera resultaten, utan snarare 

ge en fördjupad förståelse för hur ledare använder sensemakingaktiviteter. 

 
 
Med reliabilitet menar Jacobsen (2002) att undersökningen måste vara trovärdig och inte 

innehålla uppenbara mätfel. För att en undersökning ska ha hög tillförlitlighet och trovärdighet så 

ska samma resultat kunna upprepas om undersökningen genomförs igen på exakt samma sätt. För 

att uppnå hög reliabilitet har denna undersökning eliminerat metodiska fel genom att säkerställa 

att de urvalskriterier som ställts upp uppfylls. Möjligheten för informanter att vara anonyma 

anses som viktigt för att de ska våga ge utförliga och uppriktiga svar, vilket krävs för 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie. (Saunders et al., 2016) Därmed erbjöds samtliga  
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informanter anonymitet, men endast en av dem önskade vara det. 

 

En risk med bekvämlighetsurval är att studiens författare är kända av en del informanter sedan 

tidigare, och eftersom informanternas svar tolkas subjektivt kan tolkningen färgas av den tidigare 

relationen (Zikmund, 2013). Dock uppmanar Gummesson (2003) att göra urval som ger bästa 

möjliga tillgänglighet till information, och därmed kan det etablerade förtroendet hos dessa 

informatörer kunna vara fördelaktigt vid kvalitativa intervjuer för att få maximalt med 

information. Dessutom har intervjuerna spelats in, vilket minskar risken för att viktig information 

faller bort eller tolkas på fel sätt. 
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4. Resultat: Ledarnas sensemakingaktiviteter 
 
Nedan presenteras empirin. Först ges en kort empirisk bakgrund, och sedan följer en beskrivning 

av ett urval av ledarnas sensemakingaktiviteter. De är uppdelade i materiella symboler, 

handlingar och verbala symboler, med egna underkategorier utifrån studiens konceptuella 

kodning. 

 
 

4.1 Empirisk bakgrund 
 
Samtliga elva intervjuade är i ledarposition som grundare, vd eller koncernchef för sin 

organisation. 
 
Sju av bolagen klassas som små bolag, då de har under femtio anställda; Gefle Chocolaterie 

(konfektyr), Nola Industrier (designmöbler), Not For Sale Ale (ölframställning) och 4Potentials 

(talangnätverk), Sandqvist (väskor), Thurne Teknik (industriutrustning) och Kivra (digital 

brevlåda). 
 
De fem övriga klassas som stora, med över femtio anställda; Cirkus Cirkör (scenkonst), SilviPar, 

(skogsbruk) Ung Omsorg (äldreomsorg), S-Group (Geografisk IT) samt den anonyma 

varuhuskedjan. 

 
 

4.2 Ledarnas sensemakingaktiviteter 
 
Ledarnas medvetna prospektiva sensemakingaktiviteter delas i följande avsnitt in i Alvessons 

(2002) kategorier av materiella symboler, handlingar och verbala symboler. Under dessa 

kategorier har de grupperats utifrån studiens konceptuella kodning. 

 
 
4.2.1 Materiella symboler 
 
De materiella symboler som uppdagades i studien är organisationernas 1) plats och lokaler, 2) 

föremål, och 3) produkt som symbol. Nedan följer en specifikation av dessa olika typer av 

materiella symboler och exempel på hur ledarna använder dem. 

 
 
4.2.1.1 Plats och lokaler 
 
Flera av ledarna använder sensemakingaktiviteter i form av plats och lokaler. 
 

Carlsson, S-Group, arbetar med materiella symboler genom att bygga sina kontorslokaler 

mitt i en park. I flera rum finns sackosäckar som ett sätt att uppmana till kreativ reflektion. “Vi 

vill ha lite campuskänsla.”. 
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Krook, Kivra, berättar att genom att de har relativt få anställda kan de “sitta här på ett 

våningsplan” inom räckhåll för varandra. När de nu växer försöker de ha kvar start-upkänslan. 
 
“Vi vill ändå vara en start-up, vi har till och med ett pingisrum!‖. 
 

Frennberg, Cirkus Cirkör, är det tydligt hur hela organisationen genomsyras av 

cirkuskulturen eftersom de har stora lokaler som används för cirkusträning och föreställningar. 

Dessutom hänger fototryck från olika cirkusproduktioner på väggarna. 
 

Andersson, 4Potentials, berättar att talangbranschen blir allt mer likriktad, och “hade jag 

bott på Odenplan hade det varit förutsätbart, så jag flyttar till Gotland. Jag vill alltid bryta 

mönster.” 

 
 
4.2.1.2 Föremål 
 
Flera av ledarna använder sensemakingaktiviteter i form av olika föremål. 
 

Anonym, börsnoterad varuhuskedja, berättar att hen använder kläder som ett sätt att 

minska avståndet mellan hen och medarbetarna i varuhusen. “Jag använder inte kostym längre, 

utan går runt i jeans och t-shirt.” 
 

Tosterud, SilviPar, har infört klädkod bland plantagearbetarna. De använder gröna 

skjortor med Sveriges och Paraguays flagga, samt företagets logga. Det symboliserar att SilviPar 

är ett svenskägt företag med verksamhet i Paraguay. Tanken med uniformerna är att bidra till 

känslan av tillhörighet och stolthet kring verksamheten och visionen att “vara bäst i världen på 

det vi gör.”. 
 

Carlsson, S-Group, använder sensemaking i form av en tryckt bok, som de kallar för 

FIKA-boken. “När man börjar hos oss kollar de FIKA-boken. Man använder dem för att gå 

igenom med sin chef hur vi jobbar här, och våra värderingar: commitment, curiosity, courage, 

co-operation och creativity.” 
 

Morin, Ung Omsorg, berättar att de “skickar pajsiga julkort varje år, som ska motarbeta 

bilden av att det finns ett huvudkontor, genom att vi gör fjantiga saker.” 
 

Anonym, börsnoterad varuhuskedja, berättar att hen har valt att köra en billig bil som ett 

sätt att understryka företagets lågprisfilosofi. “Jag kör en Toyota Yaris som kostade 30.000. Jag 

körde och hämtade en fidelity på besök och då sa de “now we really understand your low price 

policy.” Det var helt otroligt för dem att en börsvd kunde åka runt i en sån här bil.” För en VD 

för en mindre organisation skulle det kanske inte vara en lika starkt laddad signal att köra runt i 

en Toyota Yaris, men det är uppenbart att symboliken var stark för besökarna. 
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4.2.2 Handlingar 
 
De handlingar som uppdagades i studien är 1) personlig kontakt, 2) dramatiska ritualer, 3) 

digitala aktiviteter, och 4) icke-handlingar. Nedan följer en specifikation av dessa olika typer av 

handlingar och exempel på hur ledarna använder dem. 

 
 
4.2.2.1 Personlig kontakt 
 
Alla ledarna har rutiner för att regelbundet möta medarbetarna ute i organisationen. 
 

 

Några ledare för små organisationer använder informella rutiner för att möta medarbetarna, och 

manifesterar kulturen i sitt eget dagliga beteende. 
 

Stake, Nola Industrier, beskriver att ‖Eftersom jag är den jag är, är det saker jag vill att 

man ska tänka på, så jag pratar om det utan att jag egentligen satt upp det på agendan. Jag styr 

genom att berätta vad jag tycker är intressant. Det handlar om att vara och verka, hela tiden. Att 

själv vara en drivande kraft och jobba aktivt ute i verksamheten. När jag känner att jag fattat 

något, så här måste det vara, då berättar jag om det!‖ 
 

Sandqvist, Sandqvist Bags, har liknande tankar och vanor. ―Jag går till kollegan och 

frågar direkt om jag har en idé. Det är ofta bråttom och jag vill göra det nu.‖ 
 

Andersson, 4Potentials, berättar; ‖Jag måste gå före och skruva till det. Barn gör inte som 

jag säger, de gör som jag gör. Är jag på ett sätt så vågar Kajsa vara det, och så vågar Annika 

vara det. Jag har fått en medarbetare att våga krama kandidater när det passar sig.‖ 

 
 

Några av ledarna för stora organisationer har formella rutiner för att möta medarbetarna. 

Anonym, börsnoterad varuhuskedja, berättar att på grund av organisationens storlek måste 
 
hen delegera den dagliga kontakten med medarbetarna längre ned i organisationen till 

regionchefer och varuhuschefer, men att hen personligen också träffar medarbetarna ibland. “Jag 
 
är ute och jobbar i butik då och då. Det första jag brukar göra då är att städa toaletterna. Sen så 

skriver jag det på intranätet. Jag gör det för att jag vill visa att det finns ingen som är för fin för 

att städa en toalett. Det är också ett sätt att visa att ‟här gör vi det som krävs‟.” 
 

Carlsson, S-Group, berättar också att ”vi åker ut på kontoren och pratar kultur. Inspirerar 

cheferna. Vi träffar alla chefer varje år, och alla vdar upprepade gånger per år. Pratar om 

samma vision och mission sedan vi började”. 
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4.2.2.2 Dramatiska ritualer 
 
Flera av ledarna samlar alla medarbetare i stora ritualer, som blir ett dramatiskt sätt att bekräfta 

och belysa organisationens värdegrund genom handlingar som är utöver det vanliga arbetet i 

organisationen. 

 
 
Några av ledarna använder dramatiska ritualer trots att de är leder små organisationer. 
 

Winroth, Gefle Chocolaterie, berättar “mina anställda är entourage Anna-Sofia. De har 

varit med när jag föreläser och på mina bokreleaser.”. 
 

Andersson, 4Potentials, använder ritualer i form av interna medlemsträffar med syfte att 

skapa möjlighet för nätverkande mellan medlemmarna, men även för att skapa en mer personlig 

relation till medlemmarna. ―Vi gör event för att lära känna er!‖ 
 

Stenerhag, Thurne, berättar att “vi åker till ett kloster på Capri och samtalar, det brukar 

vi ägna ganska mycket tid åt. Nu är vi på väg till amalfikusten och ska måla av varandra, leka 

konstnärer. Detta gör vi två gånger per år. Det är för att få en förståelse och respekt för 

varandra.” 

 
 
Samtliga av ledarna för de stora organisationer använder dramatiska ritualer. 
 

Carlsson, S-Group, som berättar “Vi träffar samtliga medarbetare under flera dagar 

varannat år på en konferens som kallas Positioning For the Future. Där diskuterar vi framtid 

och vart vi vill vara.” 
 

Frennberg, Cirkus Cirkör, berättar att ”jag samlar ihop alla kontorsakrobater och sätter 

upp stadgarna på lappar i rummet. Så ber jag dem att gå till den av stadgarna som de tycker att 

de jobbar med mest i sin funktion. Sen går vi en runda och får höra deras berättelser utifrån om 

du är ekonomiassistent, vaktmästare osv. Så ändrar vi frågan och frågar: „Vilken av stadgarna 

skulle du helst jobba med?‟. Vissa flyttar på sig. „Fundera på det‟ säger jag då. Det här är ett 

sätt att implementera varför och hur. Stadgarna och ledorden är konkreta verktyg som vi 

använder för att förklara varför och hur vi jobbar med vår värdegrund.” 
 

Tosterud, SilviPar, berättar att han benchmarkar genom att ta med sina närmaste chefer 

till världsledande skogsplantager i Brasilien. Medarbetarna får genom resan se konkreta exempel 

och skapa en egen upplevelse av de verksamheter som de ska inspireras av och överträffa. 
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4.2.2.3 Digitala aktiviteter 
 
Flera av ledarna använder digitala aktiviteter som sociala medier, journalistisk media, mail och 

film som ett sätt att bekräfta och belysa organisationens värdegrund och kommunicera mening 

utan att behöva vara fysiskt närvarande. 

 
 
Några av ledarna för små organisationer använder digitala aktiviteter för att kommunicera med 

människor som inte är anställda. 
 

Winroth, Gefle Chocolaterie berättar att hon försöker påverka genom att uttrycka sin 

vision i media. “Jag är övertygad om att jag har påverkat med mina debattartiklar. Och på 

sociala medier säger jag rakt ut vad jag tycker, jag är portad på alla de stora företagens sidor. 
 
„Ni signade detta protokollet då, vad har ni uppnått med det?‟ Jag är allt annat än mysig.” 
 

Andersson, 4Potentials, berättar att han alltid försöker vara personlig i tal och skrift. Han 

skickar ofta massmail, men medlemmarna tror att han riktar sig mot dem personligen. “Många 

medlemmar tycker att jag skriver som att jag skriver till dig. Ibland får jag svar tillbaka: skrev du 

till alla eller till mig? Jag är alltid personlig.” Han har också en film som ligger öppet på 

youtube. “Det finns en inspelning med mig som är jätteviktig, som heter ‟Hitta dig själv innan 

nån annan gör det‟. Lyssna på klippet. Maila mig sen. Då får jag då en visionsberättelse, och 

förstår var skon klämmer.” 

 
 
En del ledare för stora organisationer använder också digitala aktiviteter, men för de anställda. 

Morin, Ung Omsorg, använder Instagram som ett sätt att minska avståndet mellan sina 
 
hundratals ungdomar ute i organisationen, så att de känner att de är en del av en gemenskap. “Vi 

har ett Instagramkonto som roterar runt hos ungdomarna varje vecka. Man får visa vad man gör 

i veckan på sitt äldreboende. Även om tanken inte är att den ska vara för extern kommunikation 

så går även kunder in och tittar. Hade det vart vi på kontoret som skulle lägga upp saker skulle 

det bli skittråkigt!” 
 

Anonym, börsnoterad varuhuskedja, berättar att hen personligen skriver veckomail och 

använder film för att nå ut till alla medarbetare. “Vi följer upp vilka förbättringar vi haft, och de 

strategiska projekten ex. 150 projekt, 60 i fas och 40 avslutade. Där finns också strategin 

bifogad, nedbrutet i ett rutnät där det väldigt tydligt framgår hur allting hänger ihop. Sen så har 

veckomailen också "veckans värdering” och "veckans del av visionen”. Det finns även en film 

där jag går igenom och förklarar visionen. Alla medarbetare måste pricka av att de läst mailet 

varje vecka.” 
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Carlsson, S-Group, berättar att de också använder film för att kommunicera med 

medarbetarna. ”När man börjar hos oss kollar de en video med mig och Rickard där vi förklarar 

kulturen”. 

 
 
4.2.2.4 Icke-handlingar 
 
Vissa av ledarna vill inte aktivt påverka kulturen eller styra medarbetarnas värderingar. 
 

Morin, Ung Omsorg, berättar att det finns en tydlig kultur i företaget, men att han inte vill 

påverka den för mycket. ”Det är inte vi på huvudkontoret som står för kulturen. Det är 

regioncheferna och de andra som jobbat länge är kulturbärare. När de träffas så finns en viss 

kultur och en gemenskap i rummet. Men det är inte vi, det är dom. Vi vill ha strukturen på plats, 

och vi finns här men bara som ett stöd. Det viktiga är att ungdomarnas kreativitet på 
 
äldreboendena blommar ut.” 
 

Stake, Nola Industrier, beskriver att ”företagskulturen har varierat över tid, och den 

beror på sammansättningen av människor. Det är inte bara en som sätter kulturen, utan den 

skapas av alla individer. Man kan inte säga att „det här är vår kultur´ och så är alla likadana. 
 
Alla personer som jobbar på Nola är väldigt egna individer, och vi har en bra blandning. Det ger 

en öppen och bra stämning” 
 

Stenerhag, Thurne, berättar att ”Jag blir kvävd om man ska ha en konform idé om hur folk 

ska bete sig. Vi försöker odla en stor frihet när det gäller ens egna värderingar och ens egna 

anledningar till varför man är här. Vi pratar om frihet och ger mycket frihet. Hela bolaget har en 

ledarstil där vi släpper kontrollen och är tillåtande i att testa och känna sig fram. Jag har inte 

vågat vara så här offensiv i detta tidigare, utan trodde att man måste göra på ett visst sätt, men 

har lärt mig mycket att släppa taget och var lite annorlunda.” 
 

Sandqvist, Sandqvist Bags, beskriver att han inte heller vill styra för hårt, utan låta dem 

själva besluta hur de ska agera i olika lägen. “Jag försöker få folk att förstå varför vi ska göra 

någonting, och sen lämna dem att klara av det, att få dem själva att fatta. Det funkar om man har 

personal som har det drivet i sig. Jag styr inte för att folk ska få motivation eller så, det får de 

fixa själva. ” 

 

4.2.3 Verbala symboler 
 
De verbala symboler som uppdagades i studiens empiri är ledarnas 1) formella uttryck, 2) 

metaforer och berättelser, samt 3) visionen som symbol. Nedan följer en specifikation av dessa 

olika typer av verbala symboler och exempel på hur ledarna använder dem. 
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4.2.3.1 Formella uttryck 
 
Många av ledarna har formella uttryck eller värdeord som de använder ofta och medvetet sprider 

till sina medarbetare. 
 

Krook, Kivra, beskriver organisationens kultur med hjälp av ett uttryck “Här har vi en 

kultur som är Happy Happy. Alla ska vara Happy.” som han sedan förklarar med hjälp av en 

metafor. “Om du ska dela en pumpa, hur ska du göra då? Man tänker på att dela den rakt av, på 

mitten. Men, om mina barn vill göra en halloweengubbe och du vill göra en soppa, så kan båda 

få vad de vill eftersom en tar innehållet och en tar skalet, båda blir happy.” 
 

Tosterud, SilviPar, beskriver hur han formulerar och levandegör kulturen med hjälp av 

SilviPar-andan. “SilviPar-andan handlar om att skapa engagemang för hållbarhet och att förstå 

vad det är att arbeta i verksamheten hos oss. Ledorden är proactivity, learning, respect, 

cooperation, och honesty.” 
 

Frennberg, Cirkus Cirkör, berättar att de använder tre ordpar som ledord för att beskriva 

hur och på vilket sätt de ska nå sin vision. “Uppkäftigt engagemang, Kvalitativ galenskap och 
 
Solidarisk individualism”. Ordparen ska inte förstås som ett sätt att hitta en medelväg utan tanken 

är att använda båda orden maximalt. “Jaha, du tog det beslutet, vart var det uppkäftiga 

engagemanget i det?” 
 

Carlsson beskriver att de fem värderingarna S-Group står bakom är commitment, 

curiosity, courage, co-operation och creativity. De har olika innebörd om de tolkas internt eller 

externt. Exempelvis innebär “Commitment internt att vi pratar med, inte om våra medarbetare. 
 
Commitment externt innebär att vi håller våra löften.” 
 

 

4.2.3.2 Metaforer och berättelser 
 
Samtliga ledare använder metaforer och berättelser som de skapar och medvetet sprider till sina 

medarbetare. 
 

Frennberg, Cirkus Cirkör, berättar att de använder metaforer i form av de olika 

cirkusdisciplinerna. ”Misslyckandet som fenomen är en stor drivkraft i en människas liv, och där 

har vi clownen, som misslyckas flera gånger om. Och så lyckas hon till slut, och då blir publiken 

förlöst. Hur kan clownens disciplin vara användbar för mig som vd? Tänker jag då. Och så 

tänker vi här, det är ett språk som funkar för oss i vårt företag.” Frennberg använder även ord 

som “cirkusakrobater” för att beskriva alla administrativt anställda på Cirkus Cirkör. 
 

Stenerhag, Thurne, använder sig av metaforen ”att leka lite Don Quixiote" för att 

inspirera medarbetarna att ta ”symboliska fighter”. ”Man ger sig in i en fight som är omöjlig att 

vinna och så vinner man den. Nästan allt som är ouppnåeligt blir inspirerande. Det drar igång 
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ett engagemang och ett driv som är otroligt. Det finns ingenting som är så betalande som 

någonting som är svårt. Jag sa bara ´vi ska göra det för att det är svårt´. Och vi lyckades på en 

gång! Vissa saker handlar mer om att förenkla varför.” 
 

Anonym, börsnoterad varuhandelskedja, skapar också berättelser utifrån sina materiella 

symboler och handlingar. Exempel är berättelserna om hens billiga bil, eller att hen har städat 

toaletter på varuhusen. Vissa saker sprider hen själv på företagets intranät eller i veckomail till 

samtliga anställda, medan andra berättelser sprider sig själva. ”När vi reser har vi samma resor 

för alla, ingen åker första klass. En gång hade vi en tävling att bo billigast och då bodde vi på 

vandrarhem. Det blev en symbol för vår lågprisstrategi. Vi har inte berättat detta för folk aktivt 

men du kan fråga vem som helst om det, dom kommer att ha hört dom här storysen” 
 

Winroth, Gävle Chocolaterie, använder berättelser genom att hon dels skrivit två romaner 

om kakaoproduktion i Haiti, och dels föreläser om etisk chokladproduktion. På dessa sätt sprider 

hon sin uppfattning om verkligheten till människor utanför företaget. 

 
 
4.2.3.3 Visionen som symbol 
 
Samtliga ledare använder visionen som symbol i sensemakingaktiviteterna för att skapa mening 

hos medarbetarna. Här följer exempel på ledare som aktivt använder visionen för att skapa 

mening. 
 

Stenerhag, Not For Sale Ale, beskriver att “Vi börjar med varför. Vi vill radera slaveriet. 
 
Om man har ett starkt varför kan man luta sig tillbaka och släppa kontrollen, då behöver man 

inte säga åt någon vad de ska göra. Har man inte ett varför måste man hela tiden förklara.” 
 

Carlsson, S-Group, “När man förstår nyttan med GIS, blir varför lätt. Det bidrar till 

hållbarhet. For the good of life. Det blir en otroligt stark drivkraft, och då behöver man inte 

micro-manage. Förstår medarbetarna och känner för det så blir det självmant. 84% tycker att det 

hänger ihop med varför de jobbar kvar.”. 
 

Frennberg, Cirkus Cirk r, ―Stadgarna berättar om vår vision: vi vill förändra världen 

med cirkus. Stadgarna och ledorden är konkreta verktyg som vi använder för att förklara varför 

och hur vi jobbar med vår värdegrund.”. 
 

Andersson, 4Potentials, “Jag vill påverka de många. När man gör det man kan och vill säger 

man „Äntligen måndag‟. Ibland får jag mail där det står „tack för att du räddade mitt liv‟. 
 
Då skickar jag det till de andra medarbetarna. Engagemang är att vi gör skillnad och visar det. 
 
Då blir medarbetarna stolta.”. 
 

Dessa exempel visar hur visionen används för att skapa mening. 
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5. Analys av resultat 
 
Nedan analyseras studiens frågeställning; Hur använder sig ledare av medvetna prospektiva 

sensemakingaktiviteter för att leda sin organisation i strategisk riktning? Analysen inleds med en 

jämförande analys av ledarnas användning av sensemakingaktiviteter. Därefter görs en 

jämförande analys av studiens empiri i förhållande till tidigare forskning. 

 
 

5.1 Analys utifrån sensemakingaktiviteterna 
 
Analysen görs utifrån Alvessons (2002) tre kategorier; materiella symboler, handlingar, och 

verbala symboler, med studiens konceptuella kodning som underkategorier. Under hela stycket 

jämförs resultaten med olika delar av studiens teori, men framför allt mot Alvessons påstående att 

mindre organisationer främst använder vardagliga symboler, och att dramatiska 

sensemakingaktiviteter är av mindre betydelse för dem. 

 
 
5.1.1 Materiella symboler 
 
De materiella symboler som uppdagades i studien är organisationernas plats och lokaler, föremål, 

och produkt som symbol. 

 

 
Ledarna använder plats och lokaler som ett sätt att förmedla mening till sina medarbetare, vilket 

är i enlighet med Alvessons (2002) beskrivning av lokal som materiell symbol. Vissa av ledarna 

har uttryckt ett medvetet val av plats och lokal. Exempelvis har Carlsson, S-Group, byggt ett 

campusliknande kontor i en park för att ha startup-känsla och knyta an till miljömedvetenhet. Det 

finns inga tydligt mönster i ledarnas val av lokal och plats förutom att de verkar vara anpassade 

till deras organisation och till deras strategi. Sensemakinganvändning av plats och lokaler har 

ingen koppling till en organisations storlek. 

 
 
Ledarna har uttryckt att de använder föremål som ett sätt att förmedla mening till sina 

medarbetare, vilket är i enlighet med Alvessons (2002) och Beyer och Trice (1987) beskrivning 

av föremål som materiell symbol. Ledarna använder medvetet olika föremål utifrån den mening 

de vill konkretisera. Exempelvis förkroppsligar Anonym företagets lågprisfilossofi i sitt val av 

fordon. Det finns inga tydligt mönster i ledarnas val av föremål förutom att de verkar vara 

anpassade till deras organisation och till deras strategi. Sensemakinganvändning av föremål har 

ingen koppling till en organisations storlek. 
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5.1.2. Handlingar 
 
De handlingar som uppdagades i studien är personlig kontakt, dramatiska ritualer, digitala 

aktiviteter, och icke-handlingar. 

 

 

Ledarna har vanor och rutiner för hur de skapar personlig kontakt med medarbetarna. Här skiljer 

sig användningen av sensemakingaktiviteter åt beroende på om organisationen är stor eller liten. 
 

Ledarna för de små organisationerna är ofta själva kulturbärare och använder informella 

sätt att sprida mening genom att agera spontant utifrån sin egen verklighetsbild. Exempelvis säger 

Sandqvist, “Jag går till kollegan och frågar direkt om jag har en idé”. Studien visar att vissa av 

dem som är ledare för mindre organisationer är mindre formella och strukturerade i sin 

sensemaking, och använder sig av mer vardagliga interaktioner. Eftersom de ofta träffas dagligen 

kan meningsskapandet, som Alvesson (2002) beskriver, ske kontinuerligt och vardagligt. Den 

symboliska effektiviteten vid ett ömsesidigt samtal mellan två människor är stark och så enkel, 

och därför blir stora och dramaturgiska handlingar överflödiga i dessa situationer. 
 

Ledarna för de stora organisationerna måste delegera den dagliga kontakten och träffar 

istället medarbetarna på formella sätt genom att åka ut till medarbetarnas verklighet och sprida 

sin mening där. Exempelvis säger Carlsson, S-Group, “Vi åker ut på kontoren och pratar kultur”. 

Detta bekräftar Alvessons (2002) beskrivning av att stora organisationer använder mer dramatiska 

handlingar. Detta kan vara på grund av det ökade avståndet mellan dem själva och medarbetarna 

längst ut i organisationen. Deras handlingar behöver vara mer dramatiska för att nå ut. På samma 

sätt kan en aktivitet som är helt normal för en vd på ett mindre företag att göra, vara en mycket 

stark symbol för en börsvd. Exempelvis städar Anonym vd, varuhuskedja, toaletterna när hen 

besöker ett varuhus. Hur dramatisk en viss handling är beror alltså på vem och i vilken situation 

den utförs, men kanske framförallt på hur stort avståndet är mellan högsta ledningen och den som 

budskapet ska nå ut till. 

 
 
Dramatiska ritualer handlar om att vissa ledare samlar hela organisationen och gör stora 

aktviteter med syfte att uppnå gemensam verklighet och skapa gemensamma meningar. Ledarna 

och medarbetarna skapar mening tillsammans när hela organisationen samlas för att skapa 

gemensamma verklighetsbilder. (Maitlis, 2005; Weick, 1995; Weick et al., 2005) 
 

Vissa ledare för de små organisationerna gör detta trots att de är små, men det är för att de 

ofta riktar sina sensemakingaktiviteter till människor som inte är anställda, som kunder eller 

medlemmar, och sen använder ritualerna även som ett sätt att skapa mening för medarbetarna. 

Exempelvis ordnar Andersson, 4Potentials, medlemsträffar med primärt syfte att medarbetarna 
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ska lära känna medlemmarna. Men en del ledare för små organisationer gör detta som helt interna 

sensemakingaktiviteter, som Stenerhags konstnärsresor till Capri för Thurne. Detta resultat kan 

användas som grund för att problematisera Alvessons (2002) teori. Han menar att dramatiska 

handlingar är av mindre vikt för små organisationer, och men denna studie visar att relativt 

många mindre organisationer är dramatiska i sin sensemaking. Hur dramatisk en ledare väljer att 

vara kan bero mindre på organisationens storlek och mer på hur många och hur långt bort de som 

ledaren riktar sig mot är. 
 

Samtliga av ledarna för stora organisationer använder dramatiska ritualer för att skapa 

mening, vilket bekräftar Alvessons (2002) teori. Exempelvis då Tosterud, SilviPar, använder 

benchmarking genom att ta med sig sina medarbetare till skogsplantager i Brasilien. 

 
 
Digitala aktiviteter är ett sätt att kommunicera mening utan att vara fysiskt närvarande. Både 

ledare för små och stora organisationer använder digitala aktiviteter på ett vardagligt sätt, men 

alla gör det inte på ett dramatiskt sätt, i betydelsen att det har stark symbolisk effektivitet. 
 

Exempelvis kommunicerar Andersson, 4Potentials, som är ledare för en organisation med 

endast fyra anställda, med organisationens nätverk av 3500 medlemmar genom en film på 
 
YouTube. Där pratar han om att ―hitta sig själv innan någon annan gör det‖, vilket påverkar 

medarbetarnas uppfattning om mening genom sin starka symboliska laddning. Detta 

problematiserar Alvessons (2002) teori, och visar att även mindre organisationer är dramatiska i 

sin sensemaking. 
 

Ledare för stora organisationer som gör det är exempelvis Anonym, som skickar 

veckomail om visionen till samtliga medarbetare, eller Morin, Ung Omsorg, som tagit initiativ till 

organisationens användning av Instagram för att skapa gemenskap mellan ungdomarna som 

arbetar ute på äldreboendena. Dessa handlingar är symboliskt laddade digitala aktiviteter. 
 

Sensemakinganvändning av digitala aktiviteter har ingen koppling till en organisations 
 
storlek. 
 

 

Icke-handlingar används aktivt av vissa ledare (Gioia et al., 1994). Icke-handlingar har noterats 

genom att ledarna har uttalat att de inte vill styra människor för mycket, att de pratar om frihet 

hos de anställda, eller att de uttryckt att de känner att de inte kan påverka kulturen. 
 

Fenomenet har mest noterats för små organisationer. Exempelvis berättar Stenerhag, 

Thurne, att “Jag blir kvävd om man ska ha en konform idé om hur folk ska bete sig. Vi försöker 

odla en stor frihet när det gäller ens egna värderingar”. Detta relaterar till Childs och 

Mansfields (1972) beskrivning av att när en organisation växer ökar behovet av styrning. Att 
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icke-handlingar mest används av små organisationer kan tolkas som att att behovet av kulturell 

styrning ökar med storleken på en organisation. 
 

Men icke-handlingar noteras även hos ett av de stora organisationerna. Morin, Ung 

Omsorg, berättar att “Det är inte vi på huvudkontoret som står för kulturen. Vi vill ha strukturen 

på plats, och vi finns här, men bara som ett stöd. Det viktiga är att ungdomarnas kreativitet på 
 
äldreboendena blommar ut.” Detta problematiserar Child och Mansfields (1972) teori genom att 

en ledare för en stor organisation inte styr kulturen. 
 
Sensemakinganvändning av icke-handlingar tolkas ändå som att den har koppling till en 

organisations storlek, genom att fler små organisationer använder det, och med referens till Child 

och Mansfield. 

 
 
5.1.3 Verbala symboler 
 
De verbala symboler som uppdagades i studiens empiri är ledarnas formella uttryck, metaforer 

och berättelser, samt visionen som mening. 

 

 
Formella uttryck är värdeord (Beyer & Trice, 1987; Alvesson, 2002) och värderingar (Leung, 

2005) som slagits fast genom någon form av genomarbetad process i en organisation. De som 

använder formella värdeord och uttryck använder ofta dem i sin dagliga verksamhet som en form 

av eget språk och referensram att föra diskussioner inom. 
 

Samtliga ledare med formell strategi och formella sensemakingaktiviteter använder 

formella uttryck av detta slag, vilket är majoriteten av ledarna för de stora organisationerna. 

Exempelvis använder Carlsson, S-Group, fem formella värderingar i form av commitment, 

curiosity, courage, co-operation och creativity. 
 

En ledare för en liten organisation använder formella uttryck. Men, Krook, Kivra, har 

också formell strategi och formella sensemakingaktiviteter. Hans organisation beskriver sin 

kultur som “Happy Happy”. 
 

En ledare för en stor organisation, använder inte formella uttryck. Men, Morin, Ung 

Omsorg, han har en uttalad strategi att inte påverka kulturen för mycket. Sensemakinganvändning 

av formella uttryck ses ändå som att det har koppling till en organisations storlek, genom att 

majoriteten av stora organisationer i studien använder det men bara ett av de små. 

 
 
 
 
Berättelser och metaforer (Alvesson, 2002; Beyer & Trice, 1987; Chen & Meindl, 1991) är 

ledarnas sätt att målande beskriva någonting. 
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Samtliga ledare använder berättelser och metaforer utifrån den mening de vill förmedla, 

men med olika grad av dramatik och symbolisk effektivitet. Exempelvis uppmanar Frennberg, 

Cirkus Cirkör, att våga förflytta sina gränser framåt genom metaforen “clownens misslyckande”, 

vilket kan sägas ha stark symbolisk effektivitet. Andra ledare använder också berättelser, men 

mer vardagliga och med lägre grad av symbolisk innebörd. Här verkar användningen inte skilja 

sig åt beroende på organisationens storlek, vilket problematiserar Alvessons (2002) teori, då det 

snarare verkar bero på ledarens karaktär. Det finns inga tydliga mönster i ledarnas val av vilka 

metaforer och berättelser de använder förutom att de verkar vara anpassade till deras organisation 

och till deras strategi. 

 
 
Visionen som mening innebär att den mening ledarna förmedlar är visionen. Visionen är det som 

en organisation vill uppnå. Samtliga ledare använder visionen som en bild av framtiden (Kotter, 

1999) som förmedlas genom sensemakingaktiviteterna. 
 

Här skiljer sig användningen genom att vissa av ledarna har en nedskriven och formell 

vision och vissa har det inte, vilket inte betyder att de inte har en vision. Visionen behöver inte 

vara ett explicit ‗statement‘, utan kan visa sig som ett m nster av metaforer och symboler som 

kan kommuniceras verbalt eller icke-verbalt, med handlingar eller materiellt. Det kan alltså vara 

en riktning som organisationen strävar mot genom de aktiviteter som ledaren använder i 

praktiken i sin vardag. 
 

Sensemakinganvändning av berättelser och metaforer har inte koppling till en 

organisations storlek, eftersom det används av ledare för små och stora organisationer och 

används även om visionen inte är ett formellt statement. 
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5.1.4 Analytisk sammanställning 
 

Nedan presenteras en sammanställning av 5.1 analys utifrån sensemakingaktiviteterna. 
 

 

Tabell 3. Mönster i ledarnas användning av sensemakingaktiviteter. 
 
 

Sensemaking- 
  

Sensemaking- 
  

Beror på 
 

Mönster i ledarnas användning av 
     

          
 

 kategori    aktivitet     storlek?  sensemakingaktiviterna      
 

                          
 

 Materiella    Plats och lokaler Nej Lokal och plats används av en del ledare. 
 

 symboler                        
 

                          
 

                          
 

      Föremål       Nej   Föremål används av en del ledare.      
 

                          
 

 

Handlingar 
   

Personlig kontakt Ja Ledarna för de små organisationerna har informella rutiner och för 
 

   
 

                  de stora har formella rutiner för personlig kontakt. 
 

                    
 

      Dramatiska     Ja   Dramatiska ritualer används av alla ledarna för de stora   
 

      

ritualer 
           

organisationerna. Det används av en del ledare för de små  
 

 

                
 

                  

organisationer. 
       

 

                     
 

                          
 

      

Digitala aktiviteter Nej Vardagliga digitala aktiviteter används av alla. Dramatiska digitala 
 

       

      
 

                  aktiviteter används av en del små och en del stora. 
 

              
 

      Icke-handlingar   Ja   Icke-handlingar används av en del ledare för små organisationer 
 

                  

och av en ledare för en stor organisation. 
     

 

                        

                    
 

                          
 

      

Formella uttryck Ja Formella uttryck används av alla ledare för stora organisationer. En 
 

 Verbala symboler  
 

                  ledare för en stor organisation använder inte formella uttryck och 
 

                  en del ledare för små använder formella uttryck. 
 

            
 

      Berättelser och   Nej   Berättelser och metaforer används av samtliga ledare.  
 

      

metaforer 
                 

 

                    
 

                          
 

      

Visionen som Nej Visionen som budskap används av samtliga ledare. 
 

      
 

      budskap              
 

                          
 

                           

 
 

Här visas att centrala skillnader mellan ledares användning av sensemakingaktiviteter har att göra 

med organisationens storlek. De underkategorier som påverkas av storlek är personlig kontakt, 

dramatiska ritualer, icke-handlingar och formella uttryck. Dessa kan förklaras av att en ledare 

bara kan vara på en plats samtidigt, samt att behov av styrning ökar med storlek. 
 

De underkategorier som inte påverkas av storlek är plats och lokaler, föremål, digitala aktiviteter, 

berättelser och metaforer samt visionen som budskap. De senare används av samtliga ledare, men 

anpassade utifrån ledarens subjektiva bedömning utifrån organisation och strategi. 
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5.2 Analys utifrån tidigare forskning 
 
Nedan jämförs studiens empiri i förhållande till tidigare forskning. 
 

 

5.2.1 Kultur som styrmedel 
 
Genom att ledarna använder sensemakingaktiviteter för att forma kulturen, bekräftas att kultur är 

ett styrmedel. Ledare kan påverka och kontrollera hur medarbetare förstår och rimliggör 

verkligheten och de situationer, strukturer, uppgifter som de möter i sin vardag (Gioia et al., 

1994; Alvesson, 2002; Malmi & Brown, 2008). 

 
 
Det finns ett spektra kring i vilken grad ledarna styr och uppmuntrar till liknande beteende och 

värdegrund. De flesta styr relativt mycket, vilket ligger i linje med den forskning som säger att 

kultur är en framgångsfaktor och att ledare därför vill påverka den (Peters & Waterman, 1982; 

Malmi & Brown, 2008), medan andra till och med aktivt undviker att styra kulturen och låter 

istället människorna i organisationen forma kulturen utifrån sitt personliga uttryck. 
 

Exempelvis styr Carlsson, S-Group, genom formella uttryck som beskriver gemensamma 

värderingar och de står omnämnda i FIKA-boken, som används aktivt för att upprätthålla dem i 

organisationen. 
 

Stake, Nola Industrier, är en av de ledare som ger medarbetarna större utrymme att forma 

kulturen utifrån sina personligheter. Hon berättar; ”företagskulturen har varierat över tid, och 

den beror på sammansättningen av människor. Det är inte bara en som sätter kulturen, utan den 

skapas av alla individer.”. 
 

Att i hög utsträckning styra med kultur har kritiserats, dels då det kan ses som försök att 

förändra medarbetarnas identitet (Alvesson & Willmott, 2002). De ledare som i hög grad 

använder symbolik och har den integrerad i sina formella rutiner går att kritisera på detta sätt. 

Men de använder, som Morgan (2006) beskriver, inte kultur som ett verktyg att manipulera utan 

som ett sätt att skapa mening att samlas kring. De anger att det är ett verktyg för att nå ett mål och 

inte ett mål i sig, att ha en homogen kultur. De anger även att det är accepterat att någon inte 

följer värderingarna helt och hållet, så länge deras arbete fungerar bra. 
 

Här bekräftar denna studie tidigare forskning som säger att kultur används som styrmedel, 

men det används i olika grad. 

 
 
5.2.2. Symboler ger mening 
 
Ledarna använder symboler för att skapa mening (Morgan, 2006; Gioia et al., 1994; Alvesson, 

2002), vilka är rika på innebörd genom att de representerar någonting mer än den konkreta 
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aktiviteten i sig (Cohen, 1974). Sensemakingaktiviteterna har på så vis använts som symboliska 

verktyg för ledarna att skapa mening för medarbetarna. 
 

Organisationens strategi och vision kan vara tom och betydelselös för medarbetarna. 

Exempelvis berättar Tosterud, SilviPar, att “För dem var det för abstrakt att vi skulle bli “bäst i 

världen””. Det fanns ett glapp mellan den mening medarbetarna upplevde och den mening 

ledaren kände och ville förmedla. Tosterud fyllde detta glapp med “benchmarking” genom att ta 

med medarbetarna på besök till världens främsta skogsplantager i Brasilien. Där fick de se den 

verksamhet som de skulle inspireras av och överträffa. Därmed förkroppsligades “bäst i världen” 

till en konkret och verklig bild som ‗makes sense‘ f r medarbetarna. 
 

Morin, Ung Omsorg, använder Instagram som ett sätt att skapa mening för ungdomarna 

som arbetar i organisationen på olika platser i Sverige. “Vi har ett Instagramkonto som roterar 

runt hos ungdomarna varje vecka. Man får visa vad man gör i veckan på sitt äldreboende.”. 

Instagram innebär inte bara att ladda upp en bild på nätet, utan det kittar samman ungdomarna 

och ger gemenskap. Genom att undomarna har kontakt med varandra på Instagram, stärks både 

deras gemensamma uppfattning av verkligheten och företagets ungdomsorienterade kultur. 
 

Denna studie visar därmed att ledarnas sensemakingaktiviteter används för att skapa 

gemensamma uppfattningar av mening. 

 
 
5.2.3 Sensemakingaktiviteter som strategi i praktiken 
 
Genom ledarnas berättelser blir det tydligt att symboler är centrala för skapandet av mening och 

förståelse, och har även fungerat som en drivkraft för påverkan och handling (Gioia et al., 1994). 

De använder kultur används som ett sätt att genomföra strategi och leda handling (Morgan, 2006; 

Gioia et al., 1994; Colville och Murphy, 2006; Johnson et al., 2011; Champy & Cohen, 1995; 

Bass & Avolio, 1993; Lipton, 1996; Mintzberg & Westley, 1989). 
 

Enligt Colville och Murphy innebär ledarskap “utförandet och meningsskapandet av 

strategi och organisation i praktiken” (2006, s. 675). I studien talar samtliga ledare om aktiviteter 

de gör i vardagen för att levandegöra strategin i organisationen. Mikronivån av deras aktiviteter 

bildar ett mönster som pekar mot organisationens riktning. Att strategi är något man gör visas 

exempelvis genom att anonym vd, varuhuskedja, på flera sätt uttrycker koncernens lågprisstrategi 

i praktiken. Hen berättar att “Jag brukar [...] städa toaletterna. [...] Jag gör det för att jag vill 

visa att det finns ingen som är för fin för att städa en toalett.”, vilket är ett symboliskt sätt att 

bidra till en kultur där ―vi gör det som krävs” för att “bli världens bästa varuhandel inom vår 

nisch”. Hen berättar också att; “Jag använder inte kostym längre, utan går runt i jeans och t-

shirt.” och “Jag kör en Toyota Yaris som kostade 30.000”. 
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För de organisationer som inte har en nedtecknad strategi, är det särskilt tydligt att 

strategin är någonting de gör istället för någonting de har. Exempelvis arbetar Stake, Nola 

Industrier, mot företagets strategi genom sitt agerande som kulturbärare; “Det handlar om att 

vara och verka, hela tiden. Att själv vara en drivande kraft och jobba aktivt ute i verksamheten.”. 

Ledarnas aktiviteter följer strategiska mönster även om organisationen inte har en nedtecknad 

strategi. 
 

Denna studie styrker därmed att strategi är något som organisationer gör, i enlighet med 

strategi i praktiken-perspektivet (Whittington, 1996; Johnson, Melin, & Whittington, 2003; 

Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007). Studien pekar också ut sensemakingaktiviteternas roll i 

att leda organisationen i strategisk riktning, och att de används för att liera kultur med strategin. 

 
 
5.2.4 Sensemakingaktiviteter som vision i praktiken 
 
Alla ledarna använder vision som ett sätt att skapa mening och därigenom leda strategisk 

riktning, och därmed bekräftar studien att visionen är ett viktigt verktyg för strategisk ledning 

(Johnson et al., 2011; Champy & Cohen, 1995; Bass & Avolio, 1993; Lipton, 1996; Mintzberg & 

Westley, 1989) Visionen är en tydlig bild av vad organisationen vill uppnå (Kotter, 1999). 

Prospektiv sensemaking handlar om att skapa mening kring organisationen framtid och vad den 

vill uppnå, och därför är det naturligt att det är visionen som illustreras i 

sensemakingaktiviteterna (Gioia et al., 1994). Strategi är inte tillräckligt entusiasmerande, och 

därför använder ledarna i större utsträckning visionen för att leda och engagera medarbetarna att 

arbeta i enlighet med deras strategi. Ledarna använder sin vision, sin berättelse om varför, för att 

inspirera och få med sig medarbetarna i organisationen. Visionen kan alltså förstås som målet och 

sensemakingaktiviteterna som verktygen för att nå målet. 
 

Exempelvis berättar Stenerhag, Not For Sale Ale, “Vi börjar med varför. Vi vill radera 

slaveriet. Om man har ett starkt varför kan man luta sig tillbaka och släppa kontrollen, då 

behöver man inte säga åt någon vad de ska göra. Har man inte ett varför måste man hela tiden 

förklara.”, vilket är ett exempel på att användning av visionen kan leda till organisatoriskt 

handlande. 
 

Carlsson, S-Group, berättar om deras varför och att det leder till handlande i deras 

organisation; “När man förstår nyttan med GIS, blir varför lätt. Det bidrar till hållbarhet. For 

the good of life. Det blir en otroligt stark drivkraft, och då behöver man inte micro-manage. 

Förstår medarbetarna och känner för det så blir det självmant. 84% tycker att det hänger ihop 

med varför de jobbar kvar.”. Detta är också ett exempel på att visionen används för att leda 

organisatoriskt handlande. 
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Frennberg, Cirkus Cirk r, använder ledorden ―Uppkäftigt engagemang, Kvalitativt 

galenskap och Solidarisk Individualism” som ett symbolist verktyg för påverka organisationen 

till ett gemensamt kulturellt beteendemönster (Leung, 2005) för att tillsammans arbeta mot sin 

vision. ―Vi vill förändra världen med cirkus. Stadgarna och ledorden är konkreta verktyg som vi 

använder för att förklara varför och hur vi jobbar med vår värdegrund.”. Detta visar också att 

visionen leder till organisatoriskt handlande. 

 
 

6. Slutsats 
 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Ledarskap, sensemaking, symboler, strategi och organisationskultur är alla breda ämnen som 

rymmer mycket komplexitet, paradoxer och mångtydighet. Att utforska hur ledare använder sig 

av medvetna prospektiva sensemakingaktiviteter för att leda sin organisation i strategisk riktning 
 
är ett försök utforska en del av dessa ämnesområden. Studien har bidragit på ett teoretiskt plan 

med genom att bygga vidare på den grund som finns inom symbolic management och prospektiv 

sensemaking med ett strategi i praktiken perspektiv, samt genom att studera mönster över olika 

organisationer. 

 
 
Ett bidrag är de kategorier av organisatoriska symboler, eller sensemakingaktiviteter, som 

genererades i studiens induktiva fas. Detta är ett tillägg i form av underkategorier till Alvessons 

tre kategorier för organisatoriska symboler, som kan vara användbara för vidare studier kring 

ämnet. Kategorierna är följande: 
 
Materiella symboler: Plats och lokaler och Föremål. Handlingar: Personlig kontakt, Dramatiska 

ritualer, Digitala aktiviteter, och Icke-handlingar. Verbala symboler: Formella uttryck, 
 
Metaforer och berättelser, och Visionen som symbol. 
 

 

De underkategorier som påverkas av storlek är personlig kontakt, dramatiska ritualer, icke-

handlingar och formella uttryck. Dessa kan förklaras av att en ledare bara kan vara på en plats 

samtidigt, samt att behov av styrning ökar med storlek. De underkategorier som inte påverkas av 

storlek är plats och lokaler, föremål, digitala aktiviteter, berättelser och metaforer samt visionen 

som budskap. De senare används av samtliga ledare, men anpassade utifrån ledarens subjektiva 

bedömning utifrån organisation och strategi. Centrala skillnader i ledarnas användning av dessa 

sensemakingaktiviteterna kan förklaras med storlek, vilket bekräftar Alvessons teori, men 
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samtidigt finns vissa problematiserande aspekter som redovisas i analysen under 5.1. Dessa 

aspekter framkommer eftersom ju djupare någonting studeras, desto mer komplext blir det. 

 

 

VIdare bekräftar studien tidigare forskning som säger att kultur används som styrmedel (Malmi & 

Brown, 2008), även om graden av styrning skiljer sig mellan ledarna. Behovet av kulturell 

styrning verkar öka med storleken på en organisation, vilket ligger i linje med Child och 

Mansfield (1972) som säger att behov av styrning generellt ökar med storlek. 

 
 
Genom ledarnas berättelser blir det tydligt att symboler ses som betydelsefulla för skapandet av 

gemensam mening, och även fungerar som en drivkraft för påverkan och handling. Det ligger i 

linje med Gioias forskning (1994) om prospektiv sensemaking, som säger att ledare använder 

symboler för att påverka framtiden. Sensemakingaktiviteterna följer strategiska mönster även om 

organisationen inte har en nedtecknad strategi. Denna studie styrker därmed att strategi är något 

som organisationer gör, i enlighet med strategi i praktiken-perspektivet (Whittington, 1996; 

Johnson, Melin, & Whittington, 2003; Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007). Studien bidrar till 

att peka ut sensemakingaktiviteternas roll i att leda organisationen i strategisk riktning, och för att 

liera kultur med strategin. 

 
 
Studien argumenterar för att sensemaking konkretiserar visionen. Samtliga av ledarna använder 

vision som ett sätt att skapa mening, och därmed argumenterar studien för att visionen är ett 

viktigt verktyg för att leda i strategisk riktning. Strategi är inte tillräckligt entusiasmerande, och 

därför använder ledarna i större utsträckning visionen, sin berättelse om varför, för att leda och 

engagera medarbetarna att arbeta i enlighet med deras strategi. Genom att låta visionen vara den 

mening som sensemakingaktiviteterna konkretiserar, inspireras medarbetarna i organisationen att 

arbeta mot visionen. Detta visar också att visionen leder till organisatoriskt handlande. Visionen 

behöver inte vara ett ’statement‘, utan kan visa sig som ett mönster av metaforer och symboler på 

samma sätt som Coleville och Murphy (2006) argumenterar för att ledarens strategi visas i 

mönster av aktiviteter. Baserat på detta revideras studiens analysmodell enligt följande. 
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Bild 3. Revidering av frågeställningens teoretiska analysmodell. 
 

 

Ordet Strategi är utbytt mot Vision, som ett sätt att beskriva att det är visionen ledaren använder 

och leder mot i sitt sensemakingarbete. Visionen kan sägas vara på en högre och mer målande 

abstrakt nivå än strategin, varför den passar som utgångspunkt för sensemakingaktviteter, vilka 

också är målande och abstrakta sätt att beskriva de symboliska meningar som formar 

organisatoriskt handlande. I relation till ‘Strategy as practice‘, som studerar strategi som något en 

organisation gör, kan det vara teoretiskt och praktiskt bidragande att introducera ett nytt 

perspektiv på att studera det praktiska arbetet i organisationer i form av ‘Vision as practice‘. 
 
Detta perspektiv skulle vara ett fördelaktigt sätt att se organisatorisk verksamhet på, med 

bakgrund av den vikt vision har i att driva organisatoriskt handlande. 

 

 

Ovanstående slutsatser kan kritiseras då de inte är generaliserbara då underlaget på elva ledare är 

litet. Men eftersom studien haft ett explorativt tillvägagångssätt, har bredd och nyansering 

prioriterats framför slutsatser för ledare generellt. 
 
Ett annat problem med studiens resultat är vid studier av kultur och ledarskap förenklas och 

reduceras begreppen till någonting som går att studera. Därmed utesluts viktiga men diffusa delar 

som inte fångas upp i den reducerade bilden. Detta kan sägas försämra den interna giltigheten, 

vilket handlar om att studien undersöker det som studien faktiskt avser att undersöka. Dock 

bedöms studien ha god intern giltighet genom användning av frågeområden. Studien bedöms ha 

god reliabilitet genom att urvalskriterierna har uppfyllts och tillvägagångssättet för att samla in 

och bearbeta data har beskrivits utförligt, och hanteringen av empirin genom transkribering av 

ledarnas formuleringar har varit noggrann. 
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6.2 Praktiska rekommendationer 
 
Studiens praktiska bidrag är att se de konkreta aktiviteter som ledare gör i ett teoretiskt perspektiv 

och förhoppningsvis därigenom kunna bidra till att ledare får ökad förståelse för sitt 

ledarskapsarbete och i förlängningen genomföra organisationens vision och strategi mer effektivt. 

Ur praktiskt perspektiv är uppdelningen och beskrivningen av sensemakingaktiviteterna av 

intresse. Detta eftersom de är ett bra sätt för ledaren att se till att deras vision, själva meningen 

som de vill förmedla, kommuniceras till medarbetarna på ett symboliskt effektivt sätt. Den 

symboliska effektiviteten kan öka om samma mening berättas på ett mer sinnligt sätt (Alvesson, 

2002) Baserat på denna studies resultat är ett praktiskt bidrag att ledare, genom att låta både 

materiella symboler, handlingar och verbala symboler samspela, kan ge mottagaren ett rikt 

symboliskt innehåll och en tydlig bild av den mening som förmedlas. Ledare kan använda utbudet 

av dessa olika typer av sensemakingaktiviteter och bygga upp den kombination som passar 

ledarens organisation och strategi för att därigenom troligtvis uppnå större symbolisk effektivitet. 

 
Det kan kritiseras hur användbar studiens praktiska bidrag är, då studien inte sagt något om 

huruvida de sensemakingaktiviteter som presenterats verkligen ger önskat utfall. Studien har inte 

undersökt sensemakingaktiviteternas effekt på de medarbetare som arbetar på ledarnas 

organisationer, och inte heller undersökt om ledarna varit framgångsrika med avseende på 

lönsamhet eller andra mått. 

 
 
Det finns studier om symbolic management som visar att symboliska aktiviteter i sig inte 

nödvändigtvis leder till meningsfulla konsekvenser (Pfeffer, 1981; Pfeffer & Salancik, 1978; 

Kelly, 1977). Som tidigare diskuterats kan försök att påverka kultur slå fel (Alvesson och 

Willmott, 2002). Detta gäller även försök att påverka genom sensemakingaktiviteter. De måste 

tolkas vilket är en subjektiv process som kan slå fel och omintetgöra ledarens ansträngningar. 

(Westphal & Zajac, 1998; Zajac & Westphal, 1995; DiMaggio & Powell, 1983). 
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6.3 Förslag på framtida forskning 
 
Studiens resultat kan ligga till grund för vidare studier inom forskningsområdet prospektiv 

sensemaking. I denna studie upptäcktes skillnader mellan företag av olika storlek. För att därmed 

få mer specifika svar kring hur sensemakingaktiviteter används av ledare är ett förslag till vidare 

forskning att isolera storleksvariabeln och fokusera på en viss storlek av organisationer. På så sätt 

kommer andra förklaringar visas tydligare. 

 
 
Studien diskuterar att sensemakingaktiviteter har olika symbolisk effektivitet. För att få en 

förståelse för vilka sensemakingaktiviteter som är mest symboliskt effektiva vore det intressant 

att välja ut specifika av studiens listade och undersöka den en i taget, för att med större djup 

kunna kartlägga hur de används för att kondensera och uttrycka ett rikt symboliskt innehåll. 

 
 
Studien diskuterar flera skillnader i ledares användning av sensemakingaktiviteter. För att 

ytterligare bekräfta studiens slutsatser föreslås att i princip samma studie utförs med större antal 

ledare, i syfte att få ökad generaliserbarhet. 

 
 
Slutligen, genom att studien inte har undersökt sensemakingaktiviteternas effekt på de 

medarbetare som arbetar på ledarnas organisationer, är det intressant att upprepa en 

liknande studien och samtidigt undersöka hur sensemakingaktiviteterna uppfattas och 

fungerar i organisationen genom att intervjua medarbetarna, och inte endast ledarna. 
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