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Sammanfattning 
 

Strategiska beslut är viktiga för företag eftersom det handlar om att skapa framtida 
konkurrenskraft eller för att överleva på marknaden. Enligt tidigare studier finns det två olika 
beslutssituationer som företag kan stå inför vilka är offensiva beslut där det handlar om att öka 
företagets marknadsandelar och defensiva beslut som innebär att företaget skär ner på 
nuvarande kapacitet. I de tidigare studierna skriver forskarna att det finns hård (numerisk) och 
mjuk (åsikter, visioner, idéer och känslor) information som beslut kan grundas på. Syftet med 
denna studie är att skapa en förståelse för hur hård och mjuk information används vid strategiska 
beslut genom att identifiera offensiva och defensiva beslutssituationer. Vidare syftar studien till 
att analysera hur kunskaperna om medel och mål hos staben i ett privatägt företag inom vård- 
och omsorgsbranschen initierar användningen av hård och mjuk information vid olika faser i 
beslutsprocessen. Denna studie gjordes genom en fallstudie som bygger på semi-strukturerade 
intervjuer med kvalitativa inslag. Fallföretaget är verksamt inom vård och omsorgsbranschen 
och har en stab som består av fyra medlemmar vilka ansvarar för de strategiska besluten. 
Resultaten i denna studie visar att kunskaperna om medel och mål hos fallföretagets stab 
initierade användningen av mjuk information vid alla faser i beslutsprocessen i offensiva och 
defensiva beslutssituationer. Resultaten visar också att hård information användes i mittersta 
fasen i beslutsprocessen för att legitimera stabmedlemmarnas argument. 
 
Nyckelord: 
Beslutsfattare (stab), Strategiska beslut, Defensiv, Offensiv, Hård information, Mjuk 
Information, Medel, Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Strategic decisions are important for companies because it is about creating future 
competitiveness or for surviving in the market. According to previous studies, there are two 
different decision situations that companies can face which are offensive decisions that involve 
increasing the company's market shares and defensive decisions which implies that the 
company reduces their current capacity. In the previous studies, the researchers mention that 
there is hard (numerical) and soft (opinions, visions, ideas and emotions) information that 
decisions can be based on. The purpose of this study is to create an understanding of how hard 
and soft information is used in strategic decisions by identifying offensive and defensive 
decision situations. Furthermore, the study aims to analyze how the knowledge of means and 
goals of the staff in a privately-owned company in the health and care sector initiates the use of 
hard and soft information at different phases in the decision-making process. This study was 
done through a case study based on semi-structured interviews with qualitative elements. The 
case company operates in the healthcare industry and has a staff consisting of four members 
who are responsible for the strategic decisions. The results of this study show the knowledge of 
the means and goals of the case company staff initiated the use of soft information at all stages 
of the decision-making process in offensive and defensive decision situations. The results also 
show that hard information was used in the middle phase of the decision-making process to 
legitimize the staff members' arguments. 
 
Keywords: Decision-makers, Strategic decision, Defensive, Offensive, Hard information, Soft 
information, Means, Goals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare, Amanda Curry, som har gett oss feedback och 
tankeställningar som har lett till nya idéer. Möjligheten har varit stor till att bolla idéer med 
henne under handledningstillfällen.  
 
Vidare vill vi tacka aktörerna som har medverkat i undersökningen i vårt examensarbete för att 
ni varit flexibla och avsatt er tid för intervjuerna.  
 
Stockholm, 13 juni, 2019 
 
Johannes Hanna, Moe André Ali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION 1 
1.1 Inledning 1 
1.2 Syfte 3 

2.TEORETISK REFERENSRAM 4 
2.1 Strategiska beslutssituationer 4 
2.2 Hård och mjuk information 4 
2.3 Kunskap om medel och mål 5 

2.3.1 Stor betydelse av hård information 6 
2.3.2 Tvetydig betydelse av hård och mjuk information 6 
2.3.3 Stor betydelse av mjuk information 7 

3. METOD 8 
3.1 Undersökningsansats 8 
3.2 Litteratursökning 8 
3.3 Fallstudie 9 
3.4 Datainsamlingsmetod 10 
3.5 Utformning av intervjuer 10 
3.6 Analys av empiri 11 
3.7 Överförbarhet och tillförlitlighet 11 
3.8 Forskningsetik 13 

4. RESULTAT 14 
4.1 Etablering av verksamhet inom LSS-vården - offensiv beslutssituation 14 

4.1.1 Beslutsprocessen om att etablera verksamheten inom LSS-vården 15 
4.1.2 Beslutsunderlag för etableringen av LSS-vården 16 
4.1.3 Förväntningar om utfallet 17 

4.2 Avvecklingen av HVB-verksamheten - defensiv beslutssituation 18 
4.2.1 Beslutsprocessen om att avveckla HVB-verksamheten 19 
4.2.2 Beslutsunderlag för avvecklingen av HVB-verksamheten 20 
4.2.3 Förväntningar om utfallet 20 

5. TOLKNING OCH ANALYS AV DEN EMPIRISKA INSAMLINGEN 21 
5.1 Vad karaktäriserade det offensiva beslutet? 21 

5.1.1 Beslutsprocessen om etableringen av LSS-verksamheten 21 
5.1.2 Osäkerhet om framtida utfall och vid otydliga mål 22 

5.2 Vad karaktäriserade det defensiva beslutet 23 
5.2.1 Beslutsprocessen om avvecklingen av HVB-verksamheten 23 
5.2.2 Osäkerhet vid otydliga mål 24 

6. SLUTSATSER 25 

REFERENSER 27 

BILAGOR 28 



1 
 

1. INTRODUKTION  
1.1 Inledning  
 
Hur strategiska beslut tas inom företag och vad de grundar sig på kan variera beroende på vem 
eller vilka beslutsfattarna är på företagen. Strategiska beslut är viktiga för företag eftersom det 
handlar om “konsten att nyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” (Bruzelius 
& Skärvad, 2017, s. 147) för att skapa framtida konkurrenskraft (Yannopoulous, 2011) eller för 
att överleva på marknaden (Häckner, 1985). Dock kan det inte alltid vara enkelt att fatta 
strategiska beslut eftersom det handlar om framtida utfall vilket beslutsfattare inte alltid kan 
känna till med säkerhet. Därför kan det vara till hjälp med att använda sig av information som 
kan säga något om utfallet för att säkerställa att beslutet är i enighet med företagets mål.  
 
Enligt Häckner (1985) och Frishammar (2003) finns det två olika strategiska beslutssituationer 
företag kan stå inför; offensiva och defensiva. I offensiva strategiska beslutssituationer handlar 
det om att till exempel att öka sina marknadsandelar, medan defensiva strategiska 
beslutssituationer innebär att företaget ska reducera den nuvarande kapaciteten eller minska 
marknadsandelar (Häckner, 1988). Det finns två ytterligheter att grunda strategiska beslut på. 
Häckner (1988) menar att det finns två olika typer av information att grunda strategiska beslut 
på, hård och mjuk information. Hård information kan till exempel vara företagets finansiella 
redovisning, prognoser, statistik och nyckeltal från redovisningen. Mjuk information beskriver 
Häckner (1988) som åsikter, visioner, idéer och känslor. 
 
Det kan vara önskvärt hos företag att strategiska beslut grundar sig på beräkningar och analyser 
med hård information som konkret kan visa vad utfallet blir av beslutet. Kopplat till detta vill 
beslutsfattare vara säkra på att utfallen med besluten leder till måluppfyllelse med det 
strategiska handlandet. Dock karaktäriseras beslutssituationerna olika (Häckner, 1988). Med 
detta menar Häckner (1988) att offensiva beslutssituationer karaktäriseras av mer osäkerhet än 
defensiva beslutssituationer. Vidare skriver författaren att osäkerheten ligger i att offensiva 
beslutssituationer inte är lika analytiska som defensiva eftersom målen som beslutssituationen 
innefattar inte är kvantifierbara. Därför blir beslutsfattandet en social process där beslutsfattarna 
söker bekräftelse från andra gällande beslutet vilket minskade osäkerheten hos beslutsfattarna.  
 
Macintosh & Quattrones (2010) skriver att osäkerheten om framtida utfall beror på två 
dimensioner, kunskap om “medel” och “mål”. De menar att osäkerheten om framtida utfall 
uppstår när beslutsfattare antingen har dålig kunskap om vilka medel som ska användas för att 
uppnå måluppfyllelse eller att de har tvetydiga/otydliga mål. Vidare skriver Macintosh & 
Quattrone (2010) att dålig kunskap om medel hämmar användandet av hård information då 
beslutsfattare inte med säkerhet kan göra beräkningar och analyser för att spåra siffrorna till ett 
specifikt mål. De menar att när beslutsfattaren är osäker om hur hård information kan användas 
för att rationalisera beslutet initieras då användandet av mjuk information. När det finns 
tvetydiga/otydliga mål kan det vara svårt för beslutsfattare att hänföra beräkningar och analyser 
med hård information till ett specifikt utfall (Macintosh & Quattrone, 2010). Vid tvetydiga mål 
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menar författarna att beslutsfattaren kan stå inför flera olika alternativ att fatta beslut på vilket 
innebär att beslutsfattaren inleder en social process (mjuk information) för att komma till 
konsensus om målet. Med otydliga mål som inte är kvantifierbara går det inte att spåra 
beräkningar med hård information till målet. 
 
Frishammar (2003) kom fram i sin studie att beslutsfattare kombinerar både hård och mjuk 
information vid beslutsfattande oberoende av vilket beslut det gällde. Han menar att 
användandet av informationen varierar vid olika faser i beslutsprocessen. Dock förklarar inte 
tidigare studier hur informationen används vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och 
defensiva beslutssituationer. Dessutom är tidigare studier gjorda med kvantitativa 
forskningsstrategier vilket lämnar ett gap i förståelsen för hur hård och mjuk information 
används vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och defensiva beslutssituationer.  
 
Enligt Macintosh & Quattrone (2010) kan dåliga kunskaper om medel hämma användandet av 
hård information. Detta kan innebära att beslutsfattare i företag som jobbar med människor, 
vilka styrs av känslor, kan få incitament för att använda mjuk information då framtida 
handlingar hos människor inte går att förutse med hård information. Vård- och 
omsorgsbranschen är ett exempel för detta då företagen inom branschen är beroende av både 
personal och brukare av tjänsterna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är 
branschmyndigheten för vård- och omsorgsbranschen vilken ställer krav på både kvaliteten i 
tjänsterna och kompetensen hos företagens personal samtidigt som företagen måste redovisa ett 
positivt resultat i verksamheten för att behålla tillståndet till att bedriva verksamhet inom vård- 
och omsorg (Privat vårdfakta, 2018). Detta kan innebära att företag inom vård och omsorg 
behöver använda sig utav hård och mjuk information för att ta strategiska beslut. Då strategiska 
beslut är viktiga för företags framtida konkurrenskraft (Yannopoulous, 2011) och överlevnad 
(Häckner, 1985) samt att alla företag inte oftast har samma resurser ska denna studie besvara 
frågan: 

• Hur använder ett privatägt företag inom vård och omsorg hård och mjuk information 
vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och defensiva beslutssituationer? 

Fallföretaget i denna studie är verksamt inom vård- och omsorgsbranschen i Sverige. Då vård- 
och omsorgsbranschen tillhandahåller vård- och omsorgstjänster till människor med många 
olika behov så kan det innebära att fallföretaget karaktäriseras av komplexitet. Eftersom 
människor är en viktig resurs inom vård- och omsorgsbranschen kan det vara svårt för 
beslutsfattare att inte beakta känslor och åsikter hos personalen och brukarna. Med denna 
bakgrund kan beslutsfattares användning av hård och mjuk information se olika ut beroende på 
beslutssituation. Därför kan Macintoshs & Quattrones (2010) teoretiska modell “Kunskap om 
medel och mål” möjligtvis hitta nya kunskaper om hur beslutsfattares kunskaper om medel och 
mål initierar användningen av hård och mjuk information vid olika faser i beslutsprocessen. 
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1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att:  

• Skapa en förståelse för hur hård och mjuk information används vid strategiska beslut 
genom att identifiera offensiva och defensiva beslutssituationer. Vidare syftar studien 
till att analysera hur kunskaperna om medel och mål hos staben i ett privatägt företag 
inom vård och omsorgsbranschen initierar användningen av hård och mjuk information 
vid olika faser i beslutsprocessen. 
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2.TEORETISK REFERENSRAM  
 
Under följande avsnitt kommer tidigare studier att presenteras vilka utgör den teoretiska 
referensramen för denna studiens problemområde. Först beskrivs de offensiva och defensiva 
beslutssituationerna och vad som kännetecknar dessa. Sedan beskrivs vad hård och mjuk 
information är och hur dessa kan användas vid defensiva och offensiva beslutssituationer. 
Vidare beskrivs den teoretiska modellen om “Kunskap om medel och mål” vilken förklarar när 
beslutsfattare tenderar att använda hård och mjuk information utifrån dimensionerna medel 
och mål.  
 
2.1 Strategiska beslutssituationer 
 
Offensiva beslutssituationer karaktäriseras av att företag anskaffar sig nya marknadsandelar för 
att öka sin konkurrenskraft (Yannopoulous, 2011). Enligt Häckner (1985) kan företag ta till sig 
offensiva beslut för att klara av en kris. När ett företag har en kris inom ett av flera 
verksamhetsområden kan företaget ta till sig offensiva beslut inom andra verksamhetsområden 
för att fördela sin portfölj av marknadsandelar. Detta kan vara bra ifall företaget vill kunna 
minska risken för att hela företaget ska drabbas av en kris. Därför kan det vara viktigt att 
företaget är agilt mot förändringar i omgivningen och strävar ofta efter förbättringar (Miles & 
Snow, 2003).  
 
I kontrast till offensiva beslutssituationer så innebär defensiva beslutssituationer att företaget 
reducerar befintlig kapacitet genom att anpassa affärsidén och organisationen efter nya 
förutsättningar på marknaden (Häckner, 1985). Enligt Yannopoulous (2011) är det enklare att 
ta defensiva beslut eftersom det kräver mindre resurser än offensiva beslut. Detta kan bero på 
att företag som handlar defensivt har mer fokus på den inre verksamheten och inte känner av 
behovet för resurser utanför företaget. Miles & Snow (2003) förklarar detta som att defensiva 
företag har oftast fokus på den inre effektiviteten och att de inte lägger resurser på annat än 
kärnverksamheten.  
 
2.2 Hård och mjuk information  
 
Information kommer som både hård och mjuk (Häckner, 1988). Med mjuk information menar 
Häckner (1988) är sådan information som är relaterat till en individs subjektiva bildning av 
verkligheten genom bilder, visioner, idéer och kognitiva strukturer. Vidare skriver Häckner 
(1988) att mjuk information associeras mer med offensiva beslutssituationer. Med detta menar 
han att beslutsfattare upplever offensiva beslutssituationer som mer osäkra och mindre 
analytiska och därför kan beslutsfattare eftersöka bekräftelse från andra. Detta initierar alltså 
användningen av mjuk information.  
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Vidare skriver Mintzberg (1975) att skvaller är också en typ av mjuk information därför att 
dagens skvaller kan vara morgondagens fakta. Om ett företag hamnar under en kris kan risken 
finnas att anställda eller andra personer inom organisationen sprider rykten om situationen på 
företaget för andra personer inom och utanför organisationens gränser. Aguilar (1967) skriver 
att informationen kan komma både externt och internt, där extern information härrör från 
utanför företagets organisation och intern innanför företagets organisation.  
 
Hård information är information som enkelt går att kvantifiera samt analysera och kalkylera 
(Häckner, 1988). Denna information uttrycks i form av siffror vilka kan komma ifrån företagets 
redovisning, prognoser, budgetar, Excel-kalkyler och marknadsanalyser. Vid offensiva 
beslutssituationer används oftast mjuk information och vid defensiva beslutssituationer är det 
oftare hård information som används. Häckner (1988) menar att hård information bekräftar 
mjuk information. Beslutsfattande inom företag kan oftast starta med en idé (mjuk) men att 
beslutsfattare sedan går över till att använda hård information för att bekräfta ifall idén är 
genomförbar. Med detta menar Häckner (1988) och Frishammar (2003) att kombinationen av 
hård och mjuk information kan vara bra eftersom de kompletterar varandra. Vidare förklarar 
Frishammar (2003) och Häckner (1988) att olika beslutssituationer kan skapa incitament för 
olika typer av information, men att en information används i en mindre grad i kombinationen 
med annan information. 
 
2.3 Kunskap om medel och mål  
 
Denna teori förklarar under vilka förutsättningar som beslutsfattarna i ett företag kan agera 
rationellt, via hård information (kalkyler och analyser) och irrationellt (via åsikter och känslor) 
vid strategiska beslut. Utgångspunkten är att beslutsfattarna kan agera rationellt  
i strategiska beslut ifall (Macintosh & Quattrone, 2010):  

• Beslutsfattare känner till det strategiska målet.  
• Nödvändiga resurser är tillgängliga för att uppnå det strategiska målet.  
• Beslutsfattare har förståelse för hur resurserna ska användas för att uppnå det strategiska 

målet.  
• Beslutsfattare enkelt kan förutse utfallet genom att använda resurserna.  

Vidare skriver Macintosh & Quattrone (2010) att när ovan kriterier är uppfyllda befinner sig 
företaget i ett “sluten-rationell” system, där omgivningen till företaget inte har någon påverkan 
i strategiska beslut. Med detta menar de att framtida utfall av beslut inte kan störas av 
omgivningen och att beslutsfattare kan därmed använda hård information för att fatta beslut 
genom kalkyler och analyser vilka kan spåras till framtida utfall. Detta innebär även att 
företaget kan hålla sig till ett normativt system för strategiska beslutsfattande (Edlund, Högberg 
& Leonardz, 1999). Ett normativt system säger hur beslutsfattarna borde gå tillväga vid beslut 
för att agera rationellt i sina beslut (Brunsson, 1982). Macintosh & Quattrone (2010) skriver att 
när ovan kriterier inte är uppfyllda hos beslutsfattare blir företaget öppet för krafter och 
förändringar i omgivningen. Vidare menar de att när företaget är öppen för omgivningens 
krafter kan det bli svårt för beslutsfattare att fatta rationella beslut eftersom omgivningen kan 
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störa framtida utfall med strategiska beslut. Macintosh & Quattrone (2010) skriver även att när 
målet med strategiska beslut är tvetydigt eller otydligt kan det hämma rationella beslut. Under 
förutsättningarna när företaget är öppen för omgivningens krafter och/eller beslutsfattare har 
tvetydiga/otydliga mål råder då en osäkerhet hos beslutsfattare. I denna studie definieras 
osäkerhet som samspelet mellan två dimensioner: huruvida användningen av medel går att 
rationalisera eller inte och om målet är tydligt eller tvetydigt likt (Macintosh & Quattrone, 2010, 
s.162). 
 
Denna teoretiska modell består av två dimensioner; medel och mål. Då beslutsprocesser oftast 
sker i faser där situationen inte alltid ser likadan ut kan det sannolikt variera i kunskapen om 
medel och mål hos beslutsfattaren. Vidare i kapitlet beskrivs hur kunskapen om medel och mål 
kan initiera användningen av hård och mjuk information.  
 
2.3.1 Stor betydelse av hård information  
 
Goda kunskaper om medel och tydliga mål  
Under de förutsättningar då beslutsfattare har god kunskap om medel och mål kan beslutsfattare 
med hjälp av tidigare erfarenheter eller kalkyler spåra beräkningarna till ett utfall (Macintosh 
& Quattrone, 2010). Med detta menas att beslutsfattare vet vilka medel som behövs för att 
uppnå målet och att det går med hjälp av hård information att beräkna fram ett utfall som går 
att spåra till målet. För att beräkningarna ska kunna spåras till ett mål krävs det att målet är 
specifikt och kvantifierbart. Ifall detta går att uppnå så innebär det att hård information kan 
användas fullt ut för att rationalisera beslutet. Detta kan tolkas som en förenkling av 
verkligheten då mål eller medel inte alltid går att förklara med siffror. T.ex. om ett företags mål 
är att öka kvaliteten i sina tjänster och de medlen för att uppnå målet är kompetent personal blir 
det svårt att kunna hänföra beräkningarna med hård information till målet eller utfallet.  
 
2.3.2 Tvetydig betydelse av hård och mjuk information 
 
Sämre kunskaper om medel och tydliga mål  
När beslutsfattare har sämre kunskaper om tillgängliga medel uppstår då en osäkerhet hos 
beslutsfattaren. Med detta menar Macintosh & Quattrone (2010) att beslutsfattare inte känner 
till utfallet med att använda tillgängliga medel för att uppnå målet. Detta kan innebära att 
beslutsfattaren använder tillgängliga medel som den tror kommer att leda till målet utan 
kunskapen om att det fanns bättre alternativ för att uppnå målet. Beslutsfattaren kan då med 
mindre säkerhet ta ett beslut genom beräkningar med hård information vilket leder till att den 
går på magkänsla eller erfarenheter. Frishammar (2003) skriver att beslutsfattare tenderar till 
att grunda sina beslut på hård information för att minska osäkerheten vid beslutsfattande. Vidare 
skriver Macintosh & Quattrone (2010) att handlingar hos andra aktörer i företagets omgivning 
kan leda till att beslutsfattare upplever en osäkerhet för framtida utfall. Med detta menar de att 
t.ex. myndigheter kan inför nya lagar som påverkar förutsättningarna på marknaden. Detta kan 
innebära att beslutsfattaren inte med säkerhet kan använda sig av hård information för att 
beräkna utfall utan att andra aktörer stör handlingen av beslutet.  
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Tvetydiga mål och goda kunskaper om medel  
Enligt Macintosh & Quattrone (2010) uppstår tvetydiga eller otydliga mål när flera 
beslutsfattare inte är överens om ett gemensamt mål eller har ett mål som inte går att förklara 
med hjälp av siffror. Tvetydigt mål kan vara att beslutsfattarna står inför en situation där det 
finns två olika alternativ för ett strategiskt handlande men att åsikterna mellan de inte är 
kollektiva. Detta kan leda till att beslutsfattarna initierar mjuk information där de argumenterar 
för deras visioner och åsikter för att komma fram till ett kollektiv. Visioner kan beskrivas som 
otydliga mål vilket är svårt att hänföra till beräkningar med hård information då det inte är 
kvantifierbart (Macintosh & Quattrone, 2010). Frishammar (2003) skriver i sin studie att 
beslutsfattandet började med mjuk information för att diskutera fram idéer och när 
beslutsfattarna kommit till konsensus gällande målet användes hård information för att bekräfta 
genomförbarheten med beslutet. Det kan vara i ägarnas intresse om att få den ekonomiska delen 
bekräftat i beslutet då det berör deras framtida avkastningar. Vidare beskriver resultaten i 
Frishammars (2003) studie att beslutsfattarna återgick till mjuk information när väl beslutet 
skulle fastställas. Respondenterna i hans studie förklarade detta som omöjligt att räkna hela 
vägen.  
 
2.3.3 Stor betydelse av mjuk information  
 
Tvetydiga mål och dåliga kunskaper om medel  
Vid situationer då kunskapen om medel är låg och målet är tvetydigt eller otydligt initieras mjuk 
information för användning (Macintosh & Quattrone, 2010). Under dessa förutsättningar har 
mjuk information en stor användning eftersom beslutsfattarna inte vet vilka medel som ska 
användas och vad syftet är med beslutet. Idéer, visioner och åsikter spelar då en stor roll för 
beslutsfattandet vilket grundar sig helt på mjuk information. Hård information utesluts i princip 
helt vid dessa förutsättningar vilket leder till att beslutet grundar sig irrationellt (Macintosh & 
Quattrone, 2010).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



8 
 

3. METOD  
 
Under följande avsnitt redogörs för de metoder som användes i studien för att samla in relevant 
data. Därefter beskrivs det hur insamlingen av empirin gjordes och hur den bearbetades för att 
uppnå studiens syfte. Vidare diskuteras tillförlitligheten i studien och hur författarna tog hänsyn 
till de forskningsetiska principer som råder i arbetet med den här uppsatsen.  
 
3.1 Undersökningsansats 
 
Författarna i denna studie skapade en viss bakgrund för problemområdet genom att samla in 
litteratur och teori kring det och därefter samlades empirin in för att analysera den mot teorin. 
Genom detta skapades en förståelse för hur kunskapen om medel och mål initierar 
användningen av hård och mjuk information vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och 
defensiva beslutssituationerna. Detta innebär att arbetet har ett deduktivt inslag vid 
tillvägagångssättet (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 
 
I detta arbete tillämpades en kvalitativ undersökningsansats. Då problemområdet i denna studie 
är relativt outforskat möjliggör den kvalitativa undersökningsansatsen för författarna att studera 
problemområdet i djupet genom intervjuer. Med djupa intervjuer blir det möjligt för författarna 
i studien att ställa följdfrågor och upptäcka nya saker som författarna inte kände till om 
problemområdet. Då studien syftar till att skapa en förståelse för hur hård och mjuk information 
används vid defensiva och offensiva beslutssituationer hjälper den kvalitativa 
undersökningsansatsen författarna att få en förståelse för hur aktörernas kunskap om medel och 
mål initierar användningen av hård och mjuk information vid olika faser i beslutsprocessen.  
 
3.2 Litteratursökning  
 
För att bilda en god uppfattning om olika medel för strategiska beslut gjordes en litteraturstudie 
i den preliminära fasen av denna studie. I föreliggande studie användes databaserna Emerald 
Journals, Google Scholar och Scopus för att göra artikelsökningar. Inledningsvis i 
datainsamlingen användes nyckelorden Decision Making, Strategic och Information use. Detta 
för att kunna hitta studier om användningen av information vid strategiska beslut. Därefter 
kompletterades nyckelorden med Hård och Mjuk. När sökorden kombinerades fick författarna 
fram bra studier om två olika informationstyper som används vid strategiska beslut. I samband 
med detta upptäcktes de offensiva och defensiva beslutssituationerna. Under 
litteratursökningen fann författarna även boken “Management accounting and control systems” 
vilken hade en teoretisk modell som heter “Kunskap om medel och mål” och med hjälp av 
denna kunde författarna komplettera ramverket. När denna teoretiska modell lades till i 
ramverket kunde författarna förstå problemet bättre vilket ledde till forskningsfrågan.  
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Vidare i litteraturinsamlingen tittade författarna på referenslistan i de studier som hade samlats 
in. Därifrån kunde författarna sedan hitta olika böcker som handlade om ämnet i denna studie. 
Sökningar gjordes i Libris på de böcker som var mest intressanta och resultatet visade att 
böckerna fanns tillgängliga på Handelshögskolans bibliotek. 
 
3.3 Fallstudie 
 
I denna studie genomfördes en fallstudie. Enligt Ejvegård (2009, s. 35 - 36) finns det en 
problematik med fallstudier då resultaten inte går att generalisera mot verkligheten utan istället 
bilda sig en tolkning om kontexten. Då denna studie utgår från en kvalitativ 
undersökningsansats är det lämpligt med en fallstudie eftersom kvalitativa studier syftar till att 
studera problemområden mer detaljerad och djupgående för att få en förståelse om situationen 
hos fallföretaget.  
 
Urvalsprocessen började med att hitta ett lämpligt fallföretag för studien. I första hand var det 
viktigt att fallföretagets strategiska beslutsfattare tidigare hade tagit ett offensivt och defensivt 
beslut där samtliga aktörerna som intervjuades skulle minnas samma offensiva och defensiva 
beslut. Vidare var en förutsättning att samtliga aktörerna fortfarande var anställda på 
fallföretaget och att alla aktörerna varit involverade i de offensiva och defensiva besluten. Ovan 
nämnda kriterier behövde uppfyllas för att ett fallföretaget skulle medverka i studien. Om 
organisationen drevs statligt eller privat lades ingen större vikt på vid urvalsprocessen.  
 
Tidigt under urvalsprocessen identifierades ett privatägt fallföretag inom vård- och 
omsorgsbranschen via en bekant som tidigare varit anställd på fallföretaget. Vidare gjordes en 
sökning på fallföretagets hemsida som visade att fallföretaget bedrev fyra olika verksamheter 
inom vård och omsorg. Verksamhetsområdena bestod av Hem för vård eller boende (HVB), 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Träningslägenhet och 
Familjehem vilka tillhandahöll olika tjänster beroende på brukarnas behov. Detta var intressant 
för studien då respektive verksamhetsområde behövde anpassade medel för att kunna leverera 
tjänsterna enligt de specifika behoven hos brukarna. Vidare gjordes första kontakten med 
fallföretagets VD där han berättade att alla strategiska beslutsfattare satt i fallföretagets stab. 
Stabmedlemmarna utgjordes av: 
 
Aktör 1: VD och en av grundarna till fallföretaget, 20 års erfarenhet inom branschen vård  
och omsorg varav 15 år inom vården.  
Aktör 2: Affärsutvecklingschef/Stabschef och en av grundarna till fallföretaget samt 7 års 
erfarenhet som affärsutvecklingschef inom vård och omsorgsbranschen. 
Aktör 3: Ekonomiansvarig, tidigare affärsutvecklare på fallföretaget. Civilingenjörsexamen 
inom kemiteknik och Masterexamen inom ekonomi. Arbetat tidigare som produktionsledare 
inom energibranschen.  
Aktör 4: HR-chef och anställd sedan fallföretagets start, flera års erfarenhet som projektledare.  
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3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Med bakgrunden till att studien har en kvalitativ undersökningsansats valdes semi-strukturerade 
intervjuer eftersom de är flexibla då frågorna om problemområdet är bestämda och samtidigt 
tillåter de aktörerna att utveckla sina egna tankar, idéer och synpunkter. Det innebär även att 
frågorna ställs till samtliga aktörer och i samma ordning. Detta betyder dock inte att följdfrågor 
är tillåtna, utan att den som intervjuar själv bestämmer om den vill tillägga det. Det är viktigt 
att inte ställa följdfrågor som styr en utan att ställa frågorna utifrån vad aktören berättar. Därför 
valdes semistrukturerade intervjuer för att det ska kännas mer som ett samtal mellan oss och att 
samtliga aktörer ska känna sig trygga och för att viktig och detaljrik information inte ska 
åsidosättas (Bryman & Bell, 2013). Patel & Davidsson (2011, s. 77–82) menar vidare att en 
djupare beskrivning av det som undersökts kan skapas då semistrukturerade intervjuer kan 
frambringa en djupgående förståelse av det som studeras.  
 
Vid intervjuerna valde författarna att spela in samtalen genom ljudupptagning. Detta för att få 
en bokstavlig avlyssning när författarna sedan hanterade datainsamlingen och inte gå miste om 
värdefull information. Även Bryman & Bell (2013, s.489) hävdar att inspelning av intervjuer 
gör att analys och bearbetning av datainsamling blir mer detaljerat.  
 
3.5 Utformning av intervjuer  
 
I den här studien delades intervjuguiden upp i en offensiv och defensiv beslutssituation vilka 
beskrivs i den teoretiska referensramen. Anledning till detta var för att aktörerna inte ska kunna 
blanda ihop beslutssituationerna eftersom frågorna är densamma i båda beslutssituationerna. 
Den första intervjun med VDn (Aktör 1) skilde sig åt gentemot de andra aktörerna då frågan 
“Vilka bestämmelser har ni gällande strategiska beslut?” ställdes enbart till honom. Detta 
gjordes för att veta ifall styrelsen har några normer om vilken information de kräver från staben 
eftersom de avgör informationens relevans för deras egna mål med de strategiska besluten. På 
så sätt kunde författarna samla in empiri som var viktig att veta varför aktörerna använder hård 
och mjuk information vid det stadiet i beslutsprocessen och genom det svara på studiens syfte 
och forskningsfråga. Fråga 1 (se bilagor) som ställdes till VDn för respektive beslutssituation 
var mer öppen. Anledningen till detta var att författarna skulle identifiera ett specifikt fall där 
VDn var medveten om att de andra aktörerna var delaktiga i.  
 
Frågorna i intervjuguiden baserar sig inte direkt på den teoretiska referensramen eftersom 
studiens forskningsfråga och syfte inte består av några specifika faktorer. Den mindre 
strukturerade intervjuguiden kunde därmed ge författarna riklig med empiri för att besvara 
studiens forskningsfråga och syfte. Intervjuguiden grundar sig på den teoretiska referensramen 
då de två första frågorna baserar sig delvis på Strategiska beslutssituationer, vilka skulle ge 
författarna empiri om kontexten i beslutssituationerna. Resterande frågor i intervjuguiden 
baserar sig på resonemangen från teorierna hård och mjuk information samt kunskap om medel 
och mål. Detta innebär att den hela teoretiska referensramen täcks av intervjuguiden (se 
bilagor).  
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3.6 Analys av empiri  
 
En viktig aspekt i analysen för kvalitativa studier är att den insamlade empirin transkriberas för 
att göra aktörernas svar läsbara genom att omformulera svaren till text (Denscombe, 2009, s. 
320). Detta har möjliggjorts genom att lyssna på ljudupptagningen från intervjuerna som sedan 
presenteras med samma struktur som i intervjuguiden.  
 
Enligt Denscombe (2009, s. 322) bör författarna till en studie se över den insamlade empirin 
och välja ut det som är relevant för att uppfylla syftet med studien. Detta beror på att kvalitativa 
studier bidrar till en riklig insamling av empiri där många svar som har spelats in inte är 
relevanta för att uppfylla studiens syfte. Författarna har i denna studie granskat transkripten från 
intervjuerna för att välja ut den empiri som var nödvändig för studiens syfte och sedan 
analyserat detta. Empirin presenteras sammantaget för alla aktörer i kapitel 4 vilken analyseras 
i kapitel 5 genom att koppla empirin mot resonemangen i den teoretiska referensramen.  
 
Den presenterade empirin delades upp i teman för respektive beslutssituation utifrån strukturen 
i intervjuguiden. Första temat beskriver svaren från fråga 1–2 i intervjuguiden vilka handlar om 
kännetecken för respektive beslutssituation. Andra temat baseras på svaren från fråga 3–5 vilka 
beskriver hur besluten gick till och vilka som var involverade i beslutet. Det tredje temat 
grundar sig på svaren från fråga 6–7 som berättar vilka underlag som fanns tillgängliga under 
beslutsprocessen och vilka underlag som aktörerna valde att använda sig av. Fjärde och sista 
temat grundar sig på svaren från fråga 8–9 vilka beskriver aktörernas intryck om hur de 
upplevde att utfallen med besluten gick att förutse och vad som fick aktörerna att känna sig 
säkra eller osäkra på besluten som tagits. 
 
3.7 Överförbarhet och tillförlitlighet  
 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) så bedöms validitet utifrån överförbarhet och 
huruvida resultaten går att styrka och bekräfta eller inte. Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) 
menar att överförbarhet handlar om hur resultaten i en studie går att generalisera eller inte för 
den population som studeras. Då denna studie gjordes på ett fallföretag blir det svårt att 
generalisera resultaten i studien för alla privatägda vård och omsorgsföretag i Sverige. För att 
styrka och bekräfta resultaten i studien så återkom författarna ständigt till studiens 
forskningsfråga och syfte vilka knöts an med resultaten med frågorna som ställdes till aktörerna. 
Vidare kunde resultaten i denna studie bidra med en uppfattning och förståelse för hur staben i 
en privatägd vård och omsorgsföretag använder hård och mjuk information vid olika faser i 
beslutsprocessen i offensiva och defensiva beslutssituationer.  
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Studiens tillförlitlighet och pålitlighet utgör trovärdigheten för studien (Bryman & Bell, 2013, 
s. 402 - 406). Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) skriver att tillförlitligheten bygger på att den 
empiri som samlas in är relevant för studiens syfte och frågeställning. Avseende studiens 
metodval kunde tillförlitligheten för studien styrkas. Då författarna samlade in empiri från alla 
beslutsfattarna (staben) som fattar de strategiska besluten för fallföretaget möjliggjordes 
förutsättningen att skapa en bredare förståelse för hur fallföretaget använder hård och mjuk 
information vid offensiva och defensiva beslutssituationer. Två av fyra intervjuer gjordes per 
telefon vilket omöjliggjorde avläsningen av samtliga aktörers kroppsspråk. Däremot gjordes 
den första intervjun med fallföretagets VD där han fick nämna en offensiv och defensiv 
beslutssituation som han visste att de andra aktörerna också var delaktiga i. Utifrån detta så 
kunde författarna i intervjuerna med resterande aktörer ställa frågor om de identifierade 
beslutssituationerna hos VDn och på så sätt samla in empiri som representerade samma 
offensiva och defensiva beslutssituation. Genom att upprepa vilken beslutssituation det gällde 
under intervjuernas gång kunde författarna säkerställa att svaren avsåg den empiri som 
behövdes för att besvara studiens frågeställning och syfte. Aktörerna blev även informerade i 
början av intervjuerna om att de kunde vara konfidentiella och att intervjun gjordes under 
ljudupptagning. Med detta kunde författarna få ut mer svar från aktörerna om sådant de 
sannolikt inte skulle ha berättat ifall de inte vara anonyma i studien. Dock kunde författarna i 
denna studie inte säkerställa att aktörerna inte hade någon baktanke gällande ljudupptagningen 
för intervjuerna vilket möjligtvis kunde få de att försköna svaren lite. Med hänsyn till detta 
ställdes alltid följdfrågor när svaren kändes otillräckliga för att besvara studiens forskningsfråga 
och syfte.  
 
Om en studie går att upprepa och uppnå samma resultat har studien då en bra pålitlighet. Detta 
kallas även för replikerbarhet. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) behövs en noggrann 
genomgång av undersökningsprocessen för att kunna replikera en studie. Eftersom denna studie 
utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som inte har samma strukturerade egenskaper som en 
kvantitativ blir det därför svårt att upprepa studien för att uppnå samma resultat. Det blir även 
svårt att upprepa studien på samma fallföretag och uppnå samma resultat eftersom 
beslutssituationerna sannolikt inte alltid är identiska och att förutsättningarna hos fallföretaget 
kan ändras med tiden. Detta kan bero på att empirin i denna studie analyserades kvalitativt 
vilket innebär att analysen har inslag från subjektiva bedömningar på empirin. 
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3.8 Forskningsetik  
 
Denna studie behandlar information om personer och därför är det viktigt att ha en god 
forskningssed och det är viktigt att ta hänsyn till GDPR (General Data Protection Regulation). 
Det är viktigt att de som deltar i en studie är konfidentiella om de vill. Detta för att de inte ska 
bli kränkta eller skadade på grund av att de deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2011).  
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika kriterier som tagits hänsyn till i detta arbete. 
Dessa kriterier är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. De fyra kraven innefattar att deltagarna i arbetet har, med rätten på sin sida, 
rätt att få information om hur deras medverkan kommer gå till. Det är också viktigt för 
deltagarna att ha vetskap om att det är helt frivilligt att ställa upp och att de får avbryta sin 
medverkan när de vill utan att något negativt kan inträffa. Konfidentialitet är kravet som handlar 
om att ingen ska kunna identifiera den information som ges i studien. Viktigt att veta är att den 
data som samlats in används endast för att genomföra arbetet och makuleras när studien är 
färdigskriven (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. RESULTAT  
 
I detta kapitel kommer författarna att presentera den insamlade empirin från intervjuerna som 
ägt rum med de fyra aktörerna från fallföretaget. Empirin presenteras med två separata delar 
vilka börjar med att beskriva den offensiva beslutssituationen och sedan den defensiva 
beslutssituationen. Varje del presenterar även beslutsprocessen för beslutssituationen och 
avslutar med vilka underlag som användes vid beslutet och hur aktörerna uppfattade utfallet 
som säkert eller osäkert.  
 
4.1 Etablering av verksamhet inom LSS-vården - offensiv beslutssituation 
 
Ekonomiansvarige och HR-chefen berättade att beslutet om att etablera verksamheten inom 
LSS-vården handlade om att man hade en stark tro på företagets vision och ansåg att denna 
investering var möjligheten för att uppnå visionen. Alla fyra aktörer instämde om att 
möjligheterna låg i att denna marknad hade långsiktig tillväxt. VDn och 
Affärsutvecklingschefen berättade att de visste utifrån tidigare erfarenheter om att LSS-vården 
innebar långsiktig konkurrenskraft för företaget. VDn uttryckte detta som:  
  

”Vi visste att ett av våra affärsområden var kortsiktigt och hade därför sedan starten en 
plan om att etablera en verksamhet inom LSS som är mer långsiktigt.” 

 
Den generella bilden av detta var att fallföretaget skulle med hjälp av tillväxten kunna 
återinvestera i personalens kompetens. En ökad kompetensnivå hos personalen skulle skapa 
bättre tjänstekvalitet inom LSS-verksamheten och på så sätt stärka fallföretagets varumärke och 
konkurrenskraft.  
 
VDn, Ekonomiansvarige och HR-chefen gav bilden om att etableringen inom LSS-vården var 
ett komplext beslut. Med detta menade aktörerna att flera parter var involverade för att kunna 
genomföra etableringen. Affärsutvecklingschefen berättade att:  
 

“Externa parter kunde vara ett hinder för att etablera LSS-verksamheten eftersom det 
fanns lagar om hur verksamheten skulle drivas och att LSS-verksamheten krävde 

investeringar i fastigheter.” 
 
För att fallföretaget skulle kunna genomföra etableringen behövdes i första hand tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilka är myndigheten inom branschen för vård och 
omsorg. IVO har dessutom regler för vilken kompetensnivå personalen ska ha hos företag som 
är verksamma inom LSS-vården, detta för att kunna tillhandahålla den kvalitet IVO ställer krav 
på gällande vårdtjänsterna. Vidare berättade aktörerna att IVO även ställer krav på lokalerna 
som verksamheten ska bedrivas i vilka måste vara anpassade efter brukarnas specifika behov. 
Därför var det viktigt att hitta ett fastighetsbolag som kunde bygga lokaler enligt de specifika 
kraven från IVO.  
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Det fanns en samstämmighet mellan aktörerna om att IVOs krav på kvalitet präglar LSS-
marknaden. Ekonomiansvarige tyckte att man inte ska: ”Bygga ett boende nära större aktörer 
vilka redan har ett varumärke som visar att de jobbar med kvalitet, gör något annorlunda 
istället…”. Kvaliteten är mycket viktig för kommunerna som är kunder på LSS-marknaden 
eftersom deras patienter (brukare) som placeras inom LSS-vården har specifika behov beroende 
på diagnoserna brukarna har. HR-chefen berättade att kommunerna är känsliga då avtalen 
mellan LSS-verksamheter och kommunerna sträcker sig från 15 år upp till 20 år och därför är 
det viktigt att LSS-verksamheten bedrivs seriöst för att överleva långsiktigt. VDn tyckte att: 
 

“Det finns både seriösa och oseriösa aktörer på LSS-marknaden.” 
 
Han menade att det fanns företag som satsar mycket på kvalitet och varumärket medan övriga 
aktörer hade incitament till att bara tjäna pengar på kort sikt. För att kunna konkurrera på lång 
sikt inom LSS-marknaden krävs det spetskompetens och ett varumärke. 
 
VDn och Ekonomiansvarige berättade att vinstmarginalerna var väldigt jämna eftersom 
kommunerna bestämmer priserna på marknaden. VDn tyckte att “Utan kvalitet går det inte att 
tjäna pengar i denna bransch”. Han menade att fallföretaget behövde satsa mycket på 
kvaliteten i vårdtjänsterna inom LSS-vården för att sträva efter långsiktighet på LSS-
marknaden. Ekonomiansvarige berättade att en hög omsättning skulle leda till långsiktighet på 
LSS-marknaden. 
 
4.1.1 Beslutsprocessen om att etablera verksamheten inom LSS-vården  
 
Beslutsprocessen började med argumentation mellan aktörerna i staben hos fallföretaget. VDn 
uttryckte detta som “Mycket känslor var inblandade vid beslutet då vi samtidigt befann oss i en 
kris”. Känslorna handlade om att man ville kunna lägga kapital på ett verksamhetsområde som 
uppvisade sämre lönsamhet för att behålla det. Dock berättade Affärsutvecklingschefen och 
Ekonomiansvarige att etableringen skulle bli mer gynnsamt för fallföretagets tillväxt och därför 
hade de i förväg varit i kontakt med IVO och fastighetsbolaget. Detta gjordes för att se ifall det 
skulle vara genomförbart med etableringen av LSS-verksamheten innan planen skulle tas upp 
inom stab. Inledningsvis fanns det tvetydigheter mellan aktörerna inom stab då ena sidan velade 
mellan två olika beslut och en annan sida kände till hur fallföretaget skulle uppnå företagets 
vision.  
 
I nästa steg övergick argumentationen från det verbala till det numeriska där aktörerna tog fram 
underlag för att beräkna och analysera framtida utfall som kunde styrka respektive argument. 
Kalkylerna visade förväntad lönsamhet med att endast satsa på etableringen av LSS-
verksamheten istället för att satsa på att rädda krisen och genomföra etableringen. Kalkylerna 
och analyserna presenterades sedan för styrelsen vilka godkände förslaget om att endast etablera 
LSS-verksamheten. VDn berättade att förslaget godkändes på grund av att kalkylerna och 
analyserna visade konkret vilka förväntningar staben hade om beslutets utfall. VDn kände att 
“det är svårt att lyssna på känslor eftersom det är abstrakt”. Då styrelsen ställer krav på att de 
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strategiska besluten måste vara ekonomiskt hållbara så räcker det inte med att kommunicera 
argumenten genom känslor för styrelsen.  
 
Efter styrelsens godkännande berättade VDn och Affärsutvecklingschefen att det fortfarande 
fanns ett missnöje mellan stabens medlemmar. De som tidigare hade motsatt sig förslaget om 
att endast satsa på etableringen av LSS-verksamheten fortsatte att argumentera emot förslaget. 
Känslorna kom in i bilden igen och efter en diskussion kom aktörerna överens om det godkända 
förslaget. Aktörerna berättade att de insåg att förslaget om LSS-verksamheten var det beslut 
som stämde överens med företagets vision och kände därför att det var rätt beslut. VDn uttryckte 
detta som “Det finns alltid känslor inblandade men det räcker inte eftersom det blir svårt att 
argumentera för känslorna, därför måste det finnas svart på vitt”. Vidare berättade 
Ekonomiansvarige och Affärsutvecklingschefen att de efter detta kontaktade fastighetsbolaget 
och deras bank. Fallföretaget presenterade sin likviditet för banken vilket godkändes av banken. 
Godkännandet av banklånet ledde till att fastighetsbolaget kunde bygga lokalerna för LSS-
verksamheten.  
 
4.1.2 Beslutsunderlag för etableringen av LSS-vården 
 
De flesta aktörerna berättade att de tillgängliga underlagen som användes kom både internt och 
externt. De interna underlagen bestod av budgetar, prognoser med riskanalyser, 
lönsamhetskalkyler, nyckeltal från redovisningen och investeringskalkyler. VDn berättade att 
de även använde marknadsanalyser som visar den geografiska tätheten mellan konkurrenterna. 
Ekonomiansvarige nämnde även att han tog fram långtidsprognoser som visade worst och best 
case scenarios för etableringen av LSS-verksamheten.  
 
I de externa underlagen berättade alla fyra aktörer att de använde kvalitetsrapporter från IVO 
och behovsanalyser från kommunerna som visade beläggningsgraden i respektive kommun. 
HR-chefen berättade att de även använde sig av konkurrenternas årsredovisningar och politiska 
nulägesanalyser från de olika kommunerna som var mest intressanta. Han menade att politiska 
nulägesanalyser kunde säga honom vilka värderingar som finns hos kommunerna.  
 

“Det är svårt att övertyga andra med hjälp av företagets vision, man måste ha något 
som går att förankra till visionen på ett konkret sätt.” Ekonomiansvarig 

 
Ekonomiansvarige nämnde att godkännandet från banken gällande lånet också användes när 
han skulle ta beslutet. Vidare berättade Affärsutvecklingschefen att han genom sitt nätverk 
kunde få information från chefer inom kommunerna som kunde berätta för honom att det fanns 
behov i deras kommuner.  
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4.1.3 Förväntningar om utfallet 
 
De fyra aktörerna hade förväntningen om att etableringen av LSS-verksamheten skulle skapa 
ett starkare varumärke för företaget. Med detta menade HR-chefen att företaget skulle erbjuda 
något som andra konkurrenter inte har. Vidare berättade HR-chefen att han förväntade sig ett 
långsiktigt kassaflöde för att kunna få in mer kapital från bankerna. Affärsutvecklingschefen 
och Ekonomiansvarige berättade att förväntningen var att företaget skulle få en stor eller ökad 
tillväxt. Dock berättade VDn närmare att han förväntade sig att företaget skulle öka sina 
marknadsandelar med 0,1% och att med hjälp av tillväxten kunna satsa på kvaliteten vilket 
skulle stärka varumärket. Den generella bilden säger oss att förväntningarna inte var densamma 
hos aktörerna trots att alla hade en grej gemensamt vilket var ett starkare varumärke. Detta 
eftersom aktörerna hade olika syner på vad som var ett starkare varumärke för de. Staben litade 
mycket på fallföretagets vision vilket även låg bakom beslutet de tog.  
 
Ekonomiansvarige, VDn och HR-chefen kände en viss osäkerhet gällande det förväntade 
utfallet. Affärsutvecklingschefen kände sig annorlunda gällande beslutet gentemot de andra 
aktörerna där han uttryckte att “Jag var 100% säker på beslutet… jag har tagit liknande beslut 
tidigare som varit lyckade”. Dock berättade VDn, Affärsutvecklingschefen och HR-chefen att 
erfarenheten inom staben gjorde så att beslutsfattarna kände sig delvis säkra på utfallet. HR-
chefen berättade att han förlitade sig mycket på erfarenheterna hos de andra aktörerna som 
tidigare tagit liknande beslut men att kalkylerna var svåra att förstå. Gällande osäkerheten kände 
aktörerna att de såg risker med beslutet som de inte kände till där VDn uttryckte detta som “Vad 
som helst kan hända när som helst”. Han menade att det var många parametrar i kontexten och 
att de spelade en stor roll för vilken information som behövdes. Dock kände VDn att kalkylerna 
inte kunde säga allt om utfallet eftersom denna marknad handlar mycket om kvalitet vilket 
kalkylerna och underlagen inte kunde säga något om. Ekonomiansvarige tyckte att kalkylerna 
var till hjälp för att visa hur de konkret skulle uppnå visionen men att osäkerheten gällande 
riskerna inte gick att utesluta. Han kände även att “Händer det någonting måste det finnas plan 
B… har man en plan B är man inte säker på plan A”. Här menade han att långtidsprognoserna 
med worst och best case scenarios användes för att få en konkret uppfattning om olika 
alternativa utfall. Han ställde därför frågan: 
 

“Vad gör vi ifall inte LSS-verksamheten inte fungerar?” 
 
Det som låg bakom osäkerheten i beslutet var att LSS-marknaden hade redan många etablerade 
företag med varumärken och att det var en utmaning med att konkurrera mot de genom kvalitet. 
Ovan berättelser visar att aktörerna inte kunde använda sig av kalkylerna och underlagen för att 
säkerställa det förväntade utfallet. De kände att bristen låg i att kalkylerna och underlagen inte 
kunde berätta för de om hur de skulle kunna leverera bättre kvalitet än konkurrenterna på LSS-
marknaden.  
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4.2 Avvecklingen av HVB-verksamheten - defensiv beslutssituation 
 
Fallföretaget hade tidigare tagit ett strategiskt beslut om att avveckla deras verksamhet inom 
HVB. Aktörerna berättade att det var bristen på kompetens hos personalen som ledde till att de 
behövde ta beslutet. VDn berättade att konkurrensen på marknaden hade blivit större på grund 
av att många nyetableringar hade gjorts åren innan beslutet. Lagen hade dessutom ändrats 
gällande ensamkommande barn vilka inte längre hade tillåtelse att komma in i Sverige någon 
mer. De ensamkommande barnen utgjorde en stor del av HVB-marknadens efterfråga medan 
HVB-hemmen fortsatte att öka. VDn uttryckte detta som: 
 

 “Efterfrågan blev betydligt mindre än åren innan lagändringen.”  
 

Affärsutvecklingschefen berättade att de efter lagändringen utökade HVB-verksamheten till att 
tillhandahålla vårdtjänster med en mer avancerad nivå. Den mer avancerade nivån krävde högre 
kompetens än vad fallföretag hade vilket ledde till en kris för fallföretaget. Krisen visade sig 
inte förrän IVO hade gjort kvalitetsinspektioner hos fallföretaget vilka visade en dålig kvalitet 
i deras arbetssätt. Aktörerna berättade att beskedet från IVO minskade självförtroendet hos 
personalen vilket försämrade kvaliteten i deras arbetssätt. Aktörerna uttryckte detta som: 
 

“När kvaliteten blev sämre minskade omsättningen.” 
 

Affärsutvecklingschefen berättade dock att ledningen hade fått i uppdrag att göra 
kvalitetsuppföljningar i arbetssätten där de upptäckte större brister än förväntat. Han tyckte att 
“Det räcker med att chefen är okunnig inom verksamheten för att personalens arbetssätt ska 
brista”. Han menade det kompetensen och rutinerna i verksamheten inte motsvarade kraven 
från IVO. Fallföretaget fick dessutom påtryckningar från banken då likviditeten i fallföretaget 
hade sjunkit. Detta kunde resultera i att banken skulle ta fallet vidare ifall fallföretaget inte 
kunde styrka betalningsförmågan på banklånet de hade tagit. 
 
Alla aktörerna berättade att ifall de hade försökt att åtgärda bristerna i HVB-verksamheten så 
skulle det kräva mer tid och resurser än vad fallföretaget hade klarat av. 
Affärsutvecklingschefen uttryckte detta som: 

 “Detta indikerade att HVB-verksamheten inte var långsiktigt.”  
 
Fallföretaget ville hellre lägga tid och resurser på deras kärnverksamhet vilket aktörerna kände 
som mer långsiktigt för fallföretaget. Med detta menade Affärsutvecklingschefen att HVB-
marknaden dominerades redan av stora aktörer vilka hade mer resurser för att göra det bättre 
än fallföretaget.  
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4.2.1 Beslutsprocessen om att avveckla HVB-verksamheten 
 
I första steget av beslutsprocessen fanns det två alternativ på bordet när förslagen diskuterades; 
alternativ ett (1) var att slå samman HVB-verksamheten med en annan verksamhet eller 
alternativ två (2) att avveckla HVB-verksamheten. Sympatin för brukarnas och personalens 
framtid påverkade känslorna hos aktörerna vilket inledde beslutsprocessen med en diskussion 
om hur de skulle kunna slippa ta beslutet. VDn uttryckte detta som: 
 

“...att känslorna ändå var viktiga i detta beslut då det berörde personalens och 
brukarnas framtid.” 

 
I nästa steg insåg aktörerna att känslorna inte räckte till som argument hos styrelsen och gick 
vidare med att ta fram underlagen för att göra kalkyler. Aktörerna beräknade och analyserade 
om lönsamheten skulle vara hållbar med att behålla HVB-verksamheten. De flesta aktörerna 
kom överens om att underlagen och kalkylerna visade att HVB-verksamheten inte hade någon 
hållbar lönsamhet. Ekonomiansvarige berättade att en av verksamhetscheferna hade presenterat 
en prognos som visade sämre resultat än budgeten. Detta indikerade för aktörerna att något inte 
stämde med HVB-verksamhetens prestationer. Dock berättade Affärsutvecklingschefen att en 
av aktörerna inte höll med de andra eftersom han ansåg att HVB-verksamheten hade lönsamhet 
under vissa perioder. Argumentet mot alternativ två (2) var inte trovärdigt för de andra vilket 
ledde till att majoritetens argument var starkare. Utifrån situationen som underlagen visade så 
informerade staben fallföretagets styrelse och ledning där verksamhetscheferna sitter. 
Avvecklingen av HVB-verksamheten var känsloladdat och påverkade alla människor i 
fallföretaget. Affärsutvecklingschefen kände: 
 

“... att den defensiva beslutssituationen inte var lika lätt att hantera eftersom det hade 
att göra med människor…” 

 
Brukarna och personalen var de mest drabbade vid avvecklingen eftersom brukarna behövde 
omplaceras och personalens tjänster behövde sägas upp. Efter att styrelsen och ledningen blivit 
informerade om situationen fick styrelsen ta del av underlagen och godkände avvecklingen av 
HVB-verksamheten. Affärsutvecklingschefen tyckte att:  
 

“Oavsett om ledning och styrelse var involverade i beslutet så är det i slutändan en 
ägarfråga ifall man ska avveckla en verksamhet.” 

 
Intresset hos ägarna var att verksamheterna ska uppvisa en ekonomisk hållbarhet vilket HVB-
verksamheten inte gjorde och därför räckte inte motargumentet för alternativ ett. VDn, 
Affärsutvecklingschefen och Ekonomiansvarige kunde inte låta känslorna styra beslutet då 
underlagen visade att HVB-verksamheten inte skulle vara ekonomiskt hållbart på lång sikt.  
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I det sista steget fortsatte diskussionen om alternativen mellan aktörerna trots att styrelsen hade 
godkänt avvecklingen. Motargumenten mot avvecklingen fanns kvar hos en av aktörerna. 
Ekonomiansvarige kände dock “att det var säkrast för företaget att avveckla HVB-hemmen för 
att rädda framtida projekt”. Med styrelsens godkännande för avvecklingen av HVB-
verksamheten kunde aktörerna fastställa beslutet. Ekonomiansvarige berättade att känslorna 
drog ut på beslutsprocessen vilket Affärsutvecklingschefen tyckte att “...personalen är det 
viktigaste för företaget” och därför var känslorna viktiga för fallföretagets beslut om 
avvecklingen av HVB-hemmen. Denna bransch är beroende av personal och utan dessa går det 
inte att bedriva verksamheten, speciellt utan personalens förtroende. Det var viktigt att 
personalens förtroende i de andra verksamhetsområden inte skadades av beslutet.  
 
4.2.2 Beslutsunderlag för avvecklingen av HVB-verksamheten  
 
Det fanns både interna och externa underlag vid beslutet. I de interna underlagen fanns resultat- 
och balansrapporter, rapporter på kvalitetsuppföljningar hos personalen, brukarundersökningar 
och medarbetarundersökningar. Brukar- och medarbetarundersökningarna visade vilka känslor 
och åsikter som brukarna och fallföretagets personal hade gällande trivsel och arbetsmiljö. 
Kvalitetsuppföljningarna visade hur bra rutinerna och arbetssätten hos fallföretagets personal 
motsvarade kraven från IVO. De externa underlagen utgjordes av kundundersökningar och 
kvalitetsrapporter från IVO. Dock berättade VDn att “vi använde oss av endast interna underlag 
som resultat- och balansrapporter samt rapporterna från kvalitetsuppföljningarna” och tyckte 
att han kunde grunda beslutet på de underlagen. Affärsutvecklingschefen och 
Ekonomiansvarige berättade att de använde sig av prognoser och budgetar med riskanalyser. 
 
4.2.3 Förväntningar om utfallet 
 
VDn och Affärsutvecklingschefen förväntade sig en positiv lönsamhet för hela fallföretaget.  
Vidare tyckte Affärsutvecklingschefen att beräkningarna gjorde honom säker på det förväntade 
utfallet. Beräkningarna indikerade tydligt för honom att lönsamheten skulle öka ifall de 
avvecklade HVB-verksamheten. Dock kände VDn och Ekonomiansvarige en osäkerhet 
gällande utfallet. Aktörerna kände att det var svårt att veta om de tog rätt beslut där 
Ekonomiansvarige uttryckte det som “... vi skulle behöva mer information och expertis om 
marknaden”. Detta stämmer överens med vad VDn berättade där han tog hjälp av en expert 
som tolkade underlagen och kalkylerna för avvecklingen.  
 

“Allt handlar om timing...man kan alltid räkna, filosofera och argumentera men till slut 
handlar det om att ta beslut.” VD 

 
VDn, Affärsutvecklingschefen och Ekonomiansvarige tyckte att beslutet om avvecklingen av 
HVB-verksamheten behövdes tas för att fallföretaget skulle kunna överleva. Alla tre aktörer 
kände att de inte kunde dra ut på beslutet eftersom de inte hade tid och resurser för att handskas 
med det. 
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5. TOLKNING OCH ANALYS AV DEN EMPIRISKA 
INSAMLINGEN  
 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Utifrån detta kommer författarna att skapa en förståelse för hur fallföretaget 
använt sig av hård och mjuk information vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och 
defensiva beslutssituationer.  
 
5.1 Vad karaktäriserade det offensiva beslutet?  
 
Resultaten visar att det offensiva beslutet drevs fram på grund av aktörernas starka tro på 
företagets vision. De flesta aktörerna hade även tidigare erfarenheter från branschen och kände 
därför att etableringen av LSS-verksamheten skulle vara ett steg närmare att uppnå företagets 
vision. Häckner (1988) beskriver visioner som mjuk information vilket låg bakom det offensiva 
beslutet för fallföretaget. Macintosh & Quattrone (2010) skriver att när beslutsfattare inte har 
något tydligt mål är det sannolikt att mjuk information används. Aktörerna visade sig beakta 
vilka medel som krävdes för genomföra beslutet men dock baserade det sig på ett mål, visionen, 
som är ett abstrakt mål då den förmedlar vart fallföretaget ska ta sig till men inte hur. När 
beslutsfattare har visionen som mål med strategiska beslut blir det svårt att spåra beräkningar 
med hård information till målet då visionen uttrycks med ord och inte siffror.  
 
Resultaten visar att strävan efter kvalitet var viktigt för fallföretaget till att konkurrera mot de 
stora företagen som hade starka varumärken. Miles & Snow (2003) skriver att det är viktigt att 
företag agerar agilt mot förändringar i omgivningen och strävar ofta efter förbättringar. 
Omgivningen inom denna bransch har sin egna nisch då den ställer specifika krav på företagen 
och styr indirekt vad som gör ett företag konkurrenskraftigt. Resultaten visar även att 
etableringen av LSS-verksamheten kräver stora investeringar. Häckner (1988) och Frishammar 
(2003) skriver att kombinationen av hård och mjuk information kan vara bra eftersom de 
kompletterar varandra. Då LSS-verksamheten kräver både kvalitet och kapital till investeringar 
för att fallföretaget skulle kunna möjliggöra etableringen av LSS-verksamheten behövdes både 
mjuk och hård information för att genomföra etableringen. 
 
5.1.1 Beslutsprocessen om etableringen av LSS-verksamheten 
 
Resultaten visar att Ekonomiansvarige och Affärsutvecklingschefen inte hade samma mål i 
början av beslutsprocessen som de andra aktörerna vilket ledde till en argumentation mellan 
aktörerna. Macintosh & Quattrone (2010) skriver att när beslutsfattare har tvetydiga mål men 
en god kunskap om medel finns sannolikheten att mjuk information tenderar att användas då 
beslutsfattarna diskuterar sig fram till ett gemensamt mål. Detta beror på att 
Affärsutvecklingschefen och Ekonomiansvarige hade mer fokus på att möjliggöra etableringen 
av LSS-verksamheten medan de andra aktörerna ville rädda en annan verksamhet som var under 
en kris. Där användes mjuk information av aktörerna för att enas om ett gemensamt mål. 
Frishammar (2003) skriver att strategiska beslut domineras av mjuk information i början men 
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att beslutsfattare övergår sedan till hård information för att beräkna och analysera olika utfall 
med besluten. Resultaten visar att fallföretagets styrelse ställer krav på att alla strategiska beslut 
ska vara ekonomiskt hållbara. Resultaten visar även att aktörerna övergick från att argumentera 
verbalt till att ta fram underlag med kalkyler som kunde styrka deras argument som ekonomiskt 
hållbart. Detta eftersom känslor inte är tillräckliga för att argumentera med. Därför användes 
hård information genom kalkyler och analyser som kunde legitimera beslutsfattarnas argument 
för varandra och styrelsen.  
 
Resultaten visade att aktörerna övergick från att inte vara enade om målet med beslutet till det 
gemensamma målet, visionen, vilket de kände var mest rätt. Macintosh & Quattrone (2010) 
skriver att otydliga mål liksom visioner får beslutsfattare att kommunicera med mjuk 
information. Frishammars (2003) skriver i sin studie att beslutsfattarna återgick till mjuk 
information när väl beslutet skulle fastställas där respondenterna i hans studie förklarade detta 
som omöjligt att räkna hela vägen. Detta beror på att bakgrunden till beslutet var företagets 
vision. Kopplat till detta är målet inte kvantifierbart och därför möjliggjordes inte någon 
rationalisering av beslutet. Hård information kunde därför inte användas för att fastställa 
beslutet utan mjuk information där beslutsfattarna gick på visionen. 
  
5.1.2 Osäkerhet om framtida utfall och vid otydliga mål 
 
Resultaten visar att aktörerna på fallföretaget upplevde osäkerhet gällande det förväntade 
utfallet trots att de använde sig utav både hård och mjuk information. Macintosh & Quattrone 
(2010) skriver att osäkerheten om framtida utfall innebär att företag blir öppna för störningar 
från andra aktörer på marknaden och därför blir det svårt att rationalisera beslut med hjälp av 
hård information. Detta berodde på att LSS-marknaden redan hade företag med starka 
varumärken som uppvisade en bra kvalitet för kunderna. Kopplat till detta kunde inte aktörerna 
på fallföretaget dra slutsatser om framtid utfall med hård information då det inte gick att hänföra 
beräkningarna och kalkylerna till kvalitet eftersom det inte var kvantifierbart. Resultaten 
indikerar även att erfarenhet från branschen fick fallföretagets stab att känna sig mindre osäkra 
på det förväntade utfallet. Macintosh & Quattrone (2010) skriver att visioner kan beskrivas som 
otydliga mål vilket är svårt att hänföra till beräkningar med hård information då det inte är 
kvantifierbart (Macintosh & Quattrone, 2010). Även Häckner (1985) skriver att företag har mer 
nytta av mjuk information vid offensiva beslut. Detta kan förklara varför fallföretaget fattade 
det offensiva beslutet på mjuk information då de trodde starkt på företagets vision som inte var 
kvantifierbart.  
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5.2 Vad karaktäriserade det defensiva beslutet  
 
Fallföretaget hade tidigare tagit beslut om att avveckla en verksamhet på grund av mindre 
efterfrågan på marknaden och kompetensbrist hos personalen. Detta stämmer överens med 
Häckners (1985) studie där han skriver att i defensiva beslutssituationer väljer företag att 
reducera på nuvarande kapacitet för att anpassa organisationen till nya 
förutsättningar. Resultaten visar att fallföretaget valde att lägga ner tid och resurser på 
kärnverksamheten vilket stämmer överens med det Miles & Snow (2003) skriver om att 
defensiva företag har oftast fokus på den inre effektiviteten och att de inte lägger resurser på 
annat än kärnverksamheten. Detta beror på att fallföretaget inte var lika stora som sina 
konkurrenter vilka hade mer resurser och kunde därför leverera bättre kvalitet än fallföretaget.  
 
Vidare visar resultaten att branschmyndigheten anmärkte på kompetensbrist hos personalen i 
den avvecklade verksamheten och att banken krävde ekonomiska rapporter som visade goda 
likvidamedel. Frishammar (2003) och Häckner (1988) förklarar att olika beslutssituationer kan 
skapa incitament för användningen av olika typer av information, men att en information 
används i en mindre grad i kombinationen med annan information. Detta beror på att personalen 
är en viktig resurs i vård- och omsorgsbranschen samtidigt som branschmyndigheten ställer 
hårda krav på kvaliteten i tjänsterna vilket skapar incitament för företag inom vård och omsorg 
att använda mjuk information. Dock visar inte resultaten i vilken grad mjuk information 
användes i relation till hård information vilket pekar på olikheter gentemot Frishammars (2003) 
och Häckners (1988) studier. 
 
5.2.1 Beslutsprocessen om avvecklingen av HVB-verksamheten 
 
Resultaten visar att beslutsfattandet började med att det fanns två alternativ att fatta beslutet om 
men att de flesta aktörerna ville slippa ta beslutet. Vid situationer då kunskapen om medel är 
låg och målet är tvetydigt initieras mjuk information för användning (Macintosh & Quattrone, 
2010). Detta beror på att aktörerna inte funderade på vilka medel som behövdes för att ta 
beslutet samtidigt som de inte var eniga om alternativen att fatta beslut om. Därför användes 
mjuk information av beslutsfattarna till att uttrycka sina känslor om deras sympati för brukarnas 
och de anställdas framtid på fallföretaget.  
 
Resultaten visar att i nästa steg så använde sig aktörerna av kalkyler och analyser till att 
argumentera för sitt men att alla inte kom överens om vilket alternativ som det skulle beslutas 
om. Tvetydiga mål är enligt Macintosh & Quattrone (2010) när beslutsfattarna står inför två 
olika alternativ för ett strategiskt handlande men att åsikterna mellan de inte är kollektiva. Detta 
kan leda till beslutsfattarna initierar användningen av mjuk information där de argumenterar för 
deras visioner och åsikter för att komma fram till ett kollektiv. Aktörerna använde dock hård 
information för att legitimera sina argument och åsikter om vilket alternativ som var 
ekonomiskt hållbart för fallföretaget. Häckner (1988) menar att hård information bekräftar mjuk 
information, då hård och mjuk information kompletterar varandra (Frishammar, 2003). Hård 
information kan istället för mjuk information visa vilket beslut som är mest genomförbart 
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utifrån fallföretagets ekonomi. Resultaten visar även att i detta steg av beslutsprocessen så 
informerades alla människor på företaget eftersom det fanns många människor på företaget som 
skulle drabbas av beslutet. Macintosh & Quattrone (2010) skriver att i situationer då kunskapen 
om medel är låg och målet är tvetydigt eller otydligt initieras mjuk information för användning. 
Detta beror på att beslutet involverade många människor med känslor vars utfall inte går att 
förutse med hård information samtidigt som aktörerna ville lösa den ekonomiska situationen 
och hjälpa människorna på fallföretaget att gå vidare efter avvecklingen. Därför användes mjuk 
information vid andra fasen i beslutsprocessen i den defensiva beslutssituationen.  
 
Resultaten visar att i sista steget av beslutsprocessen så togs beslutet på hård information trots 
att aktörerna beaktade sina känslor för människorna på fallföretaget som skulle drabbas av 
avvecklingen. Macintosh & Quattrone (2010) skriver att när beslutsfattare har sämre kunskaper 
om tillgängliga medel uppstår då en osäkerhet hos beslutsfattaren. Detta kan bero på att 
aktörerna var osäkra på hur reaktionerna skulle vara hos människorna på fallföretaget och valde 
därför att avveckla verksamheten eftersom hård information visade att det var säkrast för 
fallföretagets ekonomi.  
 
5.2.2 Osäkerhet vid otydliga mål  
 
Resultaten visar att aktörernas förväntningar om beslutet kändes osäkert och att målet med 
beslutet var diffust. Enligt Macintosh & Quattrone (2010) initieras användningen av mjuk 
information när det råder osäkerhet om framtida utfall vid användandet av tillgängliga medel 
och vid otydliga mål. Förklaringen till detta kan vara att beslutsfattarna kände press från externa 
parter men att de samtidigt inte hade tid och resurser för att dra ut på beslutet eftersom det 
handlade om fallföretagets överlevnad. Därför kände de att det var säkrast att gå på magkänslan. 
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6. SLUTSATSER  
 
Studiens forskningsfråga:  

- Hur använder ett privatägt företag inom vård och omsorg hård och mjuk information 
vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och defensiva beslutssituationer? 

Studien har följande slutsatser:  
Initialt visar slutsatserna i denna studie att användningen av hård och mjuk information vid 
olika faser i beslutsprocessen varierar hos privatägda vård och omsorgsföretag i offensiva och 
defensiva beslutssituationer. För det första visar resultaten att i offensiva beslutssituationer 
användes mjuk information i början av beslutsprocessen till att diskutera fram ett gemensamt 
mål för beslutet och vilka medel som krävdes för att uppnå målet med beslutet. I början av 
beslutsprocessen vid den defensiva beslutssituationen användes mjuk information till att 
diskutera eventuella utfall med beslutet men även till att mentalt förbereda staben för 
konsekvenserna med beslutet.  
 
För det andra visar resultaten att i mitten av beslutsprocessen vid den offensiva 
beslutssituationen användes hård information för att komplettera mjuk information där staben 
ville legitimera sitt förslag. Å andra sidan visar resultaten att i samma fas vid den defensiva 
beslutssituationen använde staben hård information för att legitimera sina argument mellan 
varandra. Analysen visar även att i den defensiva beslutssituationen användes mer mjuk 
information i mittersta fasen då staben ville informera andra delar av organisationen om beslutet 
eftersom framtiden för många människor inom fallföretaget skulle drabbas. 
 
För det tredje och sista visar resultaten att i den offensiva beslutssituationen användes mjuk 
information till att fastställa beslutet där staben gick mer på erfarenhet och magkänsla. Mycket 
pekar på att många parametrar liksom starkt varumärke och bra kvalitet i tjänsterna inte gick att 
förklara med hjälp av hård information. I den defensiva beslutssituationen användes även då 
mjuk information till att fastställa beslutet där det mesta talade för att staben inte hade tid och 
resurser för att vänta med beslutet eftersom det handlade om fallföretagets överlevnad. 
Analysen visar dock att hård information användes i en mindre omfattning eftersom staben 
kände att osäkerheten gällande utfallet blev mindre genom att använda hård information.  
 
6.1 Studiens bidrag  
 
Det praktiska bidraget som denna studie har kommit med är till beslutsfattare i privatägda 
företag inom vård och omsorg. Förståelsen som denna studie ger är hur beslutsfattare i 
privatägda företag inom vård- och omsorgsbranschen använder sig av hård och mjuk 
information vid offensiva och defensiva beslutssituationer för att fatta strategiska beslut. 
Författarna har med denna studie gett en inblick i hur hård och mjuk information används av 
ett privatägt företag inom vård och omsorg vid olika faser i beslutsprocessen för att komma 
fram till ett enhetligt beslut. 
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Studien har även ett teoretiskt bidrag då tidigare studier avseende användningen av hård och 
mjuk information vid olika faser i beslutsprocessen i offensiva och defensiva situationer inte 
behandlat privatägda företag inom vård- och omsorgsbranschen. Denna studie har dessutom 
tillfört ett nytt perspektiv för problemområdet genom att använda en annan teori avseende hur 
hård och mjuk information används vid olika faser i beslutprocessen i offensiva och defensiva 
beslutssituationer. 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie har genomförts med en fallstudie, det hade varit intressant att göra en multipel 
fallstudie hos olika företag för att kunna få en bredare förståelse för problemområdet. Vidare 
hade det varit intressant att göra en liknande studie med en avgränsning till en annan och/eller 
specifik bransch inom varuproduktion vilket skulle potentiellt kunna komma fram till nya 
upptäckter om hur hård och mjuk information används vid offensiva och defensiva 
beslutssituationer. Detta då denna fallstudie genomfördes på ett företag som är verksamt inom 
vård och omsorgsbranschen vilket går under tjänstesektorn där människor är en viktig resurs. 
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BILAGOR  
 
Intervjuguide  
Intervjuerna börjar med att författarna presenterar ämnet i studien och sedan läser upp syftet 
samt forskningsfrågan som studien ska besvara. Vidare frågade författarna ifall det är OK att 
samtalet spelas in under intervjuerna och att informanterna har rätt att vara anonyma i studien.  
 
Offensiv beslutssituation (Aktör 1)  
Inledande frågor  
- Ge en kort beskrivning av dig och din roll på företaget.  
- Vilka bestämmelser har ni gällande strategiska beslut?  
1. Kan du beskriva ett fall där ni tog ett strategiskt beslut om att expandera till en ny marknad?  
2. Vad initierade beslutet?  
3. Hur gick beslutet till?  
4. Vilka var involverade i beslutet inom och utanför organisationen?  
5. Var det något i denna situation som var särskilt lyckat? Berätta. Om inte, varför?  
6. Vilka underlag fanns tillgängliga?  
7. Vilka underlag användes för att ta beslutet? Varför?  
8. Vilket utfall förväntade du dig av beslutet?  
9. Hur säker var du på utfallet? Varför?  
10. Finns det något ytterligare som du vill lyfta fram avseende det strategiska beslutet?  
 
Defensiv beslutssituation (Aktör 1)  
1. Kan du beskriva ett fall där ni tog ett strategiskt beslut om att dra ner på kapaciteten?  
2. Vad initierade beslutet?  
3. Hur gick beslutet till?  
4. Vilka var involverade i beslutet inom och utanför organisationen?  
5. Var det något i denna situation som var särskilt lyckat? Berätta. Om inte, varför?  
6. Vilka underlag fanns tillgängliga?  
7. Vilka underlag användes för att ta beslutet? Varför?  
8. Vilket utfall förväntade du dig av beslutet?  
9. Hur säker var du på utfallet? Varför?  
10. Finns det något ytterligare som du vill lyfta fram avseende det strategiska beslutet?  
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Intervjuerna börjar med att författarna presenterar ämnet i studien och sedan läser upp syftet 
samt forskningsfrågan som studien ska besvara. Vidare nämner författarna det strategiska 
beslutet som aktör 1 har beskrivit där aktör 2–4 har medverkat i. Sedan frågade författarna ifall 
det är OK att samtalet spelas in under intervjuerna och att informanterna har rätt att vara 
anonyma i studien.  
 
Frågorna nedan baseras på svaret från fråga 1 av aktör 1.  
Offensiv beslutssituation (Aktör 2–4)  
Inledande fråga:  
Ge en kort beskrivning av dig och din roll på företaget.  
1. Kan du beskriva fallet om det strategiska beslutet där ni gick från omsorgsvård till tyngre 
vård?  
2. Vad initierade beslutet?  
3. Hur gick beslutet till?  
4. Vilka var involverade i beslutet inom och utanför organisationen?  
5. Var det något i denna situation som var särskilt lyckat? Berätta. Om inte, varför?  
6. Vilka underlag fanns tillgängliga?  
7. Vilka underlag användes för att ta beslutet? Varför?  
8. Vilket utfall förväntade du dig av beslutet?  
9. Hur säker var du på utfallet? Varför?  
10. Finns det något ytterligare som du vill lyfta fram avseende det strategiska beslutet?  
 
Defensiv beslutssituation (Aktör 2–4)  
1. Kan du beskriva fallet om det strategiska beslutet där ni avvecklade ett av era affärsområden?  
2. Vad initierade beslutet?  
3. Hur gick beslutet till?  
4. Vilka var involverade i beslutet inom och utanför organisationen?  
5. Var det något i denna situation som var särskilt lyckat? Berätta. Om inte, varför?  
6. Vilka underlag fanns tillgängliga?  
7. Vilka underlag användes för att ta beslutet? Varför?  
8. Vilket utfall förväntade du dig av beslutet?  
9. Hur säker var du på utfallet? Varför?  
10. Finns det något ytterligare som du vill lyfta fram avseende det strategiska beslutet?  
 


