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Sammanfattning 
Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens 
överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora tek-
nikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. 
Sådana förnyelseprocesser har aktualiserats av informationsteknologiers 
snabba utveckling, en utveckling som fått till följd att etablerade hand-
lingsmönster i affärsutveckling behöver omprövas. I snabbföränderliga 
miljöer utvecklas spänningar i organisationer, något som tongivande teori 
antar behöver ellimineras för att tillväxt ska uppstå. Antagandet är dock 
problematiskt. Utan spänningar i förnyelseprocesser begränsas tillväxten 
till ett nollsummespel. Teori som ska kunna förklara tillväxt i företag med 
förnyelseprocesser behöver adressera spänningarnas egenskaper, hur 
dessa kan hanteras och utnyttjas som drivkraft i skapandet av tillväxt. Hur 
upprätthålls förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner som möter 
snabbföränderliga miljöer? 

Utifrån tongivande strategiteori om dynamiska förmågor undersöks 
framväxten av nya affärsområden i tre företag, ABB, Ericsson, och Saab, 
och hur de förnyade sig i mötet med snabbföränderliga miljöer av teknik-
skiften, kriser och andra spänningsrelaterade förändringar under 2000-
talets första decennium. Studien av företagen visar att det finns spänning-
ar som i sig själva utgör drivkraft till att förnyelseprocesser upprätthålls 
över tid. Sådana spänningar benämns paradoxala eftersom dess sociala 
dimensioner framstår som oförenliga i kombination med teknologisk 
förändring för att skapa tillväxt.  När paradoxal spänning förbises i före-
tagsledning fortplantar sig diffusa spänningar i förnyelseprocessen. Som 
en följd av detta förtvinar ekonomiska värden när omorganisationer an-
vänds som motmedel för att återskapa tillväxt. 

I avhandlingen utvecklas en teori som förklarar hur aktörer i evolut-
ionära system av dynamiska förmågor utnyttjar olika typer av paradoxal 
spänning i förnyelseprocesser. Teorin bidrar till vår kunskap om huruvida 
adekvat kapacitet i företagsledning finns för att generera tillväxt med nya 
affärer som kontinuerlig förnyelse av företaget. Studien visar att para-
doxal spänning är en realitet som påverkar handlingsutrymmet för att 
skapa tillväxt med innovation i företag, något som strategiteoretiker och 
företagsledningar behöver förhålla sig till. 
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DEL I:                                                        
Det stora företagets växtproblem i 
en föränderlig ekonomi 
… [To] restrict the innovating, competitive expansion of the big firms 
could possibly reduce the rate of technological advance both in process of 
production and in the kind and quality of end products produced. The 
diversification of these firms is itself a response to changing economic 
opportunities and is made possible by extensive innovations in adminis-
trative organization (Penrose, 1959:231) 
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1. Förnyelse i tider av snabb förändring 

Idag står förnyelse högt på agendan hos beslutsfattare i stora företag. En 
dynamisk miljö breder ut sig med snabba överlappande förändringar av 
såväl informationsteknologins utveckling som globala kriser och nya 
tillväxtmarknader. Följden är att etablerade handlingsmönster i affärsut-
veckling behöver omprövas.  Nokia får porträttera hur snabbföränderliga 
miljöer kan utmana företagsledningen syn på att utveckla affärer.  

The battle of devices has now become a war of eco-systems, where eco-
systems include not only the hardware and software of the device, but de-
velopers, applications, ecommerce, advertising, search, social applica-
tions, location-based services, unified communications and many other 
things. Our competitors aren´t taking our market share with devices; they 
are taking our market share with an entire ecosystem. This means we‘re 
going to have to decide how we either build, catalyze or join an eco-
system. [internt memo från koncernchefen Nokia 2011-februari] 

Bakom det interna memot dolde sig emellertid en resultaträkning som 
visade på koncernens ökade svårigheter att generera tillväxt. Snabba för-
ändringar i konstellationer av affärsaktörer runt frekventa tekniksamman-
slagningar var uppenbarligen problematiskt. Under en konferens några 
månader senare beskriver en av de högsta cheferna att Nokias viktigaste 
utmaning handlar om företagskulturen. Mindre blir sagt om utmaningen 
att som företag utöva ledning i den snabbföränderliga yttre miljön. Flera 
frågor passerade revy på näthinnan. Avsåg företaget verkligen att för-
ändra det större ekosystemet? Vilka spänningar skulle det skapa i den 
egna organisationen? Ett år senare är spänningarna i Nokia ett faktum 
med lönsamhetskris där företagsledningen anklagas för att inte drivit 
förnyelse av produktportföljen tillräckligt snabbt. 

Strategiforskningen har länge betonat betydelsen av teori som kan för-
klara hur aktiviteter i företagsledningen kan förmå företaget att generera 
tillväxt i situationer av snabb förändring (Porter, 1991; Teece, Pisano och 
Shuen, 1997; Eisenhart och Martin, 2000; Regnér, 2008). Ändå är teori 
om situationens betydelse och handlingsutrymme i företagsledning märk-
bart frånvarande i litteraturen. Den här avhandlingen utvecklar en dyna-
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misk strategiteori för att bättre förstå företagsledning av förnyelseproces-
ser i stora företag.  

I avhandlingen undersöks hur stora teknikkoncerner utvecklar nya af-
färsområden som ett sätt att driva förnyelseprocesser i snabbföränderliga 
affärsekosystem. Den empiriska basen bygger på studier av framväxten 
av nya områden av teknikaffärer i ABB, Ericsson, och Saab, och hur före-
tagen förnyade sig i mötet med snabbföränderliga miljöer av teknikskif-
ten, kriser och andra spänningsrelaterade förändringar under 2000-talets 
första decennium. 

Förnyelseprocessen i teknikbaserade koncerner 
Informationsteknologins snabba utveckling genererar inte bara teknik-
skiften i sig utan även drivkrafter i gränsöverskridande samarbeten. 
Ibland följer hastig teknikutveckling, och ibland ökar konkurrensen med 
nya aktörer. Sådana förändringar kan beskrivas som att industriella orga-
nisationer kring teknikplattformar och marknadsaktörer förbinds i s.k. 
affärsekosystem (Christensen, 1997; Illing och Peitz, 2006; Teece, 2007).  

Förnyelse av företag i affärsekosystem kan upplevas som något ab-
strakt, för att inte säga svårt att konkretisera. Ändå antas förnyelse förbe-
reda det stora teknikbaserade företaget för att kunna hantera snabba för-
ändringar i affärsekosystemet (Baden-Fuller och Volberda, 1997; 
Agarwal och Helfat, 2009). Från svensk företagshistoria så visar teknik-
koncernen Ericsson oss hur företaget under 1980-talet utmanades av in-
formationsteknologins utvecklingstakt med snabba marknadsförändringar 
som följd. Företagsledningen i Ericsson utmanades trots att de hade förut-
sett de snabba förändringarna i sina analyser av informationsteknikens 
utveckling. Idéer om informationsteknologiområdets industriella fram-
växt byggde på tankar om integrerade produkter inom såväl data-, tele-
kommunikation-, som kontorsutrustningsindustrierna. Resultatet av att 
varje industri flyttade fram sina positioner på informationsområdet antogs 
därför leda till integrerade system mellan de tre industrierna. Med andra 
ord, förväntades förändringar på informationsteknologiområdet påverka 
företagets roll och konkurrenssituation. 

För att möta den snabba förändringen hade koncernledningen i Erics-
son under slutet av 1970-talet utvecklat idéer om satsningar på informat-
ionsteknologiområdet. Idéer om ny affärsutveckling skulle innebära risk-
fördelad affärsportfölj och en väg framåt för att utveckla integrerade 
systemprodukter. Därför bedömdes satsningar på informationsområdet få 
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synergieffekter i Ericssons befintliga systemkunnande1. Andra skäl till 
satsningen på informationsområdet fanns i betydelsen av att etablera Er-
icsson på den amerikanska marknaden, en marknad på vilken Ericsson 
var okänt delvis därför att man där hade en annan standard vad gäller 
telefonväxlar2. För att organisera hela koncernens produktflora i ett sy-
stem för affärskunder så var den bärande idén att erbjuda helhetslösningar 
genom att bygga vidare på modulkonceptet i Ericssons telefonväxlar 
(AXE)3.  

År 1980 togs beslut att satsa på informationsområdet vartefter koncer-
nen organiserade en första enhet, den s.k. S-divisionen (informationssy-
stem). Detta embryo till ett nytt affärsområde byggde på verksamheter 
från interna utvecklingsinitiativ inom datatransmission, privata datanät 
och kontorsautomation. Året därefter kompletterade koncernen sina in-
terna initiativ med förvärvet av Datasaab där deras verksamheter med 
dataterminaler sågs som speciellt viktig. Ericssons koncernchef Björn 
Svedberg utryckte att satsningen på området informationshantering kräv-
de stora insatser men innebar också högt ställda förväntningar om fram-
gång på en marknad som växte snabbt. På sikt förväntades investeringar-
na att resultera i en bättre balans mellan koncernens huvudgrenar4. Erics-
son hade 1982 drivit fram en situation där det nya affärsområdet inform-
ationssystem (EIS) hade etablerats genom interna och externa initiativ.  

Precis som Nokia idag möter förändringar i sitt affärsekosystem så 
mötte Ericsson 1983 snabba förändringar i och med att terminaler ersattes 
av persondatorer och man därigenom kom in på konsumentmarknader. 
Persondatorer var förvisso en snabbväxande marknad men informations-
teknologins utvecklingstakt innebar också osäkerhet och variation i efter-
frågan5. Snabba förändringar på konsumentmarknaden var en industrilo-
gik som koncernen inte hade någon tidigare erfarenhet av att hantera. 
Persondatormarknaden blev besvärlig. Ericssons egna första persondator 
Step/one kunde inte utstå amerikansk konkurrens från företag som IBM. 
Inte heller de egna butikerna för kontorsutrustning klarade av att säkra 
tillräcklig kundmassa6. För att fortsätta den amerikanska etableringen så 
krävdes fler interna och externa initiativ men redan 1984 var koncernled-
ningen tveksam och motsatte sig en sådan utveckling7. De spänningar av 
möjligheter och hot som uppstod i mötet med persondatormarknadens 
                         
1 Se t ex Dahlgren och Witt (1988:255–256) 
2 Se t ex Segelod (1995) 
3 Se Åsgård och Ellgren (2000:213) 
4 Ericssons årsredovisning 1981, sid 4 
5 Segelod (1995) 
6 Centrum för Näringslivshistoria och Telefon AB L M Ericsson (2001) 
7 Åsgård och Ellgren (2000:212) 
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föränderliga industrilogik hamnade dock i skymundan när andra akuta 
problem synliggjordes. Det visade sig att det nya affärsområdets system-
koncept inte var färdigutvecklat. Systemkonceptet blev ett akut problem 
eftersom det skulle positionera Ericsson i det framväxande affärsekosy-
stemet. Dessutom var satsningen på det nya affärsområdet i grunden för-
knippat med det byte av logotyp som koncernen hade gjort några år tidi-
gare. Här i fanns således en ytterligare spänning. Integrering av det nya 
affärsområdet i den befintliga kärnverksamheten var därför en väsentlig 
fråga i företagsledningen8.   

Koncernledningen hade förvisso ställt riktade lönsamhetskrav på EIS 
redan i etableringsfasen men nere i affärsområdet fanns en utbredd upp-
fattning om att koncernen såg lönsamheten som sekundär på kort sikt9. 
När koncernen 1985 förlorade närmare en miljard på sin investering i det 
nya affärsområdet så ökade spänningarna mellan koncernnivån och af-
färsområdet med dotterbolag10. Likaså uppstod spänningar bland mark-
nadens aktörer. Detta gjorde klart att Ericssons rutiner för att bedriva 
affärsutveckling och ekonomisk rapportering behövde omprövas. 

Situationer av förnyelse innebär sålunda att företagsledningar behöver 
kunna hantera spänningar av olika slag, såväl riktade som diffusa (Norm-
ann, 1975:137). Riktade spänningar var något som Ericssons företagsled-
ning drog nytta av när koncernens möjligheter att axla en ledande roll i 
det framväxande affärsekosystemet av integrerade informationssystem 
uppmärksammades av industriella aktörer. Den position av aktörsroll som 
Ericsson utvecklade blev, emellertid, alltmer otydlig i mötet med de 
snabba förändringar som följde.  Spänningar i förnyelseprocessen blev så 
att säga diffusa, de var naturligt genererade men saknade riktning. Det 
nya affärsområdet blev snart inte bara ett hot för sina konkurrenter utan 
även för koncernen som fick bära allt större kostnader utan ekonomiska 
synergier. En annan typ av diffusa spänningar utvecklades då snabbt i 
form av maktkamper om löpande beslut vad gällde teknikutvecklingen. 
Andra maktkamper handlade om motstridiga idéer med avseende på in-
nebörden av de ekonomiska synergier som förväntades. Spänningar blev 
således ett observerbart fenomen i organisationen, orsakade av föränd-
ringar som naturliga drivkrafter i företagets omgivning (Floyd och Lane, 
2000).  

Ericsson erfor sedermera att man saknade erfarenhet av att hantera de 
spänningar som hade utvecklats, diffusa spänningar som var en biprodukt 
av dålig överensstämmelse mellan förväntningar och verklighet, konflik-

                         
8 Dahlgren och Witt (1988) 
9 Dahlgren och Witt (1988:265) 
10 Dahlgren och Witt (1988:263) 
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ter och kriser till följd av informationsteknologins snabba affärstillväxt. 
Problemet fick sin lösning genom ett hemligt beslut att avyttra det nya 
affärsområdet. Beslutet växte fram under några år. Samtidigt bytte det 
nya affärsområdet företagsledning och visade sig kunna skapa lönsam 
tillväxt genom att sälja system av produkter. Efter att ha fattat avveckl-
ingsbeslutet sade koncernchefen Björn Svedberg att han aldrig mer skulle 
göra en satsning om han inte ”kände att det var rätt”11. Det hade förvisso 
varit lärorikt eller som han uttryckte sig till sin styrelseordförande12: ”Det 
här var en alldeles otrolig managementutbildning” varvid Werthén ska ha 
svarat: ”Ja, men dyr. Gör inte om det en gång till!”.  

EIS avyttrades 1988 - så även betydande erfarenhet av företagsledning 
för att hantera spänningar som följer i affärsutveckling av informations-
system. Internetteknikens snabba utveckling skulle nämligen visa sig bli 
ännu en prövning för Ericsson och dess företagsledningar, en prövning i 
att upprätthålla förnyelseprocessen och generera tillväxt i tider av snabb 
förändring.  

Företagsledning i snabbföränderliga miljöer  
Skillnaden mellan samtidens snabbföränderliga affärsekosystem och dess 
framväxt för ett kvarts sekel sedan är inte nödvändigtvis att förändring 
per definition är snabbare (jfr Helfat och Winter, 2011). Men kanske kan 
det vara som så att vissa skillnader finns i förutsättningar för ledning av 
förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner. Företagsledning i den 
vida betydelsen av sådana ledningsuppgifter på alla nivåer i företaget13. 
Generationer av företagsledningar i näringslivet har fått börja lära sig att 
leva med mer frekventa teknikskiften. Emellertid har nya generationer av 
managers vuxit upp med snabba förändringar och internet under hela sin 
ungdom14. Detta kan förmodligen få till följd att morgondagens företags-
ledningar alltmer ser snabb förändring i teknik som något högst vardag-
ligt. Snabba teknikförändringar blir i så fall något stabilt.  

                         
11 Ericsson Information Systems, Kapitel i Åsgård, L och Ellgren C (2000:206) 
12 Centrum för Näringslivshistoria och Telefon AB L M Ericsson (2001) 
13 Jag har valt att använda termen manager, beslutsfattare, direktör, och chef när enskilda 
individer avses som företagsledning eftersom begreppet företagsledare tycks ha en så 
utbredd föreställning om att endast inbegripa företagets högsta företagsledning. Wallander 
(2002:25) ger inte någon sådan definition men hans definition av företagsledning baserat 
på erfarenhet förespråkar ett sådant synsätt. 
14 Se t ex Castells (1998) om hur informationsåldern påverkar näringsliv såväl som män-
niskan. 
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Informationsteknologiers snabba utveckling innebär mer frekventa 
förändringar genom att teknologier konvergerar. I konvergensen följer att 
nya typer av affärer uppstår vilket snabbt kan förändra de industriella 
villkoren15 för det stora företagets överlevnad (Baden-Fuller och Vol-
berda, 1997). Ta till exempel det svenska kameraföretaget Hasselblads. I 
mitten av 1990-talet togs beslut i företaget att fortsätta strategisk affärsut-
veckling utan digital bildteknik. Fem år senare stod företaget på ruinens 
brant. De managers och konsulter som preparerade bedömningsunderla-
get av den digitala teknikens betydelse, hade tillgång till en av världens 
största kunskapsbanker om hot och möjligheter med konvergerande tek-
nologier i kameraindustrin. Ändå såg företagsledningen inte den digitala 
bildteknikens framväxt som en kärnteknologi. Kanske uteblev analysen 
av hur konvergensens mellan kommunikations-, bild-, och informations-
teknik skulle förändra professionella fotografers arbetssätt16. Antingen 
antogs de industriella villkoren förbli stabila eller så antog man att företa-
gets teknikplattform inte skulle komma att påverkas av förändringarna. 
Hasselblads förnyelse gick, som vi så här i efterhand känner till, en be-
svärlig situation till mötes. Framväxten av nya kärnteknologier i företag 
kan nog, trots allt, vara svåra även för morgondagens företagsledningar 
att urskilja när nya informationsteknologier möjliggör mer frekventa tek-
nikskiften med tekniksammanslagningar (Henderson och Clark, 1990; 
Danneels, 2011).  

Möjligen kan det vara på det viset att förnyelseprocesser i informat-
ionsålderns ekonomi är särskilt problematiska att upprätthålla i stora före-
tag. Det kan vara svårt att se de långsiktiga konsekvenserna bakom tek-
nikplattformars förändring, och genom mer frekventa teknikförändringar 
kan vi tänka oss att nya typer av ”blinda fläckar” uppstår i företagsled-
ningars kognitiva föreställningar (Hodgkinson och Healey, 2011). Kom-
plexiteten i företagsledningars föreställningar blir heller inte mindre av de 
beroenden som följer av förändringar i relationerna mellan företaget och 
dess aktörer i snabbföränderliga affärsekosystem (jfr Brytting och 
Löwstedt, 1989; se även Teece, 2007). För stora företag så har exempel-
vis 2000-talets finanskriser och nya tillväxtmarknader som Indien, med-
fört att villkoren för att skapa tillväxt snabbt har kommit att skifta17. Ny 
informationsteknik har bidragit till att företag snabbare kan skaffa resur-
ser till utveckling av nya affärsområden. Prispress och kostnadseffektivi-
                         
15 Se t ex Perez (2010) för en ingående genomgång av informationsteknologin som indust-
riell revolution.  
16 Fallillustrationen av Hasselblads bygger dels på att företagets historia är allmänt väl-
känd, dels en intern uppsats vid Handelshögskolans MBA-program i Göteborg (Einarsson, 
Netz, Nilsson och Ohlsson, 2006).  
17 Se t ex D’Aveni (1994) samt D’Aveni, Dagnino och Smith (2010). 
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seringar parallellt med krav på rörligt och anpassningsbart agerande dri-
ver fram komplexa situationer med nya typer av spänningar. Situationer 
som kan vara utmanande för en företagsledning som har att samtidigt 
navigera långsiktigt för att kunna bedriva affärsutveckling, en motstridig-
het som vållar spänningar i organisationen. Sådana paradoxer av spän-
ningar innebär – paradoxalt nog – att förnyelsens profession av företags-
ledning utmanas av informationsteknikens utbredning trots att samtida 
generationer präglats av densamma i uppväxten.  

Paradoxer av spänningar i en förnyelseprocess tycks vara lika angelä-
get i företag som Nokia idag som i Ericsson för tjugofem år sedan. Om 
förnyelseprocessen krackelerar riskeras synergier av det nya affärsområ-
det att utebli i existerande affärer. Detta gör integreringsproblematiken i 
förnyelseprocesser angeläget för att företagets affärer ska utvecklas lång-
siktigt i snabbföränderliga miljöer. Angeläget ja, men abstrakt som språk 
i företagsledning med behov av att konkretiseras.  

I studien konkretiseras fenomenet förnyelse som den process genom 
vilken företag utvecklar och integrerar ett nytt affärsområde i syfte att 
påverka sin position i snabbföränderliga affärsekosystem. Problemet med 
att upprätthålla förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner så att de 
kan bidra till långsiktig tillväxt kan därvid preciseras som ett svar på frå-
gan: Hur upprätthålls förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner som 
möter snabbföränderliga miljöer? 

Tidigare forskning – en första kritik 
I litteraturen framträder tre typer av förklaringar till att företag lyckas 
upprätthålla förnyelseprocesser i spänningsfyllda miljöer: variation i tek-
nik- och affärsinitiativ, strukturell affärsuppdelning, samt rutiner för af-
färsutveckling. Nedan beskrivs dessa tre förklaringar. Sedan utvecklas en 
första kritik som kan riktas mot denna litteratur. 

En vanlig förklaring är att förnyelseprocesser upprätthålls genom till-
räcklig variation bland företagets initiativ vad gäller att utveckla nya om-
råden för affärer. Förklaringen innebär att företaget kan undgå omgiv-
ningens naturliga selektion18 om bara tillräckligt med möjligheter genere-
ras i företagets interna urvalsprocess. I sin klassiska studie av Intel visade 
Burgelman (1983a) hur tillväxt genom nya affärsområden kunde förkla-
ras av interaktionen mellan ledningsnivåer och eftersom någon chefsnivå, 

                         
18 Termen naturlig selektion avser en darwinistisk syn att evolutionen bestämmer att den 
starke överlever. 
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vanligtvis mellannivån, reellt sätt utvecklar affärer med kunder så är det 
också den ledningsnivån som förser den strategiska processen med idéer.  
Denna upprepade idéregleringsprocessen innebär att koncernledningen 
selekterar idéer till att investera i innovationer för att utveckla nya affärs-
områden (Burgelman, 1983b). Andra har pekat på teknologi som deter-
minerande villkor och betydelsen av initiativ som absorberar teknisk kun-
skap från omgivningen (Cohen och Levithal, 1990). I sin studie av etable-
rade storföretag drar Ahuja och Lampert (2001) slutsatsen att om urvals-
processen innehåller experimenterande med teknologier som är nya för 
företaget, industrin och radikalt ny teknik så kan naturens selektion und-
vikas. Grundantagandet är emellertid densamma; det är bara genom till-
räcklig variation i autonoma initiativ som företaget kan undgå det evolut-
ionära urvalet; variationen av idéer och innovation för nya affärsområden 
kringgår den naturliga ekologins krafter som selekterar bort företag i 
industrin som population.  

En annan vanlig förklaring är att teknikdriven förnyelse ses som en 
avvägning mellan initiativ som är antingen inkrementella eller radikala 
till sin natur. Denna avvägning, att investera i initiativ, står i beroende till 
jämvikten mellan företaget och dess omgivning. Ett företags miljö kan 
”punkteras” efter en lång period av stabilitet genom att någon kraftfull 
händelse utlöser förändringar. Efterhand stabiliseras förändringarna till en 
ny lång period av statisk jämvikt (Tushman och Romanelli, 1985; Tush-
man och Anderson, 1986). En sådan förklaring får konsekvenser i före-
tagsledning av förnyelseprocesser eftersom affärsutveckling av existe-
rande och nya områden kräver olika synsätt i företagsledningens sätt att 
hantera resurser. Paradoxalt nog kan skillnader i synsätt vara svåra att 
förena i företagsledningen (March, 1991). Den klassiska lösningen på 
denna paradox av spänningar är att separera existerande och nya affärer i 
olika enheter inom eller utom företaget (Christensen, 1997). På så vis 
reduceras spänningar i situationer av förnyelse genom att företaget ut-
vecklas som en ”amdextriös organisation” (Duncan, 1976). Senare studier 
betonar att amdextriösa organisationer inte per definition innebär struktu-
rell uppdelning i olika organisatoriska enheter utan också för företagsled-
ningar kan vara ett sätt att hantera motstridigheter (O’Reilly och Tush-
man, 2007:14; Jansen, Tempelaar, van de Bosch och Volberda, 2009:4). 
Emellertid förblir grundantagandet att strukturell differentiering i sig 
förklarar att förnyelseprocesser upprätthålls. Detta oavsett om differentie-
ring representeras av organisationsstrukturen eller företagsledningens 
agerande.  

På senare tid har ytterligare en förklaring förts fram som tar sin ut-
gångspunkt i företaget som en uppsättning förmågor. Paradoxen av spän-
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ningar i förnyelsen ses då som en rigiditet i fungerande handlingsrutiner i 
form av förmågor att driva utveckling av existerande och nya affärer (Le-
onard-Barton, 1992; Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007). Dessa för-
mågor antas behöva anpassas kontinuerligt för att bibehålla en dynamisk 
jämvikt mellan företaget och förändringar i omvärlden.  Dynamisk jäm-
vikt innebär att motstridiga krafter är i konstant rörelse över tid. När ka-
pacitet uppstår att koordinera förvärv och integrering av interna och ex-
terna resurser, och kompetens till utveckling av nya adekvata handlings-
rutiner, är det något som förklaras med inlärda rutiner i organisationen, 
s.k. dynamiska förmågor (Teece, Pisano och Shuen, 1997; Eisenhart och 
Martin, 2000; Zollo och Winter, 2002).  Förklaringen innebär att dyna-
miska förmågor utvecklar företagets operativa förmågor så att intellektu-
ella tillgångar, så som tekniska patent, utnyttjas effektivt i situationer av 
förändring i affärsekosystem (Teece et al. 1997; Teece, 2007). Dyna-
miska förmågor antas vara en hierarkisk rutin (-er) avseende lärande som 
löser problemet med paradoxala spänningar i företagets uppsättning av 
förmågor när situationer av snabb förändring uppstår (Winter, 2003). 
Dynamiska förmågor möjliggör anpassning och ackumulering av nya 
operativa förmågor i företagets kunskapsbas (Helfat et al. 2007; Katkalo 
et al. 2010). Detta sätt att förklara hur förnyelseprocessen upprätthålls 
utgår således ifrån att det sker en evolutionär selektion genom företagets 
arv av starka, men tillräckligt flexibla, sociala gener i form av rutiner 
(Nelson och Winter, 1982). 

För att summera kan man säga att dessa tre synsätt säger att förnyelse-
processen kan upprätthålls i snabbföränderliga miljöer om företagsled-
ningen investerar i tillräcklig variation i teknik- och affärsinitiativ, alter-
nativt håller isär olika affärslogiker i olika enheter och mellan företags-
ledningar, eller kontinuerligt omprövar rutiner för affärsutveckling. Även 
om skillnader föreligger mellan dessa typer av förklaringar så utgår de 
alla ifrån ett gemensamt grundantagande, nämligen en dualistisk princip 
för att hantera de paradoxer av spänningar som uppstår när företag bedri-
ver ny teknikdriven affärsutveckling i snabbföränderliga miljöer.  Para-
doxen av spänningar i snabbföränderliga miljöer accepteras i den första 
typen av förklaring för att med variation förklara utveckling av nytt af-
färsområde men det sker på bekostnad av att integreringsproblematiken 
nedtonas. Den andra förklaringen eliminerar paradoxer av spänningar 
genom temporär separation, medan den tredje istället separerar förändring 
från stabilitet i rutiner av lärande vilka neutraliserar de paradoxer av 
spänningar som följer av snabbföränderliga miljöer (jfr Poole och Van de 
Ven, 1989; jfr Farjoun, 2010). Medan förklaringar som variation och 
differentiering styvmoderligt behandlar integreringsproblematiken i för-
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nyelseprocessen, erbjuder dynamiska förmågor ett sätt att förklara integ-
ration. Raisch, Birkinshaw, Probst och Tushman (2009:687) för liknande 
resonemang utifrån att empiriska studier pekat på betydelsen att företag 
både integrerar och differentierar initiativ i företagets affärsutveckling: 

Because the need for exploitation and exploration can vary across initia-
tives as well as over time, managing the differentiation-integration ten-
sions is likely to be an important dynamic capability for creating and sus-
taining organizational ambidexterity. 

Ett stort antal studier överlappar numera de tre typer av förklaringar som 
urskilts och använder sig av nämnda teorin om företaget som en uppsätt-
ning av förmågor (jfr Dess et al. 2004; Raisch och Birkinshaw, 2008; 
Agarwal och Helfat, 2009). Det är därför inte så förvånande att hybrider 
av de tre typerna av förklaringar kunnat skönjas på senare tid. Än mindre 
att agerandet av olika amdextriösa organisationer hävdas representera 
dynamiska förmågor i företaget (Gilbert, 2006; O’Reilly och Tushman, 
2007: Jansen, Tempelaar, van de Bosch och Volberda, 2009). Andra pe-
kar på utveckling av förmågor på företagsnivå och variationen av initiativ 
på projektnivå som resultatet av selektionsprocesser i en dynamisk för-
måga (Keil, McGrath, och Tukiainen, 2009).  

En första kritik kan riktas mot sådana ansatser i dess vaga koppling till 
affärsekosystemet. Precis som Floyd och Lane (2000:155) betonat så 
behöver en teori om förnyelseprocesser adressera denna koppling ef-
tersom förmågor utvecklas genom historiska beroenden och interaktioner 
med affärsekosystemet i företagets sökande efter sätt att skapa kundvär-
den och leverera värden effektivt. Det är i denna koppling mellan företa-
get och dess position i affärsekosystem som dynamiska förmågor antas 
skapar lönsam tillväxt på lång sikt (Teece, 2007:1332; även Teece, 1986). 
Mot bakgrund av denna första kritik så framstår förklaringsvärdet i hy-
brid teoribildning som minst sagt problematiskt. 

Potentiell lösning på förnyelseproblemet 
Ett annat sätt att uttrycka kritiken är att vår förståelse för fenomenet för-
nyelseprocess är begränsad. Detta gör det naturligtvis svårt att förklara 
hur förnyelse som sådan upprätthålls. I sin framstående studie av förnyel-
seprocesser lyfter Floyd och Lane (2000) fram hur interaktionen inom 
och mellan nivåer av företagsledningar har samband med spänningsfyllda 
yttre miljöer. Med ett antagande om att spänningar är en biprodukt av 
förändringar som kan reduceras, men inte helt, argumenterar författarna 



 

 
24 
 

för att vissa kontrollsystem överensstämmer bättre än andra för att upp-
rätthålla en förnyelseprocess. Betydelsen av kontrollsystem för kontinuer-
lig förnyelse är något som även lyfts fram i andra studier (t ex Lövstål, 
2008). I sin explicita kritik av teoretiska idéer om dynamiska förmågor, 
antar Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) att spänningar uppstår som 
biprodukt av rigiditet i rutiniserat handlingsmönster eller vad de kallar för 
paradoxala drivare i organisationer. Antagandet utvecklas av författarna 
med en idé om att företagsledningar kan reducera spänningar genom 
självorganiserande kontrollsystem av sådana oregelbundna aktiviteter. 
Bidragit i dessa studier är att betydelsen av förnyelsens kontext lyfts fram 
medan vissa frågor i de antaganden som görs om spänningsbegreppet 
förblir olösta.  

Kontrollsystem implicerar att spänningar bör reduceras och neutrali-
seras. Lösningen eliminerar effektivt ”friktionen av spänningar” som 
källa till aktiviteter av ”kreativitet och anpassning” (jfr Regnér, 
1999:441). Naturligtvis finns behov av kontrollsystem i ett företag. Emel-
lertid antas spänningar i existerande lösningar som något negativt vilket 
kan elimineras med hjälp av kontrollsystem. Antagandet är dock proble-
matiskt eftersom spänningar är nödvändiga i företaget för skapandet av 
tillväxt och för att legitimera förnyelseprocessen. Precis som seglaren 
alternerar mellan kontroll och utnyttjande av spänningar i seglatsens 
tyngdpunkt över tid så finns inte några teoretiska skäl att tro att paradoxer 
av förändring inte kan omfatta både negativa och positiva spänningar i en 
förnyelseprocess.  

Emellertid så tycks det alltså vara så att litteraturen beskriver kontexter 
av förnyelseprocesser utifrån begränsad förståelse av spänningars bety-
delse i fenomenet. I ett temanummer om förnyelseprocesser i den välre-
nommerade tidskriften Organization Science beskrevs fenomenet förny-
elseprocess som dualistisk till sin natur. Däremot förblev det tyst om 
spänningsbegreppet i relation till fenomenet. Således antas spänningar 
alltjämt som något negativt i förnyelseprocesser, eller något som tas för 
givet i litteraturen.  

Kanske är det i detta tongivande grundantagande som bristen på för-
klaringsvärdet i den existerande teorin ligger, och tillika lösningen på hur 
teorin om dynamiska förmågor skulle kunna vidareutvecklas som lösning 
på problemet? Detta var en övergripande hypotes som prövades i avhand-
lingsarbetet. Ungefär halvvägs in i avhandlingsarbetet så visade sig hypo-
tesen vara befogad vilket öppnade för en förklaring bortom divergenta 
strömningar i strategistudier av förnyelseprocesser. Denna avhandling 
redogör för det arbetet. 
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Syftet med studien 
Företag som Nokia och Ericsson påminner oss att förnyelseprocesser, 
reellt sätt, innebär att spänningar behöver hanteras över tid. Informations-
teknologins snabba utveckling och konvergerade affärslandskap aktuali-
serar emellertid nya former av snabbföränderliga affärsekosystem med 
spänningar som följd. Introduktionen av tidigare forskning pekade på att 
få studier genomlyser egenskaper i de spänningar som följer av en förny-
elseprocess i företag.  Därför är kunskapsläget begränsat avseende hur 
såväl företaget som dess företagsledning utnyttjar spänningar för att upp-
rätthålla en förnyelseprocess.  

Syftet med avhandlingen kan därmed formuleras som att utveckla teori 
som förklarar hur företag utnyttjar spänningar för att driva en förnyelse-
process. Detta gör jag genom att studera utveckling av nya affärsområden 
och spänningar mellan de initiativ som sådana förnyelseprocesser skapar.   

Begrepp, antaganden och SIAR 
För att precisera studiens syfte så introducerades problemet: Hur upprätt-
hålls förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner som möter snabbför-
änderliga miljöer? Några begrepp blev mer centrala än andra i analysen 
av problemet. Dessa lyftes fram som förnyelseprocesser, affärsekosy-
stem, spänningar, företagsledning och initiativ.  

Förnyelseprocesser definieras som företagets utveckling av ett nytt af-
färsområde i syfte att påverka sin position i snabbföränderliga affärseko-
system19. Begreppet affärsekosystem beskriver hur informationsteknolo-
gins snabba utveckling förbinder industriella organisationer av teknik-
plattformar och marknadsaktörer i komplexa nätverk i ständig förändring 
(Teece, 2007). Spänningar ses här tentativt som riktade och diffusa bi-
produkter av förändringar (Normann, 1975; Floyd och Lane, 2000; Sch-
reyögg och Kliesch-Eberl, 2007)20. Vidare definieras företagsledning som 
en pågående uppgift på alla nivåer i företaget (jfr Wallander, 2002:25). 

Begreppet initiativ definieras inte närmare. Skälet är att en exakt defi-
nition riskerar att generera falska representationer av spänningar med det 
begränsade kunskapsläge som råder om initiativens betydelse i förnyelse-
processer. Smith och Lewis (2011:396) belyser en likartad problematik 
när de citerar Weick (1979:189): 

                         
19 I del V presenteras utvecklad teori och en definition av begreppet.   
20 Spänningsbegreppet redogörs utförligt i kapitlet teoretiska utgångspunkter.  
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If a simple process is applied to complicated data, then only a small por-
tion of that data will be registered, attended to, and made unequivocal. 
Most of the input will remain untouched and will remain a puzzle to peo-
ple concerning what is up and why they are unable to manage it. 

Om spänningar förenklas genom att definieras till specifika initiativ riske-
ras också kontextens betydelse att förbises. Det är således vare sig rele-
vant eller nödvändigt att definiera initiativen exakt. Istället är det spän-
ningar i sig med anknytning till det nya affärsområdet som representerar 
kontexten för initiativet. Möjligen kan några exempel på initiativ tydlig-
göra. Initiativ kan vara av olika typer, såväl externa förvärv, samarbeten 
och dylikt, som interna satsningar på olika produktions-, teknik- och af-
färsprojekt. Detta är exempel på initiativ som reflekterar förändringar.  

Antagandet om kontextens betydelse utgår ifrån att dualiteter och dia-
lektikens tes, antites och synteser är något väsentligt i förnyelseprocesser. 
I sin kritik till dualismens ensidiga förklaringar pekar Farjoun (2010:218) 
på betydelsen av ett sådant perspektiv när han säger: 

Duality suggests instead that stability and change in different units and 
hierarchical levels may intertwine and depend on common practices and 
that rather than negating and displacing one another; they can mutually 
reinforce each other in a process of renewal. 

För att utveckla detta nya perspektiv på förnyelseprocesser i teori om 
dynamiska förmågor så hämtades inspiration i en klassisk strategitradit-
ion – skandinaviska institutet för administrativ forskning (eng. SIAR) – 
en tradition av strategiforskning med svenskt ursprung från 1960-talet. 

SIAR-traditionens synsätt skiljer sig ifrån de rationalistiska strategi-
perspektiv som länge dominerat amerikansk strategiforskning. Genom 
Normann (1975:66) betonade SIAR betydelsen av processen och före-
tagslednings lärande i förnyelsen när mer omfattande förändringar upp-
stod att hantera. Budskapet i SIAR är att det är väsentligt att kunna han-
tera de spänningar som genereras av förändringar för att skapa tillväxt. 
Detta sammanfattar den betydelse deras synsätt ger processen av lärande 
för att som företag förhålla sig till förnyelse. 

SIAR var under speciellt 1970-talet en tongivande strategitradition 
både i både den akademiska världen och näringslivet men kom senare att 
överflyglas av utländska influenser. På senare år tycks SIAR-traditionens 
utgångspunkter pånyttfötts. Handelshögskolan i Göteborg baserar numera 
sin strategiutbildning på publikationer av Richard Normann och dennes 
kollegor. SIAR-gruppens tänkande influerar även annan svensk strategi-
forskning, kanske främst under epiteten ”aktivitetsbaserat strategiper-
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spektiv” och ”strategi som praktik” representerat av Handelshögskolorna 
i Jönköping och Stockholm (jfr Johnson, Melin och Whittington, 
2003:10; Regnér, 2008).  Även vid tekniska högskolor som Chalmers kan 
sådana influenser skönjas, då med fokus på den signifikante aktören av 
företagsledare. Betydelsen av denne aktör var något av ett signum inom 
SIAR. Som organisation finns SIAR kvar i formen av en stiftelse numera. 
Och på senare år arrangeras årliga seminarier vid Lunds Universitet som 
ursprungligt fäste. Det är nog därför inte helt oriktigt att påstå att den 
svenska SIAR-strategitraditionen med sin internationella storhetstid i 
samarbetena med Harvard Business School under 1960- och 1970-talen, 
upplever en renässans. 

SIAR-traditionens teoretiska hemvist kan beskrivas som eklektisk lä-
randeteori med influenser av nationalekonomi (t ex Penrose, 1959; 
Schumpeter, 1934) såväl som organisations- och systemteori (t ex Simon, 
1947; Selznick, 1957; Cyert och March, 1963; Argyris, 1965; Thomson, 
1967; Bateson, 1972). Således utvecklade SIAR spänningsbegreppet ge-
nom idéer som tangerar klassikernas betydelse i modern strategiteori om 
förnyelseprocesser och dynamiska förmågor (Stymne, 1970; Normann, 
1975, 1985; Carlsson, 2000). Den betoning som SIAR ger spänningsbe-
greppet i strategiforskningen har således varit utgångspunkt för att reali-
sera studiens syfte.  

Exposé av forskningsfrågor 
I del I operationaliseras studiens syfte genom att motivera lämpliga 
forskningsfrågor i strategiteori om dynamiska förmågor. Forskningsfrå-
gorna identifieras med utgångspunkt i spänningsbegreppet och grundan-
tagande om dualitet och dialektik. Dualiteter möjliggör exempelvis att 
hantera kausalitet i båda riktningar i hierarkier, mellan individer/grupper 
av företagsledningar och förmågor på företagsnivå. Detta antagande om 
ömsesidigt utbyte i förnyelseprocessen betonar evolutionen av kunskap i 
företagets uppsättning av förmågor som en produkt av både historien och 
aktualiserad kontext. En dialektisk tidskomponent utesluter därmed inte 
kausalitet. Istället beaktas system av flera kausala faktorer. Antagandets 
kombination av principer för dualiteter och dialektik avser således att 
förklara varför vissa företag upprätthåller en förnyelseprocess medan 
andra misslyckas att hantera spänningar som följer snabba förändringar.  

I studiens teoretiska genomgång av förmågor, och särkskilt dynamiska 
typer, så identifieras tre forskningsfrågor med grundantagandet: 
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1. Påverkar spänningar i utveckling av nya affärsområden att förnyelse-
processer upprätthålls, och i så fall hur?  

2. Hur hanterar företaget och dess företagsledning spänningar i förnyel-
seprocessen genom utveckling av förmågor? 

3. Bidrar utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsledning 
till ekonomiskt värde i koncernen?  

Avgränsningar 
Fortsatt redogörs för studiens avgränsningar. Först tydliggörs en avgräns-
ning i valet att studera stora teknikbaserade koncerner. Sedan tas konkur-
rensaspekten upp med avseende på sin traditionella plats i strategifältet. 
Detta följs av några väsentliga klarlägganden kring avgränsningar i spän-
ningsbegreppet. 

Teknikbaserade koncerner  
För utveckling av teorin används material från empiriska studier av af-
färsutveckling i tre industriella storföretag: Ericsson (multimedia), ABB 
(kraftöverföringssystem med HVDC Light) samt Saab AB (militära trä-
ningssystem). Urvalet av dessa tre företag redovisas närmare i kapitlet 
metod. Ett skäl till att studera stora teknikbaserade koncerner återfinns 
emellertid i det faktum att studier visat att etablerade storföretag påverkar 
nya industriers utveckling (jfr Agarwal and Helfat, 2009:284–285). 
Mogna teknikbaserade koncerner kan därför vara av väsentlig betydelse 
för mindre länders långsiktiga konkurrenskraft och Sverige utgör exem-
pel på detta. Carlsson och Eliasson (1994) beskriver hur svensk ekonomi 
länge dominerats av ett mindre antal tillverkande storföretag (se även 
Eliasson, 1990). I början av 2000-talet svarade denna grupp av teknikba-
serade storföretag för ca 97 procent av den svenska industrins totala utgif-
ter för forskning och utveckling21. Denna industriella struktur har seder-
mera fortsatt vara stabil22. Hur livslängden i dessa koncerner kan förstär-
kas är därför av vital betydelse för svensk industristruktur (t ex Eliasson, 
1996).  

                         
21 See for instance annual reports by Swedish Institute for Industrial Growth (e.g. 2007). 
22 Exempelvis så har Braunerhjelm, Anderson, Ejermo och Thulin nyligen poängterat 
innebörden av denna strukturfråga för tillväxten i Sveriges ekonomi. Se debattartikel 
Dagens Industri, 12 november, 2012.  
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I utveckling av teori i avhandlingen så är det stora teknikbaserade kon-
cerner som står i fokus för att försöka generalisera implikationer. Det 
fråntar naturligtvis inte att studien kan ha relevans även för andra typer av 
företag. Denna avhandling gör dock inga anspråk på att uttala sig om det 
senare, även om termen företag kan tolkas som att så skulle vara fallet23.  

Konkurrensaspekten 
Jämförelser av företags egenskaper som förklaring till utfall för någon typ 
av prestation är kärnan i traditionella strategistudier. Den moderna forsk-
ningen om strategi har sedermera legitimerats i både klassiska studier av 
industriell organisation såväl som organisationsteoretiskt förankrad 
forskning. Strategiforskningsfältet är numera svåröverblickbart men en 
central konversation som återkommer är betydelsen av konkurrensförde-
lars vara eller icke vara (Rumelt, Schendel och Teece, 1994). Paradigmet 
dynamiska förmågor är inget undantag, tvärtom (Easterby-Smith, Lyles 
och Peteraf, 2009).  

Strategifältets olika teoritraditioner och betoningen av konkurrensför-
delar framträder i två dimensioner som positionerar strategiforskares 
kunskapsintresse mot antingen ”competitive strategy” eller, om andra 
forskningsproblem är föremål för undersökningar, ”corporate strategy”24. 
I avhandlingsarbetet har ringa uppmärksamhet ägnats åt konkurrensförde-
lar, medan spänningar orsakade av konkurrens beaktats. Det primära kun-
skapsintresset har således handlat om ”corporate strategy” och vad som 
ofta går under beteckningen strategisk företagsledning inom strategifältet. 
Valet att positionera studien till den typen av strategiforskning, istället för 
att undersöka några konkurrenters förnyelseprocesser, baseras på ett tidigt 
övervägande. Om studien hade fokuserats till att undersöka konkurrenter 

                         
23 Företag avser primärt teknikbaserade koncerner. Skälet till att termen företag behållits 
är att studiens utvecklade teori kan vara generell nog för att börja undersökas vidare i 
andra typer av företag än enbart teknikdrivna stora koncerner. Valet av teknikbaserade 
koncerner som empirisk arena har sitt ursprung i att forskningen finansierats av medel 
från forskningsprogrammet ”Förnyelseprocesser i skandinaviskt näringsliv”. Forsknings-
programmet omfattade studier av olika typer av förnyelse i syfte att bättre förstå hur 
industriella (över-) mogna företag skulle kunna finna nya sätt att skapa avsättning för sina 
produktportföljer. De olika studierna var ett strategiskt initiativ inom ramen för idén att 
fusionera Örebro Universitet och Mälardalen högskola. Fusionen genomfördes aldrig.  
Genom forskningsprogrammets förankring i ”The Swedish Research School of Manage-
ment och IT”, ett konsortium av tolv partneruniversitet under ledning av Uppsala Univer-
sitet, så eftersträvades empiriska studier av förnyelseprocesser baserat på informations-
teknik som konvergerande och/eller framväxande kärnteknologi i etablerade storföretag.  
24 Se t ex www.strategyresearch.net för en utmärkt uppdatering av olika typer av strategi-
forskning.  
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till något av de företag som studerats, så hade det fört med sig risken att 
nekas access. Därmed skulle studiens design äventyrats.  

Teoretiskt sett är konkurrensfördelar ett område som kräver särskild 
uppmärksamhet i morgondagens teori om dynamiska förmågor.  Forsk-
ningsfältets brytning (Teece, 2007:1325) med Porters (1980) industriper-
spektiv på strategi till att se omgivning som ett affärsekosystem, kompli-
cerar konkurrensaspekten mer fundamentalt än vad vi kanske tidigare 
tänkt oss.  Förskjutningen från industri till ekosystem förenklar nämligen 
inte hur vi ska se på konkurrensens interaktion; med vem konkurrerar 
företaget egentligen? Kan vi definiera kontexter av affärsekosystem ob-
jektivt precis som med industrikoder? Det är några av de frågor som jag 
väjer för i valet att inte fokusera konkurrenter.  

Vissa forskare menar att insikter om att multipla förändringar numera 
avlöser varandra i omvärlden aktualiserar att söka nya förklaringar till 
konkurrens eftersom ”hållfasta konkurrensfördelar inte längre existerar” 
(D Àveni, Dagnino och Smith, 2010:1371). Paradigmskiftet inom den 
konkurrensbetonade strategiforskningen, såväl som den teoretiska kon-
versationen inom fältet dynamiska förmågor, har på så vis påverkat valet 
att avgränsa avhandlingen från idéer om konkurrensfördelar25. Detta ute-
sluter inte att företaget genom förnyelseprocesser uppnår konkurrensför-
delar. I själva verket implicerar kontinuerlig förnyelse ett potentiellt mått 
på konkurrensfördel. Det rådande kunskapsläge om begreppet konkur-
rensfördelar är dock skäl till att med försiktighet uttala sig. Om ett företag 
överlever tider av snabba förändringar och i detta uppvisar en förnyelse-
process vars bidrag påverkat överlevnaden så är det rimligt att dessa akti-
viteter är en källa till att konkurrenskraft. Huruvida dessa aktiviteter är en 
konkurrensfördel i jämförelse med konkurrenter är emellertid inte något 
som behandlas i studien. 

Spänningar  
Under de fem år som ägnats åt studien fann jag några skrifter som explicit 
behandlar spänningar som utgångspunkt för att studera företagets tillväxt 
och samband med förnyelseprocesser. Richard Normanns avhandling 
”Skapande Företagsledning” blev central i arbetet med att utforma studi-
ens teoretiska utgångspunkt. Särskilt inspirerades jag av hur Normann 
(1975:136) belyst hur problemet med företagets kapacitet att möta för-
ändrade tillväxtsituationer i grunden handlar om företagets kunnande vad 
                         
25 Jag är tacksam för en synnerligen värdefull kommentar av Professor Lars Bengtsson vid 
MIT Forskarskola med avseenden på att avgränsa avhandlingsarbetet från konkurrensför-
delar.    
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gäller att skapa och utnyttja spänningar. Normann var en av flera fram-
stående forskare vid Scandinavian Institute for Administrative Research 
(SIAR). Dennes avhandling bygger på empiriska studier av olika företag 
där spänningsbegreppet behandlas och utvecklas inom ramen för ett annat 
begrepp - företagets affärsidé. I avhandlingen avstår jag ifrån att göra 
någon djupare genomgång av affärsidébegreppet eller SIAR-traditionens 
begreppsapparat som helhet26. Istället koncentreras framställningen till 
spänningsbegreppets med avseende på dess betydelse i utveckling av 
strategiteori. För att begreppet spänningar ska bli hanterbart och inte för-
växlas med diverse psykologiska begrepp, så behöver emellertid några 
klarläggande göras. 

Empiriska erfarenheter har gjort det allt mer klart för mig att spän-
ningar är en svagt behandlad utgångspunkt i modern strategilitteratur. 
Detta är något underligt eftersom erfarenheten också pekar på att före-
tagsledning i praktiken innebär inslag av spänningar som något väsentligt 
för diagnos av strategiska åtgärder. Några beslutsfattare som träffats un-
der åren har sett spänningar som relaterade till organisationens internpoli-
tik. Andra har sagt att spänningar varit en naturlig sak att hantera vid 
utveckling nya affärsområden, även om sådana spänningsfyllda situation-
er ibland varit mentalt påfrestande.  En mer vanlig föreställning bland 
beslutsfattare har varit att det politiska inslaget inte existerar, och om 
sådana spänningar finns så skall de hållas bakom lyckta dörrar.  Sådana 
föreställningar är inget märkligt i sig utan kan ses som helt naturliga när 
litteraturen om företagsledning inte sällan beskriver spänningar som nå-
got negativt, ofta i termer av konflikter och motstånd som bör kringgås. 
Det tror jag är ett allvarligt missförstånd och en bild som behöver omprö-
vas. De empiriska erfarenheterna pekar inte bara på betydelsen av att 
utveckla språket till en alternativ föreställningsram utan också på behovet 
av att klargöra några viktiga avgränsningar i ett sådant forskningsarbete. 

Ett exempel på avgränsning är de nyligen framlagda idéerna om ett 
samband mellan psykologiska aspekter kring dynamiska förmågor, och 
emotionella spänningsaspekter bland managers, inspirerat av neuroveten-
skap (jfr Hodgkinson och Healey, 2011). Den typen av spänningar är av 
ett annat slag än de spänningsrelaterat problem som specificerats för den 
här studien genom de exempel som gavs tidigare i detta kapitel. I företag 
tycks nämligen finnas spänningssfärer som kräver analys bortom de avar-
ter av spänningar som så ofta konkluderas kvickt till att vara individ- 

                         
26 Carlsson et al. (2000) ”Strategier för att tjäna pengar” är en utmärkt genomgång av 
SIAR:s historia och analogi med olika exempel på forskningsinriktningar inom tradition-
en. 
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och/eller grupprelaterade. Efter studier i både företagsekonomi och psy-
kologi har jag förståelse för att sådana spänningar i många fall kan be-
höva hanteras med diverse interventioner av utvecklingsinsatser. Det 
tycks dock vara vanligt att tillskriva spänningarna som isolerade till en-
skilda individer i företag – ett slags syndabocksfenomen. På så vis kan 
naturliga spänningsförlopp förnekas eller förbises när istället intervent-
ioner skulle må bra av följsamhet med spänningarnas natur. Som ekono-
midoktorn Jan Wallander så insiktsfullt uttryckt det hela om företagsled-
ning och skapande av tillväxt: med den mänskliga naturen – inte emot!   

Det spänningssynsätt som presenteras i den här avhandlingen är ett 
försök att utveckla sådan kunskap. Spänningar kan förvisso observeras 
och upplevas som mellanmänskliga konflikter men också, som redogjorts 
för, ses som en biprodukt av andra spänningar som företag har att hantera 
i den snabbföränderliga miljö som det möter. Här har försök gjorts att 
avgränsa studien från att inbegripa spänningar vad avser managers per-
sonliga revir. Skälen till detta var etiska, såväl som att designa en empi-
riskt genomförbar studie. I studien blev frågan om adekvat access ett 
forskningsarbete som pågick under flera år för att genomföra empiriska 
studier av spänningar. Detta fick också till följd att jag försökt undvika att 
rapportera aspekter som skulle lämna ut enskilda personer eller gruppers 
egenheter som inte redan var allmänt kända eller av aktörer uppfattas 
inkräkta på dennes personliga revir.  Istället har intresserat riktats mot hur 
sfärer av spänningar kan urskiljas, och varför sådana miljöer blir me-
ningsfulla eller inte. 

Från ekonomens position så faller det sig naturligt att intressera sig för 
hur det agerande som följer i meningsskapandet har samband med nega-
tiva eller positiva ekonomiska utfall. Med det förhållningssätt till spän-
ningar som klargjorts hitintills så avgränsas studien från att behandla 
spänningar som uppstår inom individer. Vidare läggs också mindre vikt 
vid spänningar mellan enskilda individer. Istället har studiens olika 
undersökningar och analyser fokuserat endogena spänningar i ledningsni-
våers interaktion i företaget, interaktionen mellan ledningsnivåer och 
yttre aktörer samt företagets exponering för exogena spänningar så som 
finanskriser, teknologiska trender och dylikt. På så vis skiljer sig studien 
från dess centrala inspirationskällor (Normann, 1975; Ginsberg, 1994; 
Floyd och Lane, 2000), vilka ägnar betydande uppmärksamhet till spän-
ningar mellan individer och inom grupper. Med dessa anspråkslösa klar-
lägganden så redogör jag för, och utvecklar när så behövs, spänningsbe-
greppet i avhandlingens ingående delar. 
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Disposition 
Detta första kapitel har redogjort för forskningsproblemet som behandlas 
i avhandlingen, preciserat syftet och introducerat forskningsfrågor samt 
motiverat centrala avgränsningar. Avhandlingen har fem delar varvid del 
II-IV i tur och ordning behandlar forskningsfrågorna genom en empirisk 
undersökning. Varje del avslutas med ett kort sammanfattande kapitel. 
Del I och V koncentreras således till att sätta problemet i relation till syn-
tes med en förhoppning om att du, käre läsare, ser skillnaden emellan vad 
som varit, vad som är och vad som blir. Dispositionen sammanfattas 
översiktligt i figur 1 och redogörs utförligt som följer. 

 

Del I: Det stora företagets växtproblem i en föränderlig ekonomi 
Det inledande kapitlet gav en bakgrund till problemet med att upprätt-
hålla förnyelseprocesser i företag. Syftet med studien preciserades till att 
utveckla teori om hur spänningar kan utnyttjas för att utveckla och inte-
grera nya affärsområden som förnyelse av företag. Av rådande kunskaps-
läge i forskningsfältet motiverades att göra så utifrån strategiteori om 
dynamiska förmågor. I kapitel 2 ges en bakgrund till strategiteori om 
företaget som en uppsättning förmågor och studiens forskningsproblem 
utvecklas teoretiskt. Vidare ger det kapitlet en bakgrund till alternativa 
perspektiv på förnyelse med relevans för studien. Kapitel 3 presenterar 
och analyserar existerande teoribildning om dynamiska förmågor med 
avseende på det teoretiska problemet. I kapitel 4 ställs studiens syfte i 
relation till existerande teoribildning där forskningsfrågor utvecklas teo-
retiskt för att undersökas empiriskt. I kapitel 5 utvecklas spänningsbe-
greppet med teoretiska utgångspunkter och ett analytiskt perspektiv av 
dynamiska förmågor introduceras. Del I avslutas med att kapitel 6 redovi-
sar vetenskaplig positionering av studien och metod.   

 
 

 



 

 
34 
 

 
Figur 1. Relationer mellan avhandlingens delar I-V 

 

Del II: Tre typer av förnyelseprocesser 
Denna del besvarar avhandlingens första forskningsfråga. I kapitel 7 ges 
en exposé av studerade förnyelseprocesser. Därefter redovisas analysen 
av Ericsson, Saab AB och ABB i kapitel 8-10 som självständiga fall och 
kontexter av förnyelseprocesser. I respektive fallanalys urskiljs episoder 
av strukturell spänning i förnyelseprocessen i företagets uppsättning av 
förmågor. Kapitel 11 summerar analysen med avseende på studiens första 
forskningsfråga. Särskilt redogörs analysen av drivkrafter i paradoxer av 
spänningar. Bevisföringens strukturella element av spänningsfyllda epi-
soder redovisas som input till fortsatt analys i avhandlingens del III. 

Del III: Spänningsutnyttjande aktiviteter 
Besvarar avhandlingens andra forskningsfråga. I de ingående kapitlen 
analyseras hur spänningsutnyttjande aktiviteter går till i företag. Kapitel 
12 ger en översiktlig introduktion av kapitlen och resultaten om språkets 
betydelse i strategiskt agerande. Sedan följer kapitel 13 och 14 som ana-
lyserar hur dominerande respektive innoverande typer av dynamiska för-
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mågor initieras, utvecklas och förändras i en förnyelseprocess. Särskilt 
analyseras samband mellan olika typer och former av aktiviteter, resurser 
av företagsledningar och ekonomiskt utfall i företagets affärsutveckling. I 
kapitel 15 redovisas resultat om hur vissa enstaka aktiviteter påverkar 
förnyelseprocesser genom annat språk än i aktiviteter som konstituerar 
förmågor. I kapitel 16 summeras den jämförande analysen i relation till 
studiens andra forskningsfråga. Detta med avseende på skillnader och 
likheter i strategiskt agerande i olika typer av förnyelseprocesser. 

Del IV: Ekonomiskt värde i spänningsmekanismer 
Besvarar avhandlingens tredje forskningsfråga. I kapitel 17 redovisas 
motstridiga resultat om betydelsen av managers rörlighet i förnyelsepro-
cesser. Sedan beskrivs och analyseras ekonomiska värden av spännings-
kunnande i förnyelseprocesser. I kapitel 18 analyseras det ekonomiska 
värdet med avseende på resurser i företagsledning och hur dessa påverkar 
värdeskapande i företagets förmågebas. Avslutningsvis så summerar ka-
pitel 19 analysen om spänningskunnande i relation till studiens tredje 
forskningsfråga. 

Del V: Syntes 
Denna del redogör för utvecklad teori samt implikationer för morgonda-
gens forskning och företagsledning av förnyelseprocesser. I kapitel 20 
rekapituleras studien och resultaten diskuteras i relation till existerande 
teoribildning om dynamiska förmågor. Kapitlet avslutas med en övergri-
pande slutsats med avseende på utveckling av teori. I kapitel 21 redovisas 
en teori genom dels en modell av paradoxala spänningsdrivare och dess 
betydelse i företagets positionering i affärslandskap av dynamisk jämvikt, 
dels redovisas en modell om strategiska agerande för att utnyttja och han-
tera förändringar av dynamisk jämvikt. Teorin preciseras löpande med 
propositioner, såväl för att förklara fenomenet förnyelseprocesser som att 
lyfta fram samband. I kapitel 22 diskuteras implikationer av teorin inom 
forskningsfältet strategiskt management. Särskilt diskuteras implikationer 
av paradoxalt lärande för fortsatt strategiforskning. Avslutningsvis ut-
vecklas teorins innebörd i några pragmatiska implikationer med avseende 
på snabba förändringar i det moderna managementsamhället.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Syftet med detta kapitel är att placera avhandlingen i fältet strategiskt 
management och teorin om företag som en uppsättning förmågor. Studi-
ens formulerade problem urskiljs i teorin och preciseras med epitetet 
”förnyelseparadox” för vidare problematisering. Sedan redogörs för skäl 
till att några alternativa perspektiv valdes bort. Avslutningsvis fördjupas 
bakgrunden till förnyelseparadoxens framväxt i strategiteorin.  

Strategiparadigm om företagets förmågor  
Strategiforskningen har utvecklats i åtminstone mer än femtio år genom 
olika influenser så som nationalekonomi, organisationsteori, psykologi, 
sociologi, ekonomisk historia, och industriell organisation – för att nämna 
några discipliner. Forskningsfältet samlas numera under beteckningen 
strategiskt management27, vilket det gjorts betydande redogörelser för i 
litteraturen. Nag, Hambrick och Chen (2007) upplyser oss om hur kon-
sensus i fältet vuxit fram implicit bland multidisciplinära som per se defi-
nierar vad som generellt sett avses med företagsstrategi:   

The field of strategic management deals with the major intended and 
emergent initiatives taken by general managers on behalf of owners, in-
volving utilization of resources, to enhance the performance of firms in 
their external environments. 

Forskning om företagsstrategi kan naturligtvis definieras på olika sätt 
men ovan definition överensstämmer med avhandlingens syfte att studera 
initiativ och spänningar däremellan.  

Att ge någon heltäckande beskrivning av strategiforskningens historia 
ligger utanför uppgiften i denna avhandling. För den som vill fördjupa sin 
kunskap om fältets framväxt, olika skolbildningar och centrala referenser 

                         
27 www.strategicmanagement.net 
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i sådana, hänvisar jag med varm hand till författare2829 som gjort sådana 
tillgängliga i sammanfattande publikationer. Istället koncentreras fortsatt 
framställning till strategiteorin om förmågor som centralt för studiens 
syfte.  

Företaget som en uppsättning förmågor och rutiner är idag det tongi-
vande perspektiv inom strategiforskningen (Felin et al. 2012). Perspekti-
vets ekonomiska logik är att värden uppstår när teknisk kunskap kon-
strueras socialt och ackumuleras i företaget (Dierickx och Cool, 1989). 
Eftersom företag ackumulerar kunskap i organisatoriska principer av 
rutiner så betonar perspektivet att det är förmågor som skapar värde i 
företag (Nelson och Winter, 1982:63; Kogut och Zander, 1992:384). Det 
innebär att företagets långsiktiga överlevnad bygger på tillgångar som är 
immateriella (Teece, 1981; 2009). Immateriella tillgångar av förmågor är 
således en socialt komplex kunskapsbas vilken i sig skyddar företaget 
eftersom den antas svårt för konkurrenter att imitera, om inte omöjlig 
(Rivkin, 2000; Teece, 2007; Katkalo et al. 2010). Principen att organisera 
sådana system av förmågor ses därför som ett tänkbart svar på frågan om 
varför företag existerar och verksamhet inte organiseras i annan form än i 
företag (Kogut och Zander, 1992; Baden-Fuller och Volberda, 1997).  

Begreppet förmåga har blivit populärt språk kring strategier för att 
hantera förändringar i företaget och dess omgivning. För några år sedan 
använde till exempel Ericsson begreppet förmågor inte mindre än på fyr-
tio ställen i årsredovisningen. I årsredovisningar innan millenniumskiftet 
så figurerade begreppet på något enstaka ställe. Banalt kan tyckas, men 
lika tydligt illustrerar exemplet vad Dosi, Nelson och Winter (2000) note-
rat som att förmågor blivit strategispråk med spridning i såväl vetenskap-
liga studier som i företag och praktisk managementlitteratur. Företag 
tolkar dock innebörden av begreppet förmågor på många sätt. I en studie 
av skandinaviska företag fann Denrell, Arvidsson och Zander (2004) 
svårigheter att mäta förmågor eftersom managers föreställningar om vad 
förmågor är för något varierar. Förmågor är med andra ord ett begrepp i 
tiden men det är långt ifrån självklart vad som egentligen avses med för-
mågor.  

                         
28 Exempelvis Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (2009) introducerar skolbildningar av 
strategiforskning medan Herrmann (2005) förklarar framväxten av paradigmet av kun-
skap, lärande och innovation som alltmer kommit att dominera. Nag, Hambrick och Chen 
(2007) bevisar strategiforskningens multidisciplinära identitet medan Farjoun (2007) 
diskuterar den kritiska frågan om strategiforskningens relevans i en föränderlig värld.  
29 Se även www.strategyresearch.net för ett mer utpräglat ekonomiskt orienterat perspek-
tiv på strategiforskning. 
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Från observationen att begreppet förmågor tolkas och används på olika 
sätt följer en viktig konsekvens. Begreppets olika betydelser påkallar 
behovet av en definition av förmågor som är bred nog att fånga flera 
tänkbara föreställningar. En sådan definition behöver samtidigt vara till-
räckligt exakt för att bidra till utveckling av teori om hur företag, med 
hjälp av förmågor, upprätthåller förnyelseprocesser. 

Vad är egentligen en förmåga? 
Användbarheten av begreppet förmåga för att utveckla teori har sina röt-
ter i en rad klassiska verk30 om det stora företagets ekonomi31.  Några av 
de mest inflytelserika forskarna definierade för några år sedan begreppet 
förmåga genom att ge följande bakgrund och exempel.  

[A capability is] to be capable of some thing…to have a generally reliable 
capacity to bring that thing about as a result of intended action. Capabili-
ties fill the gap between intention and outcome, and they fill it in such a 
way that the outcome bears a definite resemblance to what was intend-
ed…Capabilities involve organized activity and the exercise of capability 
is typically repetitious in substantial part. Routines are units or ‘chunks’ 
of organized activity with a repetitive character. Hence, it is basically well 
said that ‘routines are the building blocks of capabilities’—although rou-
tines are not the only building blocks of capabilities. A marketing capabil-
ity might require a customer database, for example, which is neither a 
routine itself nor does it resemble a routine in the way that the working of 
complex equipment sometimes does. The database is, instead, a contextu-
al requisite of some of the organizational routines supporting the capabil-
ity. [Dosi, Nelson och Winter, 2000:3-4] 

Dosi, Nelson och Winter (2000:2) menar att intentionen med specifika 
handlingar är rotad i det sociala samspelet mellan upprepat agerande från 
individer i organisationen och deterministisk respons från fysiska maski-
ner och omgivning. Författarna ger exempel av hur ett lokalt telefonföre-
tags beslutsfattare [socialt] konstruerar sina beslut av intentioner att förse 
marknaden med specifika tjänster, samtidigt som utförandet av en sådan 

                         
30 Se t ex Spencer (1884), Schumpeters (1934), Penrose (1959), Chandler (1962) och 
Nelson och Winter (1982) 
31 Vetenskapsmannen Spencer hade knappast utpräglat intresse för det stora företaget utan 
hans ambition var betydligt mer vidsträckt. Tongivande amerikansk litteratur som visat 
utpräglat intresse för företagets förmågor (Nelson och Winter, 1982) har dock tagit ut-
gångspunkt intellektuell utgångspunkt i social darwinism dvs. företag ses som biologiska 
varelser som agerar i flock. Det innebär med andra ord att Spencer fått betydande infly-
tande på den amerikanska strategiforskningen även om han själv inte primärt intresserade 
sig för stora företag. 
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tjänst sker automatiskt i organisationen. Beslutet är en återspegling av 
den ackumulerade summan av utrustning, individers färdigheter, och 
organisatoriska arrangemang av en serie av specifika beslut att erbjuda 
telefontjänster, vilka förbinder organisationen med andra organisationer 
på den globala marknaden för telekommunikationssystem.  Detta innebär 
att det främst är i uppbyggnaden av förmågor som specifika aktiviteter 
reflekteras som en intention även om de kan vara automatiserade aktivite-
ter (Dosi et al. 2000:4). I dess mest generella bemärkelse definierar Sch-
reyögg och Kliesch-Eberl (2007:916) en förmåga som: 

Overall, any organizational capability is the result of an organizational 
learning process, a process in which a specific way of ‘selecting and link-
ing’ resources gradually develops. 

Författarna menar att distinkt agerande reflekteras av individer och grup-
pers aktiviteter av komplex problemlösning, agerande vars praktik av 
unika aktiviteter upprepat över tid och som genererar framgångsrika pre-
stationer av företaget (Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007:915). Definit-
ionen implicerar, precis som författarna poängterar, att förmågor inte är 
resultatet av någon i förväg gemensam plan i företaget, utan att förmågor 
växer fram gradvis i daglig interaktion med aktiviteter av organisationer. 
För vårt syfte så är det en definition som i sig är tillräckligt allmän för att 
fånga varierande föreställningar om förmågor som ”något mystiskt socialt 
fenomen” (Dosi et al. 2000:1). Definitionen är dock tillräckligt exakt i det 
avseendet att förmågor kan urskiljas som lärande i organisationer. 

Förnyelseparadoxen 
När perspektivet av förmågor anläggs kan ekonomiska skillnader i och 
mellan förnyelseprocesser teoretiskt förklaras eftersom begreppet för-
måga möjliggör att identifiera och klassificera typ och omfattning av 
kunskap som ackumulerats. Emellertid uppstår i företagets framgång med 
förmågor en paradox av förnyelse. Ju mer framgångsrika företag blir 
desto svårare har det visat sig vara för dem att lära sig att utveckla nya 
förmågor (Argyris och Schön, 1978; Prahalad och Bettis, 1986). Leonard-
Barton (1992) fann i en empirisk studie av tjugo produktutvecklingspro-
jekt att system av förmågor tycks innehålla en kärna av värderingar som 
ger upphov till rigiditet i lärandet. Andra empiriska studier har visat hur 
förmågor ger upphov till tröghet i att förnya sitt sätt att göra affärer ge-
nom att rutiner är både kognitivt, tekniskt och administrativt förbundna 
till kärnan av värderingarna i företag (Tripsas och Gavetti, 2000). Senare 
teoretiska studier finner liknande belägg för problematiken med rutiner i 
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förmågor (t ex Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007). Budskapet är det-
samma.  När vi ser rutiner som företagets reproduktion av förmågor blir 
det teoretisk problematiskt att förklara hur förmågor kan förändras. Trots 
allt så skapar rutiner i sig rigiditet i företagets uppsättning av förmågor. 

Det teoretiska problemet men rutiner i förmågor benämns fortsatt som 
den s.k. förnyelseparadoxen. Rutiner är numera rikligt undersökta som 
förklaring till varför företag existerar medan hur sådana kognitiva proces-
ser organiseras förblivit vagt behandlat i litteraturen (Boisot och Sanchez, 
2010). Det är något som även Zollo och Winter (2002:349) pekar på i 
fortsatt utveckling av teorin om rutiner, lärande och förmågor i företaget: 

We know little, for example, of how the characteristics of the organiza-
tional structure and culture interact with the features of the task to be mas-
tered in determining the relative effectiveness of the various learning be-
haviors [by capabilities]. 

De senare författarna utgår ifrån Nelson och Winter (1982), vilka haft 
betydande inflytanden på utvecklingen av teorin om förmågor. Följesla-
gare till dessa författare argumenterar för att stabiliteten i rutiner förklarar 
hur förändring uppstår. Andra författare har istället pekat på att kausalitet 
inte alltid riktas enkom en väg. I sin teoretiska studie exemplifierar Felin 
och Foss (2005:449-450) betydelsen av aktören i företagets långsiktiga 
utveckling av rutiner och förmågor: 

As we have essentially argued from the outset, the question of who the 
organization is composed of has important implications for collective out-
comes. That is, who starts the firm, who is attracted into it, who turns 
over, who the organization is composed of, etc. is fundamental for overall 
organizational outcomes and advantage. 

Företagsledningars betydelse för utveckling och förändring av rutiner och 
förmågor har fortsatt rönt motstridiga argument i senare utveckling av 
teorin (t ex Felin et al. 2012; Teece, 2012; Winter, 2012). I den teoretiska 
problematiken av förnyelseparadoxen utvecklas således två teoretiska 
positioner, var och en med sin begränsning. Precis som att den överindi-
viduella ansatsen blir problematisk med rigiditet som följer i rutiner blir 
aktörsansatsen problematisk om den immateriella kunskapen att förändra 
inte organiseras som upprepad process av lärande.  

Det teoretiska mysteriet i förnyelseparadoxen kan sammanfattas som 
motstridiga logiker om varför vissa (dynamiska) förmågor, som orsakar 
förändring, kan existera utan att bli rigida, såsom andra förmågor visat sig 
bli; eller om det är så, att företaget trots allt står i beroende till vissa aktö-



 

41 
 

rer och deras agerande. Om det senare är sant får det konsekvenser för 
teorin om företagets värdeskapande genom ackumulering av kunskap, en 
problematik som aktualiserar teorins mest grundläggande antagande om 
företagets prestation i affärsekosystem Om erfarenhet att förnya företaget 
inte ackumuleras i rutiner övergår förklaringen med vissa (dynamiska) 
typer av förmågor till en spöklik kraft utan att dess existens vidare förkla-
ras. 

Fanns det teoretiska alternativ? 
I det första kapitlet urskildes hur tre olika förklaringar anförts av senare 
forskare som en lösning på företagets problematik med att förnya sig i 
miljöer med paradoxer av spänningar. I en första kritik till lösningens 
antagande om spänningar, framkom inga skäl till att utgå från annan teori 
än förmågor för att förklara hur företag utnyttjar spänningar för att driva 
en förnyelseprocess i skapandet av tillväxt. Några teoretiska alternativ så 
som, populations- respektive nätverksteorin, valdes således bort.  

Populationsteorin (Hannan och Freeman, 1984) poängterar att den na-
turliga trögheten som utvecklas i organisationer svårligen kan undvikas i 
mötet med nya teknologier. Organisatorisk tröghet innebär med ekono-
miska termer, som Barney och Zajac (1994) pekat på, att marknader se-
lekterar vilka företag som förnyas till att överleva exogena förändringar. 
Populationsteorin lämnar med andra ord inte något utrymme för mana-
gers att påverka villkoren för att förnyelseprocesser upprätthålls i företag. 
När vi ser företaget som utelämnade till biologins naturliga ekologi så 
löser vi också upp förnyelseparadoxen genom att managers inte har något 
utrymme att påverka överlevnaden. Populationsteorin har dock visat sig 
problematisk i tidigare forskning om det stora företagets förnyelseproces-
ser. Baden-Fuller och Volberda (1997) lyfter fram problematiken med att 
empiriska studier visat att stora företag har påverkat villkor för sin över-
levnad. I sin framstående studie av de amerikanska telefonbolagens priva-
tisering, visade Noda och Collis (2001:921) hur populationen påverkades 
av exogena villkor men också att enskilda företagsledare hade betydelse 
för och påverkade den inslagna stig av utveckling som vissa utav företa-
gen befann sig på. Strategiskt agerande av företagsledningar kan således 
med aktiviteter påverka populationsekologiska krafter så till den grad att 
nya stigar av affärsutveckling möjliggörs. Sådana studier implicerar po-
pulationsekologins begränsade förklaringsvärde för det problem som lyfts 
fram i denna avhandling.  
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En besläktad teoretisk lösning på förnyelseparadoxens är synsättet av 
företaget som ett nätverk av externa relationer. Skillnaden mellan nät-
verksteori och populationsteori är att marknaden inte ses som något osyn-
ligt utan finns överallt där företaget har sina externa relationer, så som 
leverantörer, kunder och andra samarbetspartners (Håkansson, 1982). 
Empiriska studier har till exempel visat att företag överkommer motsätt-
ningar mellan att utveckla existerande och nya förmågor genom att ut-
nyttja sitt existerande nätverk av relationer (Lorenzoni and Lipparini, 
1999). Andra studier har särskilt pekat på betydelsen av att stora företag 
arbetar på insidan av kunders organisationer för att anpassa sin uppsätt-
ning av förmågor i samband med teknologisk förändring (Zander och 
Zander, 2005). Nätverkssynsättets styrkor av teoretiskt drivna empiriska 
studier har dock en akilleshäl i studier av förnyelseprocesser och industri-
ella förändringar. När till exempel kundbaser snabbt försvinner, så som 
kan noteras i försvarsindustrins internationalisering i Sverige, så margina-
liseras förklaringsvärdet med existerande relationer som nätverk. Nät-
verkssynsättet har därför kommit att behöva hantera sitt grundantagande 
om stabilitet där förändring med nödvändighet behöver tas i anspråk för 
att mer generellt förklara förnyelseparadoxen i företagets utveckling av 
förmågor. 

Av redogörelsen för alternativ till att lösa förnyelseparadoxen kan 
konstateras att varje teori har sina förtjänster och svagheter Det senare 
kan möjligen hänföras till den tidsepok respektive teori är sprungen ur. 
Exempelvis så utvecklades populations- och nätverksteori under tider av 
1970-talets globala oljekris, tider där stabilitet efterfrågas. De är alltjämt 
livskraftiga teorier och kritiken som riktats mot dem betyder således inte 
att nätverksbegrepp eller populationsekologi inte kan vara användbara 
teorier i studier av förnyelseprocesser i t ex regioner, industrier, länder 
och dylikt. För det problem som formulerats för denna avhandling be-
döms dock dessa teorier mindre lämpliga. Däremot belyser de några vik-
tiga insikter. En sådan är att förnyelseprocesser generellt sett handlar om 
att företagsledningar är delvis villkorade till att utöva följsamhet i sin 
strävan att påverka densamma. När vi känner till att aktörer har visst 
handlingsutrymme som påverkas av både organisationens inre och yttre 
miljö så får det till följd att lärande i gränsöverskridande aktiviteter mel-
lan företaget och dess omgivning blir centralt i en teori om förnyelsepro-
cesser.  

Perspektivet dynamiska förmågor adresserar ett sådant kriterium i för-
nyelse av företaget som kapacitet att koordinera förvärv och integrering 
av interna och externa resurser och kompetens för utveckling av nya för-
mågor. Denna rationalitet adresseras med rutiner och lärande som bygg-
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stenar i förmågor med avseenden på snabbföränderliga miljöer (Teece et 
al. 1997). 

Rationalitet, lärande, och prestation  
Rutinbegreppet utvecklades av den s.k. Carnegie School (Simon, 1947; 
March och Simon, 1958; Cyert och Marsch, 1963) för att förklara företa-
gets koordinering av aktiviteter, något som alltså skiljer sig från beslut 
som aktivitet. En av dessa forskare, Herbert Simon (1947), fick Nobelpri-
set för sina studier av människors begränsade rationalitet och lösningar på 
att utveckla organisationer som rationella system. Rutiner blev en lösning 
för att reducera konflikter som biverkningar av begränsad rationalitet. 
Genom utveckling av rutiner så skulle företaget kunna upprätthålla effek-
tivt beslutsfattande även om rationalitet32 hos managers och anställda var 
begränsad. Mot denna bakgrund vet vi numera att även rutiner omfattas 
av begränsad rationalitet, vad som tidigare benämnts förnyelseparadoxen. 

Studier i strategiforskningens begynnelse pekade länge på betydelsen 
av att företagsledningar i förväg analyserar och hanterar etableringsbar-
riärer för att framgångsrikt kunna etablera sig i en industri, eller mer säll-
synt, utveckla en ny industri. Den mest kände förespråkaren för etable-
ringsbarriärer är Michael Porter som utgår ifrån att managers innan de 
genomför strategiska aktiviteter kan ha kapacitet att bedöma dessa barriä-
rer och det egna företagets förmåga att hantera dessa, samt att välja det 
strategiska alternativ som är mest lämpligt (Porter, 1980). Företagsled-
ningens rationella agerande genom att ex ante välja ut positioner i den 
yttre miljön33, för att hantera företagets tillväxtproblem, fick under 1980-
talet ett betydande genomslag som teoretiskt antagande inom strategi-
forskningen. Det här synsättet stod i stark kontrast till trenden av diversi-
fieringsstudier under 1970-talet (Rumelt, 1974). 

Under 1990-talet blommade ett konkurrerande synsätt ut med rötter 
från Penrose (1959) och Wernerfelt (1984). Istället för att analysera in-

                         
32 Det har påpekats för mig huruvida Herbert Simon verkligen menade att rutiner var 
grundade på rationalitet så som begreppet antyder logiskt tänkande på svenska. I sin 
klassiker ”Administrative Behaviour” betonar Simon (1947/1997:85) att rationalitet inte 
kan definieras utan adverb om inte meningen stipuleras av kontexten. Rationalitet för-
knippat med rutiner är dock i Simon’s arbete genomgående förknippat med olika aspekter 
av mål och förväntningar i social organisering (jfr Simon, 1947/1997:110). För att hantera 
rationalitetsbegreppets betydelse för teori om dynamiska förmågor så kommenterar jag 
detta längre fram i kapitlet. 
33 Resonemanget ligger nära strategifältets klassiska ursprung från krigsvetenskapen om 
att sätta upp strategiska mål om slagfältet och nödvändigheten i att hålla fast vid målet för 
att lyckas (t ex Smedberg, 1994; Rumelt, Schendel, och Teece, 1994; Teece, 2009). 
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dustriella etableringshinder och positioner så förflyttades analysenheten 
till företagets interna resurser. Genom analys av resursers transaktions-
kostnader (ex post) så urskiljdes vissa resurser som strategiska genom att 
dessa ger företaget konkurrensfördelar. Barney (1991) fick i det avseen-
det ett betydande inflytande med sin resursbaserade teori som säger att 
resurser blir strategiska om de är värdefulla, unika, svåra att imitera, samt 
en organisation som är redo och har förmåga att exploatera dessa resur-
ser; på engelska valuable, rare, inimitable, och organization (VRIO), var-
vid organisation senare ersattes med non-substitutable (VRIN).   

Begrepp som kärnkompetens och kärnförmågor blev sedermera en in-
flytelserik trend och språk inom strategiskt management under 1990-talet. 
Fokus flyttades från generiska kostnadsstrategier till fokus på företagets 
kärnverksamhet. Begreppet förmågor fick så allt tydligare teoretiskt stöd i 
litteraturen (Prahalad och Hamel, 1990; Leonard-Barton, 1992; Kogut 
och Zander, 1992; Grant, 1996). Även om den resursbaserade teorin kan 
anses ha fått visst empiriskt stöd (Newbert, 2007), blir teorins förkla-
ringsvärde något problematiskt eftersom dess begreppsapparat inte kan 
predicera strategiska resurser (ex ante).  Den strategiska dimensionen, att 
resurser måste organiseras, pekar således på den ömsesidiga betydelsen 
av lärande mellan företagsledning av resurser och företagsledning som 
resurs för att förklara tillväxt över tid som förnyelse av företaget (Ma-
honey, 1995). 

Ekonomiska industristudier har sedermera visat att företag i nya indu-
strier såväl som företag i mogna industrier, utövar samma investeringsbe-
teenden för att expandera in i dessa industrier med utveckling av nya 
affärsområden (Lieberman, 1987:624). Sådana studier pekar på att barriä-
rer av resurser inte är något företag utvecklar precis som att resurser för 
att överkomma barriärer inte heller byggs upp på förhand. Här kan såle-
des betydelsen av lärande skönjas som något väsentligt. Senare studier 
har pekat på att företag vars resurser av management är mer erfaren och 
utbildad tenderar att fokusera industrimiljöer med färre konkurrenter vid 
utveckling av nya affärsområden. Goldfarb och Xiao (2011) testade rele-
vansen av sådana resultat och fann belägg för att management som resurs 
kan vara särskilt kritisk i den tidiga fasen av en industricykel. Forskning 
om industriell organisation och tillväxtstrategier i företaget har sedermera 
uppmärksammat att tillväxt skapas genom lärprocesser i företagets mana-
gement (ex post) snarare än genom rationella beslut på förhand (ex ante). 
Detta var något som redan Rumelt (1991) pekade på indirekt genom att 
testa förklaringar av företagets prestation, där affärsenheter i koncerner 
visade sig har betydande förklaringsvärde relativt koncernen och indust-
riella omgivningsfaktorer. En slutsats av sådana studier är att företag kan 
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ha bättre kapacitet i företagsledning än andra företag innan de utvecklar 
nya affärsområden (jfr Helfat och Adner, 2003). Det innebär att lärande i 
företagsledning inte kan negligeras vid fortsatt utveckling av teori om 
företagets tillväxt och förnyelse.  

De företag som förnyar sig framgångsrikt genom att utveckla nya af-
färsområden tycks vara de som utvecklar rutiner som hjälper företagsled-
ningar att förstå de processer av lärande som styr tillväxt (Nelson och 
Winter, 1982; Winter, 2003). Utifrån förändringar, som följd av snabb 
teknikutveckling, har tidigare forskning konceptualiserat den ekonomiska 
nyttan av en sådan förståelse i organisationer som dynamiska förmågor 
(Teece, Pisano och Shuen, 1990; Collis, 1994; Eliasson och Carlsson, 
1994; Teece och Pisano, 1994; Teece et al. 1997; Eisenhart och Martin, 
2000; Zollo och Winter, 2002; Zahra, Davidsson och Sapienza, 2006; 
Lavie, 2006; Helfat et al. 2007). I företagets anpassning av kärnverksam-
heten till en snabbföränderlig omgivning blir dynamiska förmågor det 
som avgör företagets överlevnad. Dynamiska förmågor blir således för-
klaringen till att förnyelsen av tillgångar, resurser och kompetenser orga-
niseras så att företaget presterar framgångsrikt över tid när den globala 
ekonomin är volatil och teknologin förändras snabbt (Teece, 2007; Kat-
kalo et al. 2010). 



 

 
46 
 

3. Tongivande teori – dynamiska förmågor  

Nu har förnyelseparadoxen belysts som teoretiskt problem och teorin om 
dynamiska förmågor har introducerats i ett historiskt strategiperspektiv. I 
detta kapitel görs en genomgång av dynamiska förmågor som tongivande 
lösning på förnyelseparadoxen. Syftet med kapitlet är att slå fast rådande 
forskningsläge. Detta utmynnar i en motivering till att undersöka forsk-
ningsfältets teoretiska utveckling utifrån alternativt grundantagande. 

Vad är dynamiska förmågor?  
Den ursprungliga idén med dynamiska förmågor var att förklara varför 
vissa företag klarade av att utnyttja sin teknikplattform och samspeciali-
serade partners för att möta krav på snabbhet i att hantera förändringar i 
företagets omgivning (Teece, 1986; Teece, Pisano och Shuen, 1990). 
Essensen är kapacitet att koordinera förvärv, integrering av interna och 
externa resurser och kompetens till utveckling av nya förmågor. Kapa-
citet att göra så reflekterar egenskaper hos dynamiska förmågor som bi-
drar till att företag långsiktigt kan överleva i en snabbföränderlig omvärld 
(Teece, Pisano och Shuen, 1997; Eisenhart och Martin, 2000).  

Som förklaring innebär dynamiska förmågor att utveckling av företa-
gets operativa förmågor sker så att intellektuella tillgångar så som tek-
niska patent, utnyttjas effektivt i situationer av förändring. Den vanliga 
definitionen av operativa förmågor är ”effort to earn a living in the pre-
sent (Helfat et al. 2007:122; se även Winter 2003:992). Operativa för-
mågor reflekterar med andra ord att företaget omsätter sina intellektuella 
tillgångar som affärserbjudanden. Något som vissa företag tycks kunna 
göra bättre än andra i mötet med snabb förändring (Teece et al. 1997). 
När den typen av prestation observeras antas dynamiska förmågor vara 
orsak till att anpassning av operativa förmågor sker i företagets kun-
skapsbas (Zollo och Winter, 2002; Helfat et al. 2007).  

Litteraturen innehåller rikligt med definitioner av dynamiska för-
mågor, och det har påpekats att divergensen är tautologisk (Ambrosini 
och Bowman, 2009; Barreto, 2010; Giudici och Reinmoeller, 2012). Jag 
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ansluter mig till en sådan uppfattning. Definitioner av dynamiska för-
mågor implicerar att under villkoret av förändringar i omgivningen skap-
ar företaget tillväxt genom hierarkisk rutin (-er) i företagets uppsättning 
av förmågor. Som vi ska se har den här förklaringen varit svår att bevisa 
och konceptuella tvetydigheter kan numera skönjas i litteraturen. 

Tvetydigheter i lösningen 
Hierarkiska nivåer av (dynamiska) rutiner och förmågor i företag är något 
som uppmärksammats i konceptuella studier över tid (t ex Collis, 1994; 
Winter, 2003; Zahra, Sapienza och Davidsson, 2006; Helfat et al. 2007; 
Wang och Ahmed, 2007; Danneels, 2008; Ambrosini, Bowman och Col-
lier, 2009). Senare studier har också pekat på att uppdelningen mellan 
dynamiska och operativa förmågor inte är så självklar. Helfat och Winter 
(2011) utgår ifrån Eisenhart och Martin (2000) som konceptuellt argu-
menterat för att dynamiska förmågor inte enbart förekommer i industrier 
som karaktäriseras av ”hypersnabb” förändring utan även i ”moderat” 
föränderliga industrier. Givet att snabbhet i förändringar inte villkorar 
förekomsten av dynamiska förmågor så hävdar författarna att dynamiska 
förmågor kan vara duala i sin funktion. I en värld där kontinuerlig föränd-
ring blir något stabilt så menar författarna att företag som Intel visat att 
(dynamiska) produktutvecklingsförmågor kan uppstå i existerande affä-
rer. Som kontrasterande exempel har Starbucks istället gradvis utvecklat 
dynamiska förmågor externt, vilka både transformerat interna förmågor 
såväl som de industriella ekosystem som förknippas med företaget (Hel-
fat och Winter, 2011:1249). Hierarkisk uppdelning mellan förmågor har 
sin logik men gränsen mellan hur operativa och dynamiska förmågor 
bidrar till förnyelsen av företagets affärer är betydligt mer flytande.  

Dynamiska förmågor är således inte en självklar lösning på förnyelse-
paradoxen. Även rutiner i sig har kommit att ställas i relation till företags-
ledningens betydelse. Teece (2012:4) noterar hur den rutinbaserade logi-
ken har begränsningar i att förklara hur processer av förnyelse upprätt-
hålls i företag. 

The thesis here is that top management’s entrepreneurial and leadership 
skills around sensing, seizing, and transforming are required to sustain 
dynamic capabilities. Put differently, an important managerial function – 
perhaps the most important – is to achieve semi-continuous asset orches-
tration and renewal, including the redesign of routines.  
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Teece (2007) definierar tre klasser av dynamiska förmågor för analytiskt 
syfte i fortsatta studier: att uppmärksamma möjligheter (sensing), inve-
stera i möjligheter (seizing), samt kombinera, skydda och omkonfigurera 
förmågor (transforming). Författaren menar att det är huruvida den högsta 
företagsledningen representerar motsvarande individuella- och grupprela-
terade färdigheter av dessa tre typer av dynamiska förmågor som avgör 
företagets framgång i mötet med snabba förändringar. Rutiner som kon-
stituerar dynamiska förmågor står alltså i beroende till den högsta nivån 
av företagsledning enligt författaren. 

Skiftet i idéer om rutiners hierarkier och rotade beroende i aktörer im-
plicerar att dynamiska förmågor blir en tvetydig lösning på förnyelsepa-
radoxen. Idén om duala typer innebär att definitioner av begreppet varie-
ras än mer och öppnar för teoretiska antaganden om att fler ledningsni-
våer än enbart koncernledningar är involverade i processer som utvecklar 
dynamiska förmågor. När dynamiska förmågor exempelvis exerceras 
med syftet att utveckla affärer i allianser så kan specifika affärskontrakt 
med kunder komma att involvera företagsledningar på både koncern-, 
affärsenhetsnivå-, och operativa enheter. Hierarkiska definitioner mellan 
dynamiska och operativa typer är med andra ord svåra att operationalisera 
med utgångspunkt i enbart den högsta ledningsnivån i företaget.  

I en senare artikel inspireras Teece (2012:4) av företaget Apple och le-
genden Steve Jobs, när han ger uttryck för att vissa dynamiska förmågor 
dock inte är så självklart rotade i den hierarkiska nivån av rutiner. 

The study of individual corporate histories is an avenue for research and, 
in particular, for understanding the origins of capabilities and for as-
sessing evidence on whether higher-level dynamic capabilities can useful-
ly be thought of as being rooted in routines. 

Kritiken av rutiner som en lösning på förnyelseparadoxen är något som 
Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) tar upp i sin konceptuella studie av 
dynamiska förmågor. De menar att situationer av förnyelse influeras av 
paradoxala drivkrafter av stigberoenden, strukturell tröghet, och kognitiva 
fällor i organisationens uppsättning av förmågor. Eftersom inga rutiner 
kan undgå rigiditet argumenterar författarna för betydelsen av enstaka 
aktiviteter som uppmärksammar riskerna som sådana historiska processer 
av paradoxala drivkrafter möjliggör att förutse och att fatta beslut om 
riskkompensering i operativa förmågors utveckling. Enstaka aktiviteter 
av riskkompensering ses således existera i en dual process med operativa 
aktiviteter, en dual process som företag lär sig att organisera genom for-
mella kontrollsystem. Duala processer, menar författarna, faciliteras till 
att självorganisera sig om de faciliteras av formella kontrollsystem så 
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som exempelvis varnings- och krisledningsrum. Detta konceptualiserar 
författarna i konceptet ”capability monitoring”, en typ av varnings- och 
övervakningssystem för att som företag utöva kontroll över rigiditeter 
som uppstår i företagets operativa bas av förmågor i dynamiska miljöer 
(Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007: 925-926). En poäng med denna 
monitorerande funktion som lösning är att den följer hierarkisk uppdel-
ning av förmågor men undviker fällan av rigiditet i rutiner av dynamiska 
förmågor. Således bärs inte heller kostnader för de risker som förknippas 
med dynamiska förmågor. 

Dynamiska förmågors ekonomiska värde har förklarats på olika sätt i 
litteraturen med betoning på konkurrensfördelar av investeringar i dyna-
miska förmågor. Teece et al. (1997) menar att dynamiska förmågor inne-
bär konkurrensfördelar per definition eftersom koordinering och integre-
ring av interna och externa förmågor i sig upprätthåller överrensstäm-
melse (fit) mellan företaget och dess omgivning. Varaktigheten i konkur-
rensfördelen definieras med utgångspunkt i att hierarkiskt högre, och 
således mer komplexa rutiner, svårligen kan imiteras. Eisenhart och Mar-
tin (2000) menar istället att dynamiska förmågor representerar ”best 
practice” i företag och därigenom kan imiteras. Författarna argumenterar 
därför att dynamiska förmågor kan generera konkurrensfördelar men de 
kan aldrig bli varaktiga. Teece (2007:1321) har senare betonat att dyna-
miska förmågor har varaktiga konkurrensfördelar eftersom dess praktik 
av organisatoriska processer är svår att identifiera och realisera. Implikat-
ionen från det resonemanget är att best practice inte är någon källa till 
konkurrensfördelar. Därmed kan de inte heller konstituera dynamiska 
förmågor i företag. Winter (2003: 994) påpekar att dynamiska förmågor 
inte är någon universell lösning på alla förändringsproblem. Om konkur-
renter bygger sin förändringskapacitet på ad hoc-aktiviteter istället för 
rutiner kan de nå fördelar i kostnader jämfört med dem som tar risken att 
investera i dynamiska förmågor som visar sig inadekvata att adressera en 
situation av förändring.   

Debatten sluter cirkeln i att dynamiska förmågor som teoribildning re-
flekterar brist på empiriska studier vilket orsaker konceptuell tvetydighet 
i såväl egenskaper som effekter.  

I en editerad bok beskriver Helfat et al. (2007:17) hur det ekonomiska 
värdet av dynamiska förmågor kan mätas i termer av överrensstämmelse 
mellan förmågor och förändring i omgivningen s.k. evolutionär fit. Det 
senare, menar författarna, ska inte förväxlas med att en förmåga har hög 
s.k. teknisk fit. Kostnaden för en förmågas funktionalitet kan nämligen 
vara hög oavsett prestation menar författarna. Kostnaden för en förmågas 
tekniska fit är således relativt mått på dess bidrag till lönsamhet medan 
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evolutionär fit inte mäts i kostnader utan med olika indikatorer av främst 
tillväxt så som exempelvis försäljning. 

Med begrepp som evolutionär och teknisk fit blir det ekonomiska vär-
det en fråga om tillväxt och lönsamhet istället för retorisk tvetydighet om 
konkurrensfördelar som eventuella egenskaper hos dynamiska förmågor. 
Några av fältets ledande forskare försöker alltså förstå egenskaper av 
aktiviteter i företag som kan förklara förekomsten av dynamiska för-
mågor, vars samlade effekter alltjämt är svårt att uttala sig om. 

Förklaringsvärdet  
Betydelsen av dynamiska förmågor i industriella kontexter med olika 
snabbhet i förändringen av logiker att göra affärer höjer anspråket på 
förklaringsvärde.  Teoriutveckling inom området rymmer emellertid 
många tolkningar av begreppet dynamiska förmågor. I sin litteraturge-
nomgång av dynamiska förmågor poängterar Ambrosini och Bowman 
(2009) att studier förvisso har avancerat kunskapen under mer än två 
decennier men att dess egenskaper och evolutionära process är konceptu-
ellt begränsat i existerande teoribildning. Finansiella mått avslöjar heller 
inte dynamiska förmågor per definition eftersom kunskap om det ekono-
miska värdet står i beroende till deras egenskaper eller som Zahra, Sapi-
enza, och Davidsson (2006:917) uttryckt saken:  

The emergent literature on dynamic capabilities and their role in value 
creation is riddled with inconsistencies, overlapping definitions, and out-
right contradictions. 

Följden är att det är svårt att med säkerhet uttala sig om hur förmågor 
egentligen bidrar till ekonomiskt värde och prestation34 över tid när bero-
endevariabeln inte kan preciseras med mer säkerhet (Ambrosini och 
Bowman, 2009:46). Ändå konstaterar Katkalo, Pitelis och Teece (2010) 
att begreppet dynamiska förmågor blivit tongivande i strategifältets para-
digmatiska utveckling. Ekonomiska värden förklaras med en begreppsap-
parat som kan vara inspirerande teoretiskt men vars förklaringsvärde är 
mer avhängt rationalistiska idéer, än något som bevisats vara distinkt 
agerande av företag. Teoretiska idéer har, som genomgången visat, blivit 
mer divergenta på senare tid. Således går det inte att undvika att studera 

                         
34 Prestationsbegreppet relativt andra företag/industrier är utmärkande för strategiforsk-
ning. Se t ex Rumelt, Schendel och Teece, (1994) Fundamental Issues in Strategy, Har-
vard Business School Press, Cambridge, MA. 
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dynamiska förmågor på empirisk grund om dess tillämpning ska få teore-
tisk legitimitet. 

Kritik kan även riktas mot lösningar som ersätter rutiner i begreppet 
förmågor med enstaka monitorerande aktiviteter av kontroll så som ansat-
sen av Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) representerar. Hur företags-
ledningar organiserar sig att katalysera självorganiserande system i för-
nyelsen av företaget förblir ett mysterium precis som ackumulering av 
långsiktigt värde. Frågor om hur organisationsstruktur och kultur deter-
minerar rationaliteter av lärande (Zollo och Winter, 2002) förblir olösta 
när frågor om varför aktörer har handlingsutrymme att initiera monitore-
ring av paradoxala krafter utelämnas (Felin och Foss, 2005). Det ska sam-
tidigt understrykas att ambitionen av Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007, 
att utveckla teori som förbinder förmågor och praktik, hitintills är den 
enda publicerade studien som explicit lyfter fram spänningar (paradoxala 
drivkrafter) som utgångspunkt. 

Problematiken med lösningar som ersätter dynamiska förmågor, likt 
den Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) representerar, blir att alternati-
vet förkastas utan empirisk konfrontation med studier som de facto har 
förklarat sina observationer som dynamiska förmågor i förnyelseproces-
ser. Det är naturligtvis så att undersökningar på teoretisk väg kan vara 
valida i sig. Förr eller senare, som Arend och Bromiley (2009:86) uttryckt 
saken, krävs emellertid stöd från väldesignade empiriska studier om en 
teori om dynamiska förmågor ska accepteras baserat på att den har förkla-
ringsvärde. Förklaringsvärdet kan ökas genom studier i vilka rivali-
serande hypoteser testas; tester som kan falsifiera förväntade egenskaper 
hos dynamiska förmågor och dess eventuella effekter.  

Mot detta forskningsläge, att nomenklaturen varierar på grund av brist 
på empiriska studier av rivaliserande lösningar på förnyelseparadoxen, 
aktualiseras diskussionen om huruvida dynamiska förmågor kan ges legi-
timitet eller förkastas35. Förnyelseparadoxen är således alltjämt centralt 
problem i teorin om förmågor. Detta faktum ger heller inte dynamiska 
förmågor någon teoretisk legitimitet per definition som lösning på förny-
elseparadoxen. I sina reflektioner kring dynamiska förmågor och deras 
betydelse för ekonomiskt värde av förmågor i organisationer konkluderar 
både Collis (1994) och Ambrosini och Bowman (2009): Det beror på. 
Finns det skäl att även fråga vad det beror på att vi inte vet mer om dy-
namiska förmågor efter snart tjugofem års forskning? 

                         
35 Konversationen mellan Arend och Bromiley (2009) och Helfat och Peteraf (2009) ger 
uttryck för ett sådant behov genom att likt ett test av en hypotes företräda två diametrala 
ståndpunkter om värdet av dynamiska förmågor som teoretiskt begrepp; förkasta vs. 
behålla.  
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4. Teoretisk utveckling i grundantagandet 

Att fokusera teoriutveckling till förnyelseparadoxen och försöka lösa 
detta problem blir i den här studien centralt eftersom ledande forskare 
numera förklarar att förnyelseprocesser upprätthålls av dynamiska för-
mågor i företag (Agarwal och Helfat, 2009; Jansen, Tempelaar, van de 
Bosch och Volberda, 2009). Emellertid har förklaringsvärdet i dynamiska 
förmågor klargjorts som tvetydig lösning utifrån det rådande forsknings-
läget. Därför behövs en utgångpunkt som hjälper till att ställa nya och 
adekvata forskningsfrågor för att undersöka alternativa sätt att utveckla 
en sammanhållen teori. 

Den teoretiska bakgrunden pekade på hur strategiforskning om dyna-
miska förmågor försöker lösa förnyelseparadoxen utifrån antagandet om 
rationaliteter som målorienterade intentioner. En sådan rationalitet kan 
förvisso vara begränsad men i grunden finns intention av mål represente-
rat i rutiner för att möjliggöra lärandet från erfarenheter i företagsled-
ningens strävan att uppnå överrensstämmelse mellan företaget och om-
givningen. Denna form av rationalitet uttrycks ibland av fältets forskare 
som ”satisfying principle” (Winter, 2000; Helfat et al. 2007; se även Cy-
ert och Marsch, 1963; Nelson och Winter, 1982). Vad som avses är att 
företagsledningars begränsade rationalitet orsakar att beslut reellt sett inte 
vinstmaximerar företaget utan en process av kollektivt sökande av jäm-
vikt med omgivningen. Principiellt sett guidas företagsledningar i sitt 
handlingsorienterade sökande av målaspekter som socialt konstrueras i 
rutinen som skapas. Dessa rutiner utgör således generella lagar i sociala 
organisationer enligt det här synsättet på rationalitet. Detta telelogiska 
grundantagande dominerar således den teoretiska utvecklingen av dyna-
miska förmågor, något som även Arend och Bromiley (2009:82) upp-
märksammar i sin kritik av forskningsfältet. De pekar på att grundanta-
gandets förtjänster och begränsningar tas för givet utan att alternativ dis-
kuteras. I sitt bemötande av kritiken hänvisar Helfat och Peteraf (2009) 
till perspektivets teoretiska rötter och ledande forskare medan alternativa 
grundantaganden om rationaliteter och lärande utelämnas. Betydelsen av 
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spänningar som rationaliteter för lärande per se är således något som neg-
ligeras36.  

Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) utgör undantaget. Även om viss 
kritik har riktats till deras antagande om spänningars natur så visar förfat-
tarna hur paradoxala drivkrafter kan vara input i rationaliteter av lärande i 
organisationer. Spänningar har i andra strategistudier visat sig vara bety-
dande input som källa till kreativitet för att utveckla företagets kunskaps-
bas. I sin studie av strategiförmågors utveckling poängterade Ginsberg 
(1994) betydelsen av att företagsledare förstår kreativa spänningar dvs. 
att kunna klargöra vad som är genuint väsentligt att lära mellan nutid och 
framtid om varaktig tillväxt ska realiseras. Som källa till kunskapsut-
veckling så förekom spänningar som betydelsefull faktor även i några 
klassiker som utgör teoretiska rötter för perspektivet dynamiska för-
mågor. Selznick (1957) betonade rivalitet i organisationer som källa i 
kunskapsutveckling. Penrose (1959) såg förvisso inte lärande som en 
nödvändighet men lyfte fram betydelsen av att utnyttja naturliga spän-
ningar. Andra har empiriskt visat hur skapandet av tillväxt i grunden är en 
fråga om företagsledningens sätt att hantera och utnyttja spänningar 
(Normann, 1975:136-137). Det är således fullt möjligt att paradoxala 
spänningar har till synes negativa egenskaper men vars verkliga struktur 
är positiv om den utnyttjas (jfr Smith och Lewis, 2011). Kanske är det 
detta som fältets pionjär, David Teece (2012:3-4), är på jakt efter när han 
säger:  

Creative managerial and entrepreneurial acts (e.g. creating new markets) 
are, by their nature, strategic and non-routine, even though there may be 
underlying principles that guide the choices. ...Periodic, if not continuous, 
asset orchestration (i.e. asset alignment, coalignment, realignment, and 
redeployment) is necessary to minimize internal conflict and to maximize 
complementarities inside and outside the enterprise. [min kursivering] 

                         
36 Jag ska återkomma till detta grundantagande i kapitlet teoretisk utgångspunkt. Exem-
pelvis så öppnar Teece och Pisano (1994) för att forskning om dynamiska förmågor med 
nödvändighet behöver göras med utgångspunkter som kompletterar den positivistiska 
industriforskningen. Ett sådant exempel är den socialkonstruktivistiska traditionen som 
ofta antas av forskare med empiristiskt förhållningssätt där empiriska regelbundenheter är 
väsentligt i att utveckla förklaringar av fenomen. Jag kommer utveckla mitt förhållnings-
sätt till denna utmaning om antagande genom bl.a. kapitlet metod och senare i kapitlet 
teoretisk utgångspunkt. Min grundsyn är något annorlunda. Spänningssynsättet som ut-
vecklas i avhandlingen antar att företag i snabbföränderliga affärsekosystem söker efter 
dynamisk jämvikt, och flödet mellan företag och omgivning kan inte per definition vara 
reglerat till statiska lagar av rutiner. Teece (2012) ger visst uttryck för detta som jag re-
dogjort för ovan och nedan, och jag sympatiserar med en sådan syn på företag och affär-
sekosystem utan att för den sakens skull utesluta olika typer av rutiner som bidrar i före-
tagets utbyte av produkter och tjänster. 
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En utmaning som kan lösa upp problematiken med rigiditet i rutiner är, 
enligt Parmigiani och Howard-Grenville (2011:447), hur analysnivåer av 
både förmågor och praktik förbinds logiskt i aktiviteter. Där begreppet 
förmågor blir rationell lösning av begränsad rationalitet blir begreppet 
praktik istället förklaring till irrationalitet. Jag utgår ifrån ett alternativt 
grundantagande i förhållande till rutiner: tillväxtgenerering i förnyelse-
processer skapas och begränsas av aktiviteters rationalitet vad gäller att 
utnyttja de paradoxer av spänningar som följer av förändringar. En sådan 
utgångspunkt av alternativt antagande behöver argumenteras genom att 
formulera forskningsfrågor. Om sådana forskningsfrågor ställs kan såle-
des rationaliteter i aktiviteter studeras, även de som kan förefalla irration-
ella. Syftet med detta kapitel är därför att motivera forskningsfrågor för 
att utveckla teori om dynamiska förmågor som kan förklara att förnyelse-
processer upprätthålls i företag. 

 

Paradoxer i förnyelseprocesser 
Tongivande innovations- och strategilitteratur om dynamiska förmågor 
förklarar generellt sett förnyelseprocesser som ett skifte från en uppsätt-
ning av förmågor till en annan. Även om det är tunt med studier som 
explicit adresserar processen av förnyelse så tenderar fenomenet att be-
handlas på tre sätt i litteraturen. 

Den första gruppen av studier pekar på att förnyelseprocesser antingen 
är inkrementella eller radikala till sin natur beroende på i vilken omfatt-
ning företagets förmågor skiftar. Agarwal och Helfat (2009:282) repre-
senterar en sådan strömning inom litteraturen och definierar fenomenet 
teoretiskt som: “strategic renewal includes the process, content, and out-
come of refreshment or replacement of attributes of an organization that 
have the potential to substantially affect its long-term prospects.” I den 
framstående tidskriften Organization Science specialnummer belyste 
författarna hur olika typer av strategiska initiativ så som förvärv, joint-
ventures, allianser, interna projektsatsningar utgör antingen inkrementell 
eller radikal typ av förnyelse (March och Simon; 1958; Burns and Stal-
ker, 1961; Tushman och Romanelli, 1985; Andersen och Tushman, 
1986). Paradoxer av spänningar aktualiseras således när inkrementella 
och radikala organisatoriska processer avlöser varandra i form av variat-
ioner i existerande affär eller omorientering av företagets uppsättning av 
förmågor.  
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Emellertid så visar företag som IBM, så som Agarwal och Helfat 
(2009:286-287) illustrerat, att inkrementella och radikala initiativ över-
lappar och samexisterar i skapandet av tillväxt i förnyelseprocessen. Me-
dan dessa författare utelämnar insikten om samexistens i teoriutveckling 
så har en annan grupp av studier lyft fram potentialen i sådana perspektiv. 
Redan Baden-Fuller och Volberda (1997:114) pekade på att strategiska 
initiativ överlappar när stora företag förbereder sig för att hantera föränd-
rade situationer i förnyelseprocesser. De menar att förnyelseprocesser är 
så komplicerade att de inte kan reduceras till något enskilt strategiskt 
initiativ. Författarna betonar att reellt sett så samexisterar strategiska ini-
tiativ och förnyelseprocesser i företag (se även Volberda, Baden-Fuller 
och van den Bosch, 2001). Paradoxer av spänningar utvecklas därför i 
dilemmat mellan de motstridiga logiker som uppstår mellan vinstdrivande 
affärer och nya osäkra affärsområden (Farjoun, 2011).     

Den tredje gruppen av studier karaktäriserar förnyelse som kognitiva 
representationer av företagets uppsättning av förmågor.  Precis som att 
beslut om utveckling av förmågor sker med input från erfarenhetsbaserat 
lärande i rutiner så menar dessa forskare att kognitiva representationer 
hos aktörerna är en annan input (Gavetti, 2005; Felin et al. 2012:10). 
Lammanen och Wallin (2009) visade i en empirisk studie hur företags-
ledningens kognitiva föreställningar påverkade tre hierarkiska nivåer av 
förnyelse i företagets uppsättning av förmågor; operativ nivå av enskilda 
förmågor; alternering mellan förmågor; samt konstellationer av förmågor 
i affärsekosystemet. Dessa tre nivåer av förnyelse påminner om mekan-
ismer som förklarar hur rekonfigurering i en uppsättning av förmågor 
sker, vilket Lavie (2006:154) definierat som:  

(1) capability substitution, which offers an immediate response at the lev-
el of the overall capability portfolio; (2) capability evolution, which in-
volves continuous experimentation that occurs at the level of particular 
routines; and (3) capability transformation, which is an intermediate re-
sponse that applies at the level of a particular capability.  

Lavie (2006) menar att företagets förnyelse under teknologisk förändring 
förklaras av bristen på överrensstämmelse i företagsledningars föreställ-
ning om företagets uppsättning av förmågor och den reella rekonfigure-
ring som pågår av dessa förmågor. Bristen kallar han för kognitivt gap. 
När detta kognitiva gap ökar följer risken att företaget misslyckas med 
valet av sätt att respondera på de hot och möjligheter som följer i snabba 
förändringar med teknikutveckling.     

Sammantaget blir inte mycket sagt i existerande förmågeteori om hur 
spänningar som uppstår mellan strategiska initiativ i en förnyelseprocess 
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kan utnyttjas till att skapa tillväxt. Lavie (2006:160) medger emellertid att 
existerande teori om rekonfigurering av företagets förmågor bortser från 
sociala intraorganisatoriska dimensioner med politiska och kulturella 
aspekter såväl som interorganisatoriska influenser av konkurrens, imitat-
ion och samtidens spridning av globala kriser.  I kontrast till teknikdrivna 
förnyelseprocesser som dikotomiska; endera stabila eller föränderliga, 
inkrementella eller radikala, så öppnar rekonfigurering av förmågebasen 
för att andra typer av spänningar i förnyelseprocesser där inkrementella 
och radikala förändring samexisterar. Det är därför något underligt hur 
utveckling av litteraturen tenderar till att fortfarande upplysa oss om att 
teknikdrivna förnyelseprocesser är dikotomiska dvs. endera stabila eller 
föränderliga, inkrementella eller radikala etc. (jfr Agarwal och Helfat, 
2009). 

Eftersom vi känner till att paradoxer av spänningar reellt sätt samexi-
sterar i förnyelseprocesser men att det är oklart om, och i så fall hur, såd-
ana spänningar av paradoxer påverkar sociala dimensioner i relation till 
uppsättningen av förmågor, så aktualiseras följande forskningsfråga: På-
verkar spänningar i utveckling av nya affärsområden att förnyelseproces-
ser upprätthålls, och i så fall hur?  

Jakten på relevant utgångspunkt  
Flera röster har under senare år gjort sig hörda vad gäller vikten av att 
dynamiska förmågor studeras med utgångspunkt i specifika kontexter 
givet deras kontextberoende (Helfat et al. 2007:7; Helfat och Peteraf, 
2009; Arend och Bromiley, 2009). Vad författarna tycks avse med kon-
text är att nomenklaturen om förmågor behöver preciseras. 

Förmågors funktion och teoretiska relationer behöver ges ett språk. Ett 
språk som validerar förmågors operationalisering i empiriska studier av 
företag. Det torde innebära att meningsskapande processer i förmågeut-
veckling blir relevant kunskap eftersom begreppet förmåga de facto med 
sin subjektiva natur är kontextberoende (jfr Denrell, 2003). För vårt syfte 
med studien blir aktiviteter som bidrar till meningsskapande betydelse-
fullt om dessa aktiviteter hanterar spänningar i samband med att rutiner 
omprövas när snabba förändringar uppstår i förnyelseprocessen.  

En studie av Salvato (2009) upplyser oss om hur meningsskapande ak-
tiviteter påverkar förnyelse av företag. Salvato studerade nittio produkt-
utvecklingsprojekt i ett Italienskt möbelföretag. Företaget förnyade sig 
under femton år från en position som nischtillverkare av produkter inom 
rostfritt stål, till position som systemleverantör av diversifierad möbelde-
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sign med över tvåhundra designers. Studien pekade på att positionsförny-
elsen kunde förklaras av en praktik av icke repetitivt agerande, som vi-
sade sig förändra rutiner i det dagliga arbetet i projekten. Salvato klassifi-
cerade agerandet som en praktik av medveten handling (mindful action) i 
kontrast till rutinbaserat agerande (less-mindful action). Bevisen pekade 
mot att stabiliteten i föränderligt experimenterande som praktik förkla-
rade nya produkters försäljning. Förnyelsen kunde på så vis genom ruti-
ners evolution vad gäller förmågan till produktutveckling ges en mer 
djupgående förklaring. En slutsats från studien var att förändringar av 
rutiner (förmågor) är mer idiosynkratisk och kopplad till individer än 
tidigare forskning visat. Steget är inte långt från en sådan slutsats till att 
vi kan ana att vissa meningskapande aktiviteter tycks betyda mer än andra 
för att hantera de spänningar som uppstår när rutiner behöver omprövas 
vid utveckling av förmågor. 

Insikten att utveckling av förmågor tycks innehålla spänningar i före-
tagets idésystem är något som Zollo och Winter (2002) betonar. De me-
nar att vissa rutiner borde vara mer lämpliga än andra för att möjliggöra 
lärande med dynamiska förmågor som faciliterar att kunskap ackumule-
ras genom att spänningar artikuleras: 

Important collective learning happens when individuals express their 
opinions and beliefs, engage in constructive confrontations and challenge 
each other's viewpoints. 

Sådana rutiner menar författarna, kan förklara att nya förmågor utvecklas 
som realiserar tillväxt (Zollo och Winter, 2002:341; se även Argyris och 
Schön, 1978; Duncan och Weiss 1979).). Andra rutiner möjliggör kon-
struktiva miljöer i organisationer genom kodifierat minne av hur saker 
görs i organisationer, så som dataprogram, manualer och dylikt. Förfat-
tarna menar att de förändringar som företag möter kan kräva dynamiska 
förmågor som antingen artikulerade eller kodifierade rutiner för att upp-
rätthålla en konstruktiv miljö av produktion. Även om författarna inte 
diskuterar spänningsbegreppet explicit så är det uppenbart att deras teore-
tisering inbegriper att diffusa spänningar i företagsledningar kan undvikas 
med dynamiska förmågor. Betydelsen av att hantera spänningar internt i 
företaget var något som Danneels (2008) testade som en av flera faktorer 
i en empirisk studie. Han fann samband mellan aktiviteter som hanterar 
konflikter konstruktivt och förändring av operativa förmågor. Resultaten 
visade samvariation över tid vilket tolkades som att den process som dri-
ver dynamiska förmågor kan påverkas (Danneels 2008: 536-537). Danne-
els tolkning står således i kontrast till det budskap Zollo och Winter för 
fram. Deras budskap är nämligen att företag föds med ”gener” som möj-
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liggör anpassning och förmåga att överleva snabba förändringar när kon-
kurrensvillkoren omkullkastas. Winter (2003:991) har sedermera även 
uttryckt det som att managers inte har någon genuin möjlighet att egentli-
gen förstärka dynamiska förmågor i företaget. Implikationen av hans 
resonemang är att företag som utvecklar konfliktfyllda miljöer har svaga 
gener som de antingen får leva med som lågpresterare, eller så får företa-
get avvecklas så att kapital kan återinvesteras i andra företag. När vi 
summerar dessa studier så tycks det finnas en samsyn vad gäller hur 
spänningar kan hanteras såsom dynamiska förmågor, medan motstridiga 
slutsatser råder om managers handlingsutrymme för att påverka utveckl-
ingen av sådan kapacitet i företaget.  Det är därför något förvånande att 
studier som undersöker hur förmågor hanterar spänningars reella existens 
fortsatt lysa med sin frånvaro.   

Om nu företagsledningar har ett handlingsutrymme att påverka ut-
veckling av förmågor till att hantera spänningar så är det något som för-
blivit vagt i litteraturen trots att vi känner väl till att spänningar uppstår 
som reellt problem i förnyelse av företag.  Hur hänger då de studier som 
finns ihop kring den här studiens syfte att studera hur förnyelseprocesser 
upprätthålls? Kanske kan det vara så att det finns vissa spänningar som 
hanteras av individer och andra spänningar som hanteras av rutiner. Åt-
minstone argumenterar vissa praktikorienterade forskare för att det kan 
vara på det viset (jfr Parmigiani och Howard-Grenville, 2011). Salvato 
(2009) lyfter förvisso inte fram spänningsbegreppet i den typ av förnyelse 
han studerade men ger bevis och teoretiskt språk som input till en tänkbar 
hypotes: företag upprätthåller förnyelseprocesser genom meningsskap-
ande aktiviteter som hanterar spänningar både med rutiner (Zollo och 
Winter, 2002) och enstaka aktiviteter (Danneels, 2008). Om det är så eller 
på något annat vis har vi hitintills inte fått veta så mycket om. Pragma-
tiskt känner vi dock till att när naturligt genererade diffusa spänningar 
fortplantar sig i företagsledningar så utmanas de i att skapa meningsfull 
riktning för affärsutveckling. Därför så kommer jag att fokusera på att 
klarlägga hur detta går till mer konkret genom att besvara följande forsk-
ningsfråga: Hur hanterar företaget och dess företagsledning spänningar i 
förnyelseprocessen genom utveckling av förmågor? 

Med vetskapen om att förmågor upplevs subjektivt i företag och är 
svåra att mäta (Denrell et al. 2003), har argument lyfts fram för behovet 
att bättre belysa hur förmågor att hantera spänningar kan vara en ”objek-
tiv” meningsskapande mekanism. Vidare urskiljdes betydelsen av att 
studera om sådana spänningsmekanismer står i beroende till företagsled-
ning i förnyelseprocessen. De forskningsfrågor som formulerats hjälper 
oss att studera hur kunnandet om spänningar utvecklas i företag. Själva 
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kunnandet om spänningar i förnyelseprocesser kan genom studiens andra 
forskningsfråga avancera kunskap om egenskaper hos dynamiska för-
mågor. Man kan säga att vi har börjat operationalisera företagets ”spän-
ningskunnande” med en definition och två forskningsfrågor om begreppet 
förmåga.   

Möjligtvis kan spänningskunnande vara ett relevant begrepp för att ut-
veckla ett teoretiskt språk om hur spänningar vid förändring av rutiner 
inte bara måste hanteras genom rutiner utan också kan behöva utnyttjas 
av aktörer – kunskap som behöver vara företaget tillhanda över tid för att 
upprätthålla förnyelseprocesser. Eftersom spänningar i själva verket är så 
centralt för att skapa tillväxt, så menar Normann (1975:142) att det borde 
vara möjligt att bygga in vissa typer av spänningar i företag för att få en 
slags permanent tillväxtgenererande kraft.  En sådan undran närmade sig 
Normann genom att analysera diffusa spänningar som utvecklats till kon-
flikter i företagsledningar, såväl i grupper som mellan enskilda individer. 
Det är aspekter som denna studie avgränsats ifrån. Istället fokuseras hur 
spänningar hanteras med aktiviteter och huruvida företag kan bygga in 
sådant spänningskunnande som en mer permanent tillväxtgenererande 
kraft. Problemet med förnyelseparadoxen motiverar detta fokus i teoriut-
veckling.  

Några lösningar på förnyelseparadoxen tillskriver, var och en på sitt 
sätt, att spänningar i termer av konflikter är något som rätt aktiviteter 
hanterar (Zollo och Winter, 2002; Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007). 
Dessa studier reflekterar emellertid motstridighet i logiken av huruvida 
rutiner av aktiviteter eller enstaka aktiviteter (praktik) ackumuleras som 
ekonomiskt värde i företaget. I själva verket lämnar båda lösningarna en 
del övrigt att önska i den ekonomiska logiken kring spänningar som ack-
umulerad kunskap per definition. Betydelsen av vad vi hitintills be-
greppsliggjort med termen ”spänningskunnande” erkänns således implicit 
bland teoretiker som språk medan det ekonomiska värdet förblir vagt 
förklarat. Kanske är det också i denna vaghet som lösningen på förnyel-
separadoxen stå att finna.  

Vi ska problematisera denna aspekt lite mera utförligt genom att iden-
tifiera någon lämplig forskningsfråga om ekonomisk logik. För det än-
damålet kan några tidigare studier lyftas fram som implicerar att flera 
dynamiska förmågor och aktörer behöver studeras som en komplex upp-
sättning samband för att förklara hur ekonomiska värden uppstår. 
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Bestående värden i snabba förändringar 
Förnyelseparadoxen tycks vara lika mycket en teoretisk fråga om hur 
ekonomiskt värde ackumuleras i spänningskunnande som hur aktiviteter 
konstituerar kunnandet om relevanta spänningar. Förvisso kan studier av 
de ekonomiska värden som följer med dynamiska förmågor kritiseras för 
bristande validitet på grund av den osäkerhet som finns i förmågors egen-
skaper. Men vi kan också ta hjälp av begrepp som evolutionär och entre-
prenöriell fit för att formulera en lämplig forskningsfråga. Några tidigare 
studier får definiera evolutionär och entreprenöriell fit, innan vi återvän-
der till Ericsson som exempel på hur ekonomiska värden i spänningskun-
nande kan vara intressant att undersöka. 

Helfat et al. (2007) beskriver hur värdet av dynamiska förmågor kan 
mätas i termer av överensstämmelse mellan förmågor och förändring i 
omgivningen s.k. evolutionär fit. Författarna menar att ihållande tillväxt i 
många fall, men inte i alla, kan vara ett lämpligt mått på att uppsättningen 
av förmågor i ett företag uppvisar evolutionär fit (2007:17). Detta ska 
samtidigt inte förväxlas med att en förmåga har hög s.k. teknisk fit. Kost-
naden för en förmågas funktionalitet kan nämligen vara hög oavsett pre-
station menar författarna. Evolutionär fit innebär alltså att lönsamhet i 
utvecklingen av ett nytt affärsområde i en koncern inte behöver finnas för 
att dynamiska förmågor ska bidra till evolutionär fit. Exempelvis så fann 
Keil, McGrath och Tukiainen (2009) i en studie av mobiljätten Nokia att 
ekonomiska bidrag från dynamiska förmågor vid utveckling av nya typer 
av affärsprojekt fanns i effekter av att förnya företagets kärnaffärer och 
teknologier. Det är dock problematiskt att tillskriva tillväxtgenerering till 
”a specific managerial action” eftersom managers kan råkar befinna sig 
på rätt plats och vid rätt tidpunkt när kritiska erfarenheter från misslyck-
ade initiativ utnyttjas inom nya områden för affärsutveckling (Keil et al. 
2009:618).  

Andra studier pekar tvärtom, på att evolutionär fit kan orsakas av vissa 
managers. Exempelvis så jämförde Martin (2011) tre högpresterande med 
tre lågpresterande koncerner i mjukvaruindustrin och hur managers på-
verkade evolutionär fit.  Studien visade hur ”episodiska grupperingar” av 
general managers mellan affärsområden i koncerner kunde förklara skill-
naderna i både tillväxt och lönsamhet under jämförd period om två år. 
Agerandet av samordningen i general managers kommunikation och be-
slutsfattande tolkades som en typ av ”dynamisk förmåga av företagsled-
ning” (jfr Adner och Helfat, 2003).  Dynamiska förmågor i företagsled-
ningar har även urskilt i managers kognitiva kapacitet. Eggers och Kaplan 
(2009) mätte till exempel hur koncernchefers uppmärksamhet på fram-
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växande teknologier påverkade företagets snabbhet vad gäller att orien-
tera sin affärsutveckling i nya industrier. En effekt av denna kognitiva 
kapacitet är att vissa företagsledningar bryter sig loss från stigberoendet i 
företagets historia. Istället skapas meningsfulla stigar genom uppmärk-
samhet och handling i den yttre miljöns förändringar (Garud och Karnoe, 
2000; Pandza et al. 2009). Möjligen kan företagsledningars stigskapande 
genom dynamiska förmågor i sig ses som långsiktigt värde i företaget. 
Kanske är det så vi kan förstå Teece (2007:1321) när han betonar ente-
prenurial fit som villkor i företagets evolutionär fit med en snabbförän-
derlig omgivning. 

När vi intresserar oss för kunnande om spänning per se, så undrar man 
förstås hur den typen av kunskap kan ackumuleras i företag – om den nu 
kan det. För att återvända till exemplet med Ericsson. Vi känner till att 
koncernen gjorde sig av med affärsområdet informationssystem (EIS) i 
slutet av 1980-talet. Erfarenheterna av integreringsproblemen med EIS 
drog företaget nytta av genom att utveckling av att nya affärsområden 
under 1990-talet koncentrerades till existerande kärnaffärer. Man ansåg 
sig ha lärt sig hur integrering av nya affärsområden går till och det är 
möjligt att det går att belägga att företagsledningen de facto hade gjort 
det. Koncernledningens strategi att försiktigt integrera dvs. affärsutveckl-
ing baserat på att utnyttja befintliga affärer inom telekom, var något som 
andra studier visat var framgångsrik strategi i andra mogna industriföre-
tag i slutet av 1980-talet och en bit in på 1990-talet (Bengtsson, 1993). 

Ericsson stod dock inför nya problem när IP-teknik och internet snabbt 
fick spridning globalt. Spänningar i företagsledningen blev så diffusa att 
öppna konflikter utvecklades, inte minst i och mellan koncernledning och 
styrelse. Trots erfarenheten från den avbrutna förnyelseprocessen med 
EIS så hade inte spänningskunnandet ackumulerats i företaget, åt-
minstone inte i någon form av kunskap som aktörerna kunde utnyttja. 
Skälen till att det blev så just i Ericsson kan naturligtvis vara många. Ex-
emplet pekar dock på att ackumulerat spänningskunnande i företag blir 
något ytterst relevant för att kontinuerligt upprätthålla en förnyelsepro-
cess. Eftersom spänningskunnandet i Ericsson från tidigare erfarenhet av 
att ”integrera” affärsområden inte längre var tillräcklig kunskap för evo-
lutionär fit, så aktualiseras behovet att förstå hur spänningskunnande 
byggs upp och används av industriella aktörer i snabbföränderliga eko-
nomier (jfr entreprenöriell fit).   

I en samtid där snabba förändringar blir något kontinuerligt förekom-
mande i allt fler industrier så uppstår nya ekonomiska villkor för effektiv 
tillväxtgenerering av utvecklade förmågor. Möjligen kan vi utifrån Edith 
Penrose klassiska insikter förstå sådana värden som att företaget kan stå 
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rustade för morgondagens affärer genom ackumulerad tillgänglighet av 
resurser i företagsledning (1959:46–47). Hur värden av företagsledning 
uppstår i samtidens förnyelseprocesser utan att företaget behöver bära 
kostnader för överskott av sådana resurser vet vi inte så mycket om. Den 
teoretiska problemetiken med spänningskunnande är inte bara att förklara 
hur dess innehåll är adekvat, utan även hur kunnandet om spänningar kan 
byggas in i företaget som entreprenöriell fit för att säkra evolutionär fit i 
företaget genom kontinuitet i förnyelseprocesser. Hur evolutionär fit på-
verkas av s.k. dynamiska förmågor i företagsledningar är dock osäkert 
från vad vi vet av tidigare studier. Eftersom det är brist på studier som 
beskriver hur dynamiska förmågor i företagsledningar utvecklas till di-
stinkta egenskaper över tid, än mindre deras direkta relation till distinkta 
egenskaper i företagets dynamiska förmågor, så går det ännu inte med 
säkerhet säga varför evolutionär fit uppstår. För att förstå varför ekono-
miska värden uppstår i förnyelseprocesser behövs med andra ord studier 
som angriper förmågors utveckling som ett multinivåproblem mellan 
individ och förnyelseprocessens samhällskontext av yttre miljö av spän-
ningar.  
Genomgången av exempel på företag i det här kapitlet visar att det kan 
finnas praktiska skäl till att förnyelseprocesser upplevs som mer eller 
mindre värdefulla att upprätthålla i företag. Det vetenskapliga kunskaps-
läget är dock vagt i frågan hur kapacitet av spänningskunnande kan ut-
vecklas som inbyggt ekonomiskt värde genom att förnyelseprocesser 
upprätthålls. Jag formulerar därför följande forskningsfråga: Bidrar ut-
vecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsledning till ekono-
miskt värde i koncernen?  

Slutsats av problematisering  
Från genomgången av tidigare forskning drar jag slutsatsen att behovet av 
nya utgångspunkter är angeläget för att utveckla teori som löser förnyel-
separadoxen och förklarar hur företag upprätthåller förnyelseprocesser i 
snabbföränderliga miljöer. Slutsatsen är i linje med konklusioner av Bar-
reto (2010:277) som skriver: 

[S]o far, we have predominantly observed a variation stage in the litera-
ture itself, that is, with a proliferation of concepts and relationships. Now 
is the right time to move toward more selection- and retention-oriented 
stages, that is, with a consolidation of the main construct and a capitaliza-
tion on previous research in a more structured, focused way. 
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De forskningsfrågor som formulerats visar att det finns skäl att inte för-
bise potentiella teoriströmmar i forskningsfältet. Snarare är det centralt att 
utveckla ett förhållningssätt som möjliggör eklektisk konfrontation av 
tongivande idéer. Fortsatta studier bör undvika fallgropen att lösa förny-
elseparadoxen genom retorisk kritik för att istället koncentreras till sam-
spel mellan teoretiskt och empiriskt forskningsarbete. Teoriutveckling 
handlar om att undersöka potentialen till koherens i existerande teoribild-
ning, snarare än att på förhand välja ut någon definition av dynamiska 
förmågor för att lösa studiens empiriska och teoretiska problem. Det är i 
skärningspunkten av forskningsfältets konceptuella motstridigheter som 
vi ska utveckla teorin genom att undersöka ledtrådar som tongivande 
litteratur gett om relationen mellan dynamiska förmågor och spänningar 
(Danneels, 2008; Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007; Zollo och Winter, 
2002). Jag ska därför fokusera på begreppet spänningar som teoretisk 
utgångspunkt för att utveckla en teori av existerande strömningar.   

Precis som Alvesson och Sandberg (2011) tror jag att alternativa grun-
dantaganden ibland kan vara mer lämpligt för att utveckla existerande 
teoribildning än att identifiera gapet för inkrementella bidrag. Väl med-
veten om svårigheterna som finns i en sådan forskningsstrategi och dess 
krav på metod så kan inte konkluderas annat än att ett alternativt grund-
antagande är det mest angelägna behovet i kunskapsutveckling om dyna-
miska förmågor i vår samtid. På så vis drar avhandlingen nytta av det 
annalkande paradigmet av dynamiska förmågor. Ett paradigm som jag 
förvisso är mycket starkt kritisk till men ändå ser som studiens hemvist 
för bidrag till teori med relevans i strategiskt management.  

I en sådan ansats blir problematiseringen av teorin en metod i sig (Al-
vesson och Sandberg, 2011). Slutsatsen av tidigare forskning indikerar 
nämligen att krisen i forskningsfältet dynamiska förmågor inte nödvän-
digtvis ska betraktas som teoretisk utan genomgången avslöjar metodolo-
giska problem. I kapitlet metod ska vi närmare undersöka huruvida så är 
fallet. Det ska vi göra genom att studera rådande läge av tillämpade me-
toder och konsekvenser för att empiriskt studera spänningsbegreppet och 
förnyelseprocesser i utveckling av en teori om dynamiska förmågor.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

De tidigare kapitlen har lyft fram det teoretiska problemet av förnyelsepa-
radox som rigiditet i rutiner vilket således även följer i teori om dyna-
miska förmågor. I genomgången av teoretisk utveckling undersöktes hur 
studier om dynamiska förmågor förhåller sig till spänningsbegreppet. 
Genomgången visade att spänningsbegreppet berörts av några få studier 
utan att definieras. I detta kapitel redovisas val och utvidgning av teore-
tiska utgångspunkter i spänningsbegreppet. Dessa förs sedan samman i ett 
analytiskt perspektiv av grundbegrepp i teoribildning om dynamiska för-
mågor.  

Spänningars existens 
Spänningar kan analogiskt definieras som tillväxtmotorn i evolutionen av 
företagets tillväxt. Om motorn utnyttjas och underhålls med förebyg-
gande åtgärder så är chanserna goda för att tillväxt i förnyelseprocesser 
med nya affärsområden upprätthålls. Även i tider när finanskriser, ovän-
tade teknikskiften och andra snabba förändringar växer fram som para-
doxer att hantera. Med snabbföränderliga affärsekosystem följer att före-
tagsledningar i sitt lärande ställs frekvent inför att hantera paradoxer av 
spänningar. Här i påverkar informationsteknologin den moderna ekono-
min till att utmana företagsledningar att förhålla sig till lärandet om para-
doxal spänning, hur den som sådan kan identifieras, utnyttjas och byggas 
in i företaget för kontinuerlig tillväxtgenerering med förnyelseprocesser. 
Resten av det här kapitlet redogör för teoretiska utgångspunkter i utvidg-
ning av en sådan teori. 

Förändringar 
Spänningar definierar Floyd och Lane (2000:155) som ett i första hand 
internt observerbart fenomen i organisationer orsakat av förändringar i 
företagets omgivning, ett slags makt- och värdesystem av naturliga driv-
krafter. Naturliga drivkrafter är något som Normann (1975:72–76) tar 
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upp när han skriver att sådana kan vara exogena i termer som nya tek-
nologier eller statliga restriktioner såväl som yttre beroendeförhållanden 
av till exempel nyckelkunder eller störningar och variationer i produkt-
ionscykeln som till exempel driver fram exportverksamhet för att minska 
överkapacitet. Floyd och Lane (2000:168) pekar även på en annan väsent-
lig spänning som orsakas av förändringar, den om olika konkurrensför-
hållanden inom industrin, både avseende att förvärva resurser, och att 
etablera sig med produkter på marknaden. Sammantaget kan man säga att 
när managers konfronteras av naturliga drivkrafter till förändring i arbetet 
med att både institutionalisera existerande förmågor, och utveckla nya 
förmågor, så uppstår spänningar i organisationen som observerbara 
(Floyd och Lane, 2000:154).  

Spänningar kan alltså ha formen av avvikelser från förväntade till-
stånd, misfits, konflikter och kriser och om det inte föreligger någon så-
dan brist på harmoni är det inte heller troligt att förnyelseprocessen ens 
kommer igång. Eftersom planering och styrning av tillväxt är så intimt 
förknippat med spänningsbegreppet så är tillväxt och förändring i grun-
den en fråga om att hantera spänningar i olika situationer i förnyelsen 
(Normann, 1975:136). Hantering av spänningar blir då i sig en fråga om 
att hantera olika typer av spänningar. Medan förändringar ter sig klarlagt 
som en väsentlig input till att spänningar utvecklas på företags- och sam-
hällsnivå, och i snabbföränderliga affärsekosystem, blir det angeläget att 
beskriva hur naturliga spänningar kan komma att fortplanta sig som olika 
typer av spänningar i företagsledningar genom att socialt (re-) konstrue-
ras. 

Riktade och diffusa spänningar 
När spänningssynsättet används som förklaring kan olika spänningstyper 
bli föremål för att hanteras av forskaren. Från sina observationer av spän-
ningar klassificerade Normann dem som antingen ”riktade eller diffusa 
spänningar” vilket managers har att förhålla sig till för att kunna driva 
tillväxten (1975:137). Det är väsentligt eftersom riktade spänningar ofta 
är givna i termer av att till exempel biprodukter uppstår och blir naturliga 
drivkrafter för att växa i viss riktning, medan diffusa spänningar kan vara 
växtdrivande om de utnyttjas av managers. Som Normann understryker så 
kan naturligt genererade diffusa spänningar – just genom att de inte anger 
någon tillväxtriktning - ge upphov till spänningar av annat slag. Inom en 
företagsledning kan man vara oense om hur ett hot mot företaget bör 
bemötas. Det kan till och med råda oenighet om huruvida ett hot verklig-
en föreligger eller ej, och därför kanske inte ens någon motivation till hur 
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en tillväxtprocess skapas. Men en sådan diffus spänning kan initiera en 
kamp mellan olika tolkningar av företagets situation och på så sätt skapa 
en sekundär spänning inom systemet av dominerande idéer (1975:137–
138). 

I organisering av aktiviteter inom och utom företaget lever således 
spänningar sitt eget liv, diffusa och riktade som i sig kan komma att han-
teras som paradoxer av motstridiga spänningar. Paradoxer blir till dilem-
man och motstridigheter som beslutsfattare försöker lösa temporärt. Ris-
ken med temporära lösningar blir således att diffusa spänningar fortplan-
tar sig, inte bara i företagsledningar i förnyelseprocessen, utan genom 
hela organisationen. I värsta fall ut i affärsekosystemet i relationer till 
kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Diffusa spänningar tar 
över och det är både svårt och tar tid för en företagsledning och dess råd-
givare att sortera bland spänningarnas negativa biprodukter i försöken att 
ta sig ur situationen där allt tycks vara dilemman och motsättningar i 
förnyelseprocessen.  

För att ta ett exempel. I en studie av tillväxtproblem i det amerikanska 
företaget Polaroid visade forskare hur teknikkoncernen framgångsrikt 
utvecklade teknikförmågor inom digital bildhantering under 1980-talet. 
Men när företaget expanderade och integrerade det nya affärsområdet 
1998 resulterade det i försvagad teknikförmåga på den snabbt framväx-
ande marknaden. Det visade sig att även i att företaget hade en prototyp 
redan 1992 som inte utannonserade förrän fyra år senare. Vid den tid-
punkten så hade över fyrtio konkurrenter börjat sälja digitalkameror. Av 
studien drog forskarna slutsatsen att företag som möter situationer av 
snabba teknikförändringar utmanas att sortera mellan olika typer av för-
ändringar. Sortering med avseende på förändringar som kan adresseras 
med enbart nya förmågor från andra förändringar som kräver nytt strate-
giskt tänkande i företagsledning (Tripsas och Gavetti, 2000:1159). Det 
behöver väl knappast påpekas att diffusa spänningar utvecklades i Pola-
roid i samband med att den negativa trenden av tillväxt blev allt mer tyd-
ligt framträdande.  

Med utgångspunkt i Weick (1995) betonar Floyd och Lane (2000:160) 
att situationer av spänningar i förnyelseprocesser har en subjektivt upp-
levd verklighet likväl som att spänningar av exogena förändringar repre-
senterar en objektiv verklighet. Denna senare typ av spänningar uppstår 
oberoende av hur en företagsledning agerar (Normann, 1975:71; Floyd 
och Lane, 2000). Yttre förändringar orsakar således spänningar likväl 
som att aktörer både genom repetitivt agerande och kognitiva representat-
ioner konstruerar paradoxer av sociala spänningar i organisationen. Detta 
är det vanliga synsättet på paradoxer av spänningar som oförenliga (jfr 
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Smith och Lewis, 2011:385). Men insikten om spänningars fortplantning 
innebär att det existerar även en spänning som uppstår i utbytet mellan 
den naturliga typen av spänning och den sociala konstruktionen. En spän-
ning bland paradoxala förändringar som kan vara svår för involverade 
aktörer att förnimma. 

Paradoxal spänning 
Paradoxer av spänningar har rönt omfattande beskrivningar teoretiskt. 
Här är det nödvändigt att avgränsa till att klargöra egenskaper hos en 
paradoxal spänning i relation till alternativa paradoxer av spänningar i 
vad som här avses med förnyelseprocess. En paradoxal spänning står i 
kontrast till ett synsätt som innebär att förändringar är oförenliga utifrån 
att paradoxer av spänningar påverkar organisationen företagets prestation 
negativt. I sin teoretisering ger Smith och Lewis (2011) fragmentariska 
exempel på hur en paradoxal spänning de facto kan observeras i företag. 
Ett exempel från avhandlingsprojektet kan illustrera paradoxal spänning 
och de dilemman och motsättningar som kan följa av paradoxer av spän-
ningar. 

I sitt möte med IP-teknikens snabba utveckling i slutet av 1990-talet ut-
manades telekomkoncernen Ericsson av paradoxal spänning i att skapa 
tillväxt. För att hantera IP-tekniken utvecklade koncernen bl.a. affärer i 
den framväxande industrin av multimedia. Embryot till det nya affärsom-
rådet omorganiserades frekvent, inte sällan flera gånger per år utifrån di-
lemmat att den nya typen av affärslogik inte överensstämde med existe-
rande affärer i vare sig nät- eller tjänstesidan. Så till slut under hösten 
2006 formaliserades multimedia som en av tre affärsenheter i koncernen, 
om än en relativt liten sådan. Nu integrerades enheter av multimedialös-
ningar med vinstgenererande enheter inom andra affärer t ex förbetalda 
abonnemang, detta för att skynda på utvecklingen av lönsam tillväxt. 
Samtidigt uppstod dilemman i den ekonomiska rapporteringen efter kon-
cernens ekonomisystem inte kunde hantera kalkyler för investeringar och 
prissättning med rabatter för nya erbjudanden i affärer av multimedia. 
Mot slutet av det första decenniet engageras delar av affärsenheten mul-
timedia i att driva koncernens omställningsarbete av sin marknadsorgani-
sation. Från att ha omorganiserats löpande under mer än ett decennium, 
skulle multimedia bidra till att utveckla organiseringen av andra affärsen-
heters sätt att arbeta djupt inne i kundens organisationer för att där hantera 
snabbföränderliga behov av lösningar.    

Med exposén av affärsutvecklingen av multimedia i Ericsson framstår 
dilemman och motsättningar som återkommande i förnyelseprocessen, 
precis som lösningar genom att omorganisera. De besluten rörande para-
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doxer som uppstår i en sådan förnyelseprocess är säkert logiska vid varje 
givet tillfälle att förändra organisationen, åtminstone för den företagsled-
ning som upplever hur det nya affärsområdet inte passar in, men ger upp-
hov till nya dilemman som någonstans i medvetandet lever kvar över 
tiden. Men bakom dualiteter av paradoxer av spänningar i dilemman och 
motsättningar i att separera och integrera gamla och nya affärer döljer sig 
en annan spänning (jfr Smith och Lewis, 2011:387), en spänning i ömse-
sidigt beroende av att utveckla företaget från att driva standarder ut på 
marknader till att arbeta betydligt mer inne i kundernas och andras orga-
nisationer i snabbföränderliga affärsekosystem. Det är alltså teoretiskt 
möjligt att betrakta en spänning som både en naturlig och en social kon-
struktion av paradoxen. Sådana spänningar blir paradoxala per definition: 

[A paradox tension is defined as] contradictory yet interrelated elements 
that exist simultaneously and persist over time. Such elements seem logi-
cal when considered in isolation but irrational, inconsistent, and even ab-
surd when juxtaposed (Smith and Lewis, 2011:386; see Lewis, 2000).  

En paradoxal spänning (eng. paradox tension) uppstår med dualiteter 
drivna av negativa spänningar som biprodukter i paradoxer av förändring 
(eng. paradoxical). Dualiteter i bemärkelsen att oavsett hur företagsled-
ningen väljer i dilemmat eller motsättningen så är lösningen temporär 
(paradoxical) och den bakomliggande strukturen av spänning (paradox) 
kan komma att blomma upp igen. 

Dessa dilemman och motsättningar har sitt ursprung i naturliga driv-
krafter för förändring i det större affärsekosystemet eller sociala kon-
struktioner med kognitiva representationer och retorik hos organisation-
ens aktörer. Sådana spänningar (paradoxical), uppdelade var för sig, är 
vad Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007:917-919) menar är rigida drivare 
i paradoxer, där stigberoenden och tröghet existerar i systemet medan 
sociala konstruktioner som förpliktande mål exemplifierar hur paradoxer 
av dilemman kan komma att uppstå av historien.  Floyd och Lane (2000) 
betonar istället motsättningar och synteser i förnyelseprocessen, genom 
dialektiskt beroende, mellan naturliga spänningar i omgivningens större 
system och nödvändigheten att som företag reducera dess negativa bipro-
dukter av spänningar (paradoxical) genom att konstruera den sociala in-
teraktionen mellan nivåer och roller av företagsledningar i förnyelsepro-
cessen.  

Här märks en väsentlig skillnad mot Smith och Lewis (2011) som lyf-
ter fram spänningsbegreppet utifrån ett grundantagande om både dualitet 
och dialektik. Deras grundantagande möjliggör så en paradoxteori där 
förekomsten av dualistiska lösningar på dilemman och dialektiska mot-
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sättningar inte längre blir någon negativ biprodukt. Paradoxer av spän-
ningar blir istället garanterna för att den paradoxala spänningen ska ut-
vecklas som latent för att bli framträdande för organisationens aktörer. I 
sin studie med likartat grundantagande, använder Farjoun (2010) inte 
termen paradoxal spänning men förklarar att när utbyte sker mellan spän-
ningar bland aktörer och naturliga drivkrafter så blir det utbytets dialektik 
en källa till att spänningar förstärker varandra i förnyelseprocesser som 
drivkraft.  

Floyd och Lane (2000) betonar motsättningar och synteser i förnyelse-
processen, genom dialektiskt beroende, mellan naturliga spänningar i 
omgivningens större system och nödvändigheten att som företag reducera 
dess negativa biprodukter av spänningar genom att konstruera den sociala 
interaktionen mellan nivåer och roller av företagsledningar i förnyelse-
processen. Här i märks en väsentlig skillnad gentemot Smith och Lewis 
(2011) som lyfter fram spänningsbegreppet utifrån ett grundantagande 
om både dualitet och dialektik. Deras grundantagande möjliggör på så 
sätt en paradoxteori där förekomsten av dualistiska lösningar på dilem-
man och dialektiska motsättningar inte längre blir någon negativ bipro-
dukt. Paradoxer av spänningar blir istället garanterna för att den paradox-
ala spänningen ska utvecklas som latent för att bli framträdande för orga-
nisationens aktörer. I sin studie med likartat grundantagande, använder 
Farjoun (2010) inte termen paradoxal spänning men förklarar att när ut-
byte sker mellan spänningar bland aktörer och naturliga drivkrafter så blir 
det utbytets dialektik en källa till att spänningar förstärker varandra i för-
nyelseprocesser som drivkraft.  

Eftersom spänningar kan utnyttjas, enligt Normann (1975), såväl dif-
fusa som riktade spänningar, så torde även paradoxal spänning kunna 
utnyttjas. Åtminstone är det en rationalitet som teoretiskt påstås av Smith 
och Lewis (2011:394). Deras antagande bygger på hypoteser om att olika 
kognitiva, emotionella och beteendemässiga villkor överensstämmer med 
typen av paradoxal spänning.  Utifrån sitt antagande om att företag i den 
moderna ekonomin befinner sig i dynamisk jämvikt, föreslår de emeller-
tid att organisationer med dynamiska förmågor kommer att utveckla 
större acceptans för paradoxer av spänningar snarare än att agera defen-
sivt (Smith och Lewis, 2011:392). Mindre blir sagt av dessa författare om 
vad aktören gör och vilka aktiviteter som organisationen utvecklar för att 
utnyttja paradoxal spänning. Sådana dynamiska förmågor torde i alla fall 
bygga på någon form av aktivitet i företagsledning som utnyttjar spän-
ningar, eller som Lewis (2000:764) beaktat aspekten i en tidigare studie: 

Tapping the power of paradox is difficult, however, because escaping re-
inforcing cycles requires seemingly counterintuitive reactions (Cameoron 



 

 
70 
 

and Quinn, 1988). Paradox management entails exploring, rather than 
suppressing, tensions [min kursivering].   

Mot bakgrund att spänningar i snabba förändringar kan komma att fort-
planta sig som diffusa representationer av dilemman och motsättningar 
för beslut, blir paradoxala typer av spänningar, trots allt, svåra att för-
nimma och så även att medvetet utnyttja. Ändå blir det konkreta utnytt-
jandet av paradoxal spänning något angeläget att teoretisera i en värld av 
dynamisk jämvikt. Paradoxal spänning blir således något som i fenome-
net förnyelseprocesser aktualiserar företagsledningars behov av lärande. 
Ginsberg (1994) skulle förmodligen sagt, åtminstone behov hos de före-
tagsledningar som är villiga att kontinuerligt lära sig att se rådande verk-
lighet mer klart för att klargöra vad som är genuint viktigt i strategin att 
driva förnyelse. Paradoxal spänning existerar vare sig det subjektiva be-
hovet utvecklas eller ej, och företagsledningar som aktörer behöver up-
penbarligen förhålla sig till att det är på det viset. 

Något om aktörerna 
Med insikt om spänningars betydelse för tillväxt skriver Normann 
(1975:142) att det borde vara möjligt att i ett företags struktur bygga in 
vissa typer av spänningar för att få ett slags permanent tillväxtgenereran-
de kraft. Med en sådan kunskapsambition blir skillnaden gentemot andra 
spänningsorienterade strategiforskare uppenbar med avseende på vilka 
aktiviteter som förklarar att företag upprätthåller förnyelseprocessen. 
Normann, och dennes kollegor vid SIAR, menade att förändringar i det 
administrativa styrsystemet för olika utbytesprocesser mellan roller är 
otillräckligt för att dominerande förställningar i företagets ledning skall 
förnyas. Istället är det i de internpolitiska processerna som idéer upp-
kommer, förändras och situationsanpassas till spänningar som företaget 
har att hantera. Ett vanligt problem är att företagets politiska maktsystem 
har alltför stor ensidighet eller alltför låg grad av polarisering, eftersom 
det är i spänningen mellan managers tolkningar av tillväxtproblemen som 
källan till förnyelse ligger. Men vissa företag kan sakna nästan varje form 
av sådan spänning, ett förhållande som ofta hänger samman med att före-
taget har alltför väl utvecklade metoder för att kväsa oppositionspartier 
och gerillarörelser, eller helt enkelt saknar förmåga att leva med spän-
ningar (Normann, 1975:216). Följden blir att företag behöver något slags 
handlingsmönster som konstruktivt utnyttjar spänningar.  

Som bekant föreslår Floyd och Lane (2000:161–164) ett annat per-
spektiv på spänningar när de pekar på att informationsutbytet mellan 
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ledningsnivåer, till skillnad från politiska processer förklarar varför orga-
nisationer utvecklar nya förmågor. Divergenta föreställningar är resultatet 
av bristande informationsutbyte mellan ledningsnivåer vilket orsakas av 
spänningar som biprodukter av förändringar i det större systemet. Lik-
nande tankegångar ger Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007:929) uttryck 
för med sin idé om att företagsledningar behöver utveckla övervaknings- 
och varningssystem av dilemman. Den viktigaste skillnaden mellan för-
fattarna ligger enligt min mening i synsättet på vilken typ av spännings-
sfär som kan förklara utfallet av tillväxt. Medan Normann (1975) ägnade 
sambandet mellan förmågeutveckling och den internpolitiska processen i 
företagets högsta ledningsgrupp uppmärksamhet, så är det lika uppenbart 
att de förra författarna lyfter fram att bättre förklaring står att finna i den 
administrativa organisationsstrukturens aktiviteter av informationsutbyte 
mellan roller på olika ledningsnivåer i uppgiften att utveckla nya för-
mågor.  

Paradoxteorin av Smith och Lewis (2011) löser upp problematiken ge-
nom att utrymme finns för både politiskt- och uppgiftsorienterade aktivi-
teter att adressera spänningar i en vidgad strategiteori om paradoxal 
spänning. Det tycks även finnas utrymme för spänningsladdade aktivite-
ter som reflekterar kognitiv kapacitet vad gäller att klargöra vad som är 
genuint viktigt i strategin (Ginsberg, 1994:160), med avseende på vad 
som är paradoxal spänning.  Den grundläggande utgångspunkten mellan 
författarna är trots allt densamma. Spänningar av olika slag är en central 
utgångspunkt i en teori om, och förklaring till, förnyelseprocessers över-
levnad. 

Penrosiansk brygga  
Att tränga in i ett teoretiskt perspektiv är inte så svårt. Svårare är att 
tränga bakom det som sägs. För det ändamålet finns kontraster till hands 
att konsultera. För det teoretiska arbetet konsulterades en klassisk text av 
Edith Penrose (1959): The Theory of the Growth of the Firm. Penrose är 
central referens i både SIAR-forskning och modern forskning med per-
spektivet dynamisk förmågor med avseende på hennes viktiga insikter om 
tillväxtsambandet mellan naturliga drivkrafter och betydelsen av entre-
prenörer och managers (Normann, 1975:22; Teece, 2009:131). Därför 
blev hennes texter i flera avseende vägledande jämte andra klassiska tex-
ter som varit väsentliga i det teoretiska arbetet, så som Mead (1934), 
Schumpeter (1934), Simon (1947), Selznick (1957), Cyert och March 
(1963) Weick (1979) samt inte minst Nelson och Winter (1982). Det är 
uppenbart att avhandlingsarbetet vilar på en acceptans av Penrose idé om 
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resurstillgänglighet i form av adekvat företagsledning som grund för att 
utarbeta en förklaring av tillväxt med förnyelseprocesser. Hon behandlar 
inte förnyelse som begrepp, men poängterar dess betydelse indirekt när 
hon skriver att:  

The diversification of these [large] firms is itself a response to changing 
economic opportunities and is made possible by extensive innovations in 
administrative organization (Penrose, 1959:231).  

Innovativa företagsledningar är avgörande även i moderna teorier om hur 
företag ska kunna upprätthålla tillväxtgenererande förnyelseprocesser. I 
betydande avseenden har således Penrosianska insikter fått utgöra brygga 
mellan SIAR-traditionen och tongivande teoribildning om dynamiska 
förmågor. Detta i strävan att förstå och förklara tillväxtsamband mellan 
spänningar, företaget och företagsledning i situationer som uppstår i för-
nyelseprocesser under villkoret av snabbföränderliga affärsekosystem.  

Spänningssynsätt på dynamiska förmågor  
Det grundläggande antagandet i den form av evolutionär systemteori som 
jag sympatiserar med är att företagsledningar har visst utrymme att på-
verka sin omgivning. Darwins evolutionära teori om biologi blir viktig 
för att förstå företagets utbyte i affärsekosystem medan Schumpeters 
entreprenörer får betydelse för att så sker. För att analytiskt studera spän-
ningar och dynamiska förmågor i relation till förnyelseprocesser, dess 
situationer och aktörerna, så utvidgades studiens teoretiska utgångspunkt 
till att omfatta tre dimensioner: position, stig, och process. 

Valet av dimensioner kommer av hur dynamiska förmågor ursprungli-
gen definierades av Teece, Pisano och Shuen (1997:516) såsom ”the 
firm’s ability to integrate, build, and reconfigure internal and external 
competences to address rapidly changing environments”. Jag tolkar det 
som att deras definition överensstämmer med att paradoxal spänning, 
genom latenta paradoxer av spänningar, implicerar dynamisk jämvikt. 
Smith och Lewis (2011:386) ger stöd för en sådan tolkning: 

Static equilibrium denotes a system at steady state, when all components 
are at rest. When episodic action creates an imbalance, the system re-
sponds to regain equilibrium. Dynamic equilibrium, in contrast, assumes 
constant motion across opposing forces. The system maintains equilibri-
um by adapting to a continuous pull in opposing directions. In biological 
terms, cells achieve a dynamic equilibrium state of homeostasis when 
molecules flow in and out of the cell at an equal rate. In thermodynamics 
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a dynamic equilibrium involves simultaneous and vigorous forward and 
backward reactions. In a dynamic organizational system the role of lead-
ership is to support opposing forces and harness the constant tension be-
tween them, enabling the system to not only survive but continuously im-
prove [min kursivering, se även Teece och Pisano, 1994; Weick och 
Quinn, 1999; Nonaka och Toyama, 2002] 

Ett analytiskt perspektiv organiseras37 utifrån paradoxal spänning som 
utgångspunkt för dimensioner av position, stig och process. Detta spän-
ningssynsätt på dynamiska förmågor tillämpas sedan för att presentera 
den empiriska studien i del II-IV. 

Företagets position i affärsekosystem 
Företagets strategiska position konstitueras i basen av förmågor som 
skapar kundvärden och levererar värden effektivt (jfr Floyd och Lane, 
2000:155). Värdeskapande utbyten och strategisk positionering sker i en 
kontext som har både en ekonomiska, och en social sida. Den ekono-
miska sidan av kontexten beskriver Teece (2007:1332) med begreppet 
affärsekosystem när han säger:  

As viewed by customers, high-technology ‘products’ are often systems. 
These systems consist of interdependent components resting on ‘plat-
forms.’ There is strong functional interdependence amongst components 
of the system. End user demand is for the system, not the platform. There 
is often a multisided ‘market’ phenomenon at work as well. For instance, 
electronic game consoles are not much use without games; computer op-
erating systems are not much use without a suite of application programs; 
credit cards are not much use to cardholders without merchants that will 
accept them, and vice versa; and hydrogen cars are not much use without 
hydrogen filling stations, and vice versa. 

Affärsekosystemets infrastruktur av roller och relationer mellan aktörer 
villkorar således företagets möjlighet att tjäna pengar på att växa med 
                         
37 Denna insikt växte fram i forskningsarbetets iterativa utbyte mellan teoretiska studier, 
teoriutveckling och empiriska observationer och analyser. Detta redogör jag för i kapitlet 
metod, särskilt i avsnittet reflexiv logik. Det faktum att avhandlingen prövar alternativt 
grundantagande är även det viktigt skäl till att organisera ett analytiskt perspektiv som 
möjliggör konfrontation av hela existerande teoribildningen, och definitionen av Teece et 
al (1997) utesluter inte andra definitioner då den omfattar evolutionär teori; vare sig en-
bart positiv teori om industriell förändring (Teece och Pisano, 1994:22; jfr Dosi et al. 
2000) eller utesluter företagsledningars betydelse (Teece, 2007; Eisenhart och Martin, 
2000; jfr Winter, 2003). Avhandlingens analytiska perspektiv möjliggör att föra samman 
dessa delvis rivaliserande definitioner genom teoretisk utgångspunkt i spänningsbegrep-
pet. Jag redogör för detta ställningstagande och teoretiska övervägande i respektive di-
mension av det analytiska perspektivet. 
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innovationer genom utveckling av nya affärsområden. Teece (1986) me-
nar att företags misslyckande med att säkra ekonomisk vinning av inno-
vationer orsakas av att de kompletterande tillgångar som krävs från andra 
aktörer utvecklas till ofördelaktiga beroenden för det innovativa företaget. 
Kort sagt, någon annan aktör extraherar mer värde genom att kunna ut-
nyttja tillgångar som utvecklats genom saminvesteringar med det innove-
rande företaget; tillgångar som gör att andra aktörer kan extrahera det 
ekonomiska värdet av innovationen i affärsekosystemet: Detta innebär att 
affärsekosystemets infrastruktur påverkar konkurrensen (Teece, 
2007:1325). När företaget utvecklar affärer i en konstellation av aktörer 
där kompletterande tillgångar inte är beroende av innovationens existens, 
då förpassas också det drivande företaget till en sämre position att extra-
hera värde. Företagets kostnader ökar samtidigt som imitatörers möjlig-
heter att använda kompletterande tillgångar till substitut för innovationen 
ökar (Teece, 1986). Konstellationer i affärsekosystem implicerar således 
uppmärksamhet på sociala aspekter av ömsesidigt ekonomiskt beroende 
(Teece, 1986; Teece och Pisano, 1994), eller med andra ord; relationer i 
företagets roll till andra i en värdekonstellation (Normann och Ramirez, 
1993; Netz och Iveroth, 2011a).  

Sociologen Philip Selznick (1957), till exempel, pekar på betydelsen 
av att företagets ledning förmedlar företagets roll i den yttre miljön. För 
att rollen ska institutionaliseras krävs att ledningen kommunicerar den-
samma i företagets inre miljö. I samspelet förtätas uppsättningen av för-
mågor och reflekterar på så vis hur företaget skapar långsiktigt värde. Det 
är i samspelet av gränsöverskridanden som vi kan förstå hur spänningar 
uppstår i företagets karaktär av förmågor (Selznick, 1957). I detta grän-
söverskridande finner vi således inte bara den ekonomiska sidan av spän-
ningar utan också en social sida i affärsekosystemens framväxt. En social 
sida av spänningar till följd av dilemman och motsättningar i att extrahera 
ekonomiska värden i nya konstellationer av aktörer. 

Med dynamisk jämvikt i affärsekosystem så utmanas de traditionella 
synsätten på industriell organisation och förändringar (Teece och Pisano, 
1994). Smith och Lewis (2011:386) hjälper oss att teoretiskt förstå grän-
söverskridande och dynamisk jämvikt genom att betona dess betydelse i 
sin förklaring av paradoxal spänning. Författarna definierar hur två duali-
teter (A och B) står i dialektiskt förhållande:  

Boundaries [internal] separating these elements highlight their distinc-
tions, reinforced by formal logic that encourages either/or thinking and 
accentuates differences. The external boundary integrates the overall sys-
tem and highlights synergies. Yet this external boundary also binds and 
juxtaposes opposing elements and amplifies their paradoxical nature, cre-
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ating a dynamic relationship between dualities and ensuring their persis-
tence over time. 

För teori om dynamiska förmågor innebär premissen att företagets strate-
giska position är betydligt mer latent än vad idéer om snabbföränderliga 
affärsekosystem gör gällande. Den reella positionen skiftar inte. Ju mer 
roller och relationer förändras genom att företaget omorganiserar sig, 
desto tydligare framträder en paradoxal spänning i vad som är latent för-
ändring i basen av företagets förmågor. En sådan dimension av begreppet 
position utmanar förståelsen bortom spänningar i situationer av dilemman 
såväl som motsättningar. I företagsledning blir följden att förstå hur ka-
raktären av sociala och ekonomiska logiker står i ömsesidigt beroende i 
en paradoxal spänning genom företagets uppsättning av förmågor. Men 
trots det så är det nog mer vanligt att diffusa spänningar utvecklas när nya 
aktörer vill komma åt en roll som gör det möjligt att extrahera ekono-
miskt värde i affärsekosystemet. Diffusa spänningar uppstår om vem som 
ska dominera relationen snarare än att samspecialisera förmågor för inno-
vationen i skapandet av värdekonstellationer. Sagt med språk av SIAR: 
förnyelsen med plus-summespel blir noll-summespel för de som involve-
ras. 

Betydelsen av historia i företaget 
Selznick (1957) skiljer på tre historiska problem i företagsledning: att 
välja företagets sociala bas för att göra affärer, att bygga den institution-
ella kärnan bland företagets personal, samt att formalisera för att reducera 
beroendet av enskilda individer. Just formalisering av rutiner reducerar 
behovet av managers som tar beslut. Men denna institutionaliserande 
process är i sig problematisk. Eftersom omogna rutiner tar managers tid i 
anspråk för att reda ut kommunikation så leder det i sin tur till att en före-
tagsledning kan komma att förbise de andra två problemen: att göra affä-
rer, och att bygga kärnan (Selznick, 1957:103–107). Dilemmat är att såd-
ana problem38 blir historia som kan komma att framträda först senare i 
samband med kritiska händelser i förnyelseprocessen. Poängen med vad 
Selznick (1957:103) säger är att företaget är unikt med sin historia varför 
evolutionära mönster av densamma kan vara en mer generell förklaring 
till att problem uppstår i situationer av tillväxt i företag.  

                         
38 Man kan naturligtvis tänka sig att en liknande situation kan utspela sig för var och ett av 
de tre problemen som Selznick identifierar. 
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Where a firm can go is a function of its current position and the paths 
ahead. Its current position is often shaped by the path it has traveled.  

Så inleder Teece et al. (1997:522) med att tillskriva betydelsen av företa-
gets historia i sin teori om dynamiska förmågor. Så som debatterats (och 
inte debatterats) i litteraturen på senare tid, finns det ett val att göra i 
huruvida stigar skapas eller existerar som determinerade beroenden. Men 
att välja blir irrelevant när utgångspunkten är att företag befinner sig i 
dynamisk jämvikt. Dilemman och motsättningar, så som Selznick (1957) 
beskriver dem, kommer förr eller senare att återkomma som spänningar i 
organisationen och i företagsledningen. Istället blir stigar en fråga om att 
förstå samspelet mellan rutiner och kultur i företagets historia. Så fram-
ställer åtminstone Leonard-Barton (1992) sitt empiriska originalarbete om 
förnyelse och rigiditet i företag i samband med utveckling av nya för-
mågor.  

I det analytiska perspektivet behöver vi kunna urskilja det historiska 
samspelet mellan rutiner och kultur för att förklara effektivitet i företagets 
förnyelse (jfr Zollo och Winter, 2002:349). I det avseendet kan möjligen 
analogier av stigskapande och stigberoende spegla spänningar som sam-
spel av historia i förnyelseprocesser. Enligt Teece och Pisano (1994:5) är 
stigar det strategiska alternativet som är tillgängligt för företaget med de 
möjligheter som dess framtid kan innebära ekonomiskt. Sådana strate-
giska alternativ kan utifrån annan litteratur klassificeras som typer av 
historiska episoder.  

En typ av episod är stigberoende med begränsning av strategiska alter-
nativ orsakat av tröghet och rigiditet till följd av t ex historiska teknikin-
vesteringar eller olika åtagande som förpliktigar organisationen.  Om 
snabba förändringar uppstår i förnyelseprocessen under en sådan episod 
kan det innebära att paradoxal spänning intensifieras så till den grad att 
stigberoendet förstärks. Därigenom blir företaget låst till det strategiska 
alternativet att acceptera situationen och arbeta sig igenom densamma 
(Helfat, 1994; Burgelman, 2002; jfr Smith och Lewis, 2011:389).  

En motsatt typ av episod är den som reflekterar att paradoxal spänning 
utnyttjas. Andra har beskrivit likartade situationer som stigskapande 
(Garud och Kanoe, 2000; Noda och Collis, 2001) eller stigbrott (Helfat, 
2007:80). I den Schumpetrianska världen utvecklas episoder av stigskap-
ande genom att entreprenörer avviker från existerande strukturers uppen-
bara relevans, fullt medvetna om att vad de gör kan komma att skapa 
kortsiktiga problem. Lika medvetet fortsätter dessa entreprenörer sin av-
vikelse från företagets stig i skapandet av framtid. Vissa ageranden så 
som förvärv, allianser eller aggressiva prisdumpningar genererar episoder 
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av stigbrott och genererar nya strategiska alternativ genom att affärseko-
system chockas.  

Två huvudtyper av episoder har nu belysts som uppenbarligen har fyra 
dimensioner: stigberoende, förstärkt stigberoende, stigskapande, och stig-
brott. Oavsett vilken historisk dimension som framträder i förnyelsepro-
cessen så existerar enligt premissen om dynamisk jämvikt en paradoxal 
spänning i företagets uppsättning av förmågor givet att dualiteter av di-
lemman och motsättningar är latenta som förändringar i företaget (jfr 
Smith och Lewis, 2011:389). Den analytiska dimensionen av historia 
möjliggör således, som SIAR-traditionen pekat på, en historisk förklaring 
av inkonsistenser i aktörers konkreta handlande och den verkliga struktur 
som utvecklats i det evolutionära systemet (Normann, 1975:250). För att 
studera sådana inkonsistenser behöver det analytiska perspektivet guida 
oss något om aktiviteter och lärande i förnyelseprocesser. 

Processer i förmågor under förändring  
Hur går det till när företagsledningar lär sig att förstå en paradoxal spän-
ning för att rikta densamma så att den skapar tillväxt i förnyelseproces-
sen? Jag lärde mig från teoretiska såväl som empiriska studier hur olika 
aktiviteter kan tänkas bidra till lärande om paradoxal spänning. Men bris-
ten på teori som förklarar hur sådant lärande går till i förnyelseprocesser 
är påtaglig i litteraturen.  

Mer generellt kan tre typer av lärande urskiljas med avseende på till-
växtsituationer i en förnyelseprocess. Den första har beskrivit av Helfat et 
al. (2007:5) som argumenterar för att aktiviteter som konstituerar dyna-
miska förmågor har någon grad av intention som omfattar framväxande 
aktiviteter av agerande, även om vissa aktiviteter kan ha implicita mål 
och inte är fullt ut planerade. Den här typen av lärande stimulerar männi-
skor i organisationer till att utöva operativa rutiner i linje med strategin 
och lärandet anpassas därmed enligt Collis (1994), Zollo och Winter 
(2002) och Winter (2003) till rutiner återspeglande dynamiska förmågor i 
företaget.  

Den andra typen av lärande är den som adresserar hur managers direkt 
uppmärksammar behovet av att förändra utövandet av rutiner i en för-
måga (Feldman och Pentland, 2003). En skillnad gentemot det stimule-
rade lärandet återfinns i att intentionen av lärandet är något som uppstår 
oregelbundet i processen. Det är en typ av aktivitet där aktörens upp-
märksamhet på någon spänning bidrar till att en förändring i den stabila 
rutinen genereras (Salvato, 2009).  
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Och slutligen, en tredje typ av lärande med avseende på företagets 
uppsättning av förmågor är att uppmärksamma spänningar genom något 
helt nytt agerade som inte härstammar ur någon tidigare rutin eller för-
måga.  Von Krogh, Roos och Slocum, (1994:64) definierar denna form av 
lärande som avancerande aktiviteter i kontrast till rutinbaserade överlev-
nadsaktiviteter. Den här typen av lärande påminner om vad Ginsberg 
(1994) pekat på som knutet till specifika individer, eller vad Normann 
(1975:234) avser när han säger: statsmannaledningen ingriper inte i själva 
spelet utan påverkar det endast genom att förändra spelreglerna och 
spelplanen.    

Medan de första två typerna av lärande reflekterar aktiviteter av pro-
blemlösning som kan adressera paradoxer av dilemman och motsättning-
ar så tycks den tredje typen av aktiviteter vara något som inte är förknip-
pat med traditionell problemlösning, åtminstone inte i linje med den kul-
tur eller de rutiner av problemlösning som råder inom det existerande 
systemet i ett företag (jfr Watslawick, Fisch och Weakland, 1974). 
Kanske är det detta som Eisenhart, Furr och Bingham (2010:1269) avser i 
sina idéer om effektiva lösningar i att hantera spänningen mellan gamla 
och nya affärer:  

Interruption enables flexibility because it creates a pause in the flow of 
activity that can trigger reassessment and change of direction. Yet inter-
ruption simultaneously allows for efficiency because it also enables lead-
ers to avoid wasting time on inappropriate paths. 

Lärande om paradoxal spänning i förnyelseprocessen tycks vara antingen 
eftersatt studerat eller något som sker betydligt mer subtilt än explicita 
diagnoser och reflektion som strategisk prioritet i företagsledningar som 
ansvarar för förnyelseprocessen. För att låna ord av Huber (1991:89): 

It is important to challenge narrow concepts of organizational learning, or 
of any phenomenon early in the history of inquiry, as narrow conceptions 
decrease the chances of encountering useful findings or ideas. Conse-
quently, it seems important to highlight that learning need not be con-
scious or intentional, as is apparent in discussions of operant conditioning 
in humans and other animals (Bower and Hilgard, 1981) and in case stud-
ies of organizational learning (March and Olsen,1979). [Min kursivering] 

Zollo och Winter (2002:342) pekar förvisso liksom Boisot (1998) på den 
ekonomiska betydelsen av mekanismen för att kodifiera kunskap för att 
kunna replikera och kombinera olika förmågor i företaget. Men hur kodi-
fiering av kunnandet om paradoxal spänning går till, och styr hela företa-
gets evolution av kunskap, ger inte litteraturen så mycket vägledning i att 
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hantera teoretiskt. För att hantera dimensionen av processer i det analy-
tiska perspektivet valde jag därför att studera förändring av aktiviteter 
som innebar förändring av existerande handlingsrutiner. Analytiskt sett 
adresserar detta åtminstone olika dualiteter som jag, inspirerad av Smith 
och Lewis (2011) redogjort för, som en latent paradoxal spänning i utby-
tet mellan företaget och affärsekosystemet.   

Eftersom det är teoretiskt möjligt att spänningar kan hanteras genom 
flera typer av lärande som kan ha intention eller ingen intention, medvetet 
såväl som omedvetet, så har jag funnit det intressant att försöka utveckla 
teori som förklarar hur paradoxal spänning aktualiserar behov av lärande, 
snarare än att försöka förklara varför vissa typer av lärande är bättre än 
andra.  

Det senare perspektivet har det skrivits mycket i litteraturen om lä-
rande och affärsutveckling (Argyris och Schön, 1978; March, 1991; 
Normann, 2001). Typologier återkommer som lärande som antingen 
främjar existerande värderingar i rutiner eller aktiviteter av lärande som 
ifrågasätter och möjliggör för medlemmar i organisationen att se, disku-
tera och internalisera nya värderingar (Dodgsson, 1993; Wisser, 2007). 
Litteraturen om dynamiska förmågor är inget undantag utan har snarare 
följt lärandetypologier varvid även meta-lärande förts fram som rutiner av 
att förändra dynamiska förmågor (Ambrosini, Bowman och Collier, 
2009; Danneels, 2002; Winter, 2003). Budskapet i sådan teori är att en 
typ av lärande alltid är överlägset något annat. Det är naturligtvis möjligt 
att det kan vara på det viset. Det säger emellertid inte så mycket om den 
reella situation av spänningar i vilken aktörerna befinner sig. 

Vi ska istället närma oss lärande i situationer av paradoxal spänning 
som behovet av paradoxalt lärande. Paradoxalt lärande är kontextbero-
ende utifrån den unika situation som en företagsledning brottas med i 
företagets möte med snabbföränderliga affärsekosystem. 
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6. Metodologiska överväganden och 
tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs för överväganden vid valet av metod för empi-
riska undersökningar i avhandlingsarbetet. En bakgrund ges till fallstudiet 
som metod för att sätta studien i sammanhanget av några utmaningar i 
kunskapsutveckling inom managementvetenskapen, särskilt strategistu-
dier. Efter att ha introducerat mitt förhållningssätt till kunskapsutveckling 
problematiseras valet av adekvat metod för empiriska undersökningar av 
studiens formulerade forskningsproblem. Detta leder fram till en intro-
duktion av studiens tillämpade forskningsmetod och specificering av 
rigorösa kriterier för studiens utveckling av teori. Därefter klargörs några 
centrala ontologiska antaganden. Avslutningsvis beskrivs det konkreta 
tillvägagångssättetmed avseende på urval av företag, datainsamling, kod-
ning, analys och teorikonstruktion.  

Strategiforskning och fallstudiets arena  
I ett specialnummer om dynamiska förmågor i tidskriften British Journal 
of Management påpekade redaktörerna divergenta definitioner och svagt 
framskriden empirisk kunskap i forskningsfältet. Redaktörerna drog slut-
satsen att fler kvalitativa studier med longitudinell design behövs 
(Easterby-Smith, Lyles och Peteraf, 2009). Andra har under åren på lik-
nande sätt betonat behovet av fallstudier för fortsatt kunskapsutveckling 
om dynamiska förmågor (Lavie, 2006; Ambrosini och Bowman, 2009). 
Upprepade konfrontationer i ett eller flera fall över en längre tidsperiod 
möjliggör, som Rouse och Daellenbach (1999) poängterat, att studera 
samband mellan egenskaper och effekter. Således råder samstämmighet 
kring fallstudiet som lämplig metod utifrån rådande kunskapsläge inom 
forskningsfältet.  

Samtidigt ifrågasätter en del skeptiker att studier av enskilda fall skulle 
ha någon som helst vetenskaplighet. Sådana föreställningar torde dock 
var felaktiga. Historien visar att betydande upptäckter har gjorts genom 
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att studera något eller några fall. Flyvbjerg (2003) upplyser oss om hur 
noggrant valda experiment, fall och erfarenhet var betydelsefullt vid ut-
veckling av Newtons och Einsteins fysik. Fallstudiet upptog även en cen-
tral plats i Darwins, Marx och Freuds arbeten. Som Kuhn (1962) klargjort 
så är en disciplin utan ett stort antal av grundligt genomförda fallstudier 
en disciplin utan systematisk produktion av exempel. Betydelsen av fall-
studier för vetenskaplig kunskapsproduktion står med andra ord utom allt 
tvivel.  

Numera har fallstudiet fått betydande spridning i samhällsvetenskapen. 
(t ex Yin, 1984; Ragin och Becker, 1992; Stake, 1995; Eisenhart och 
Graebner, 2007). Inte sällan tillämpas fallstudier inom ekonomiska forsk-
ningsdiscipliner när forskare studerar någon företeelse i ett eller flera 
företag. Emellertid påpekas att fallstudiemetoder ibland inte genomförs 
tillräckligt rigoröst för att producerad kunskap ska kunna anses vara ve-
tenskapligt beprövad. I en metastudie av vad som menas med rigorösa 
fallstudier fann Gibbert, Ruigrok och Wicki (2008:1473) att de naturve-
tenskapligt härstammade begreppen validitet och reliabilitet anses vara 
kriterier som påvisar hur rigoröst kunskapen producerats. Dessa författare 
menar att en rigorös fallstudie i forskning om management helt säkert 
passerar dessa kriterier, och säger avslutningsvis: 

At the same time, we hope that this article may trigger a discussion about 
alternative ways to conceptualize, ensure, and assess the rigor of case 
study research. 

Deras slutsats antyder att det finns viss problematik förenat med rigorösa 
kriterier i fallstudiet, något som Bettis (1991), en av strategifältets pionjä-
rer, lyfte fram för drygt två decennier sedan i sin generella kritik av me-
toder inom strategiforskning. Bettis (1991) kritiserade då strategistudier 
för att ensidigt tillämpa naturvetenskapen som normalvetenskap och be-
tonade att forskarna behövde komma ur forskningsfältets ”straightjacket” 
genom att söka nya metoder via ”stark, logisk och intressant diskussion 
av teori”. Eftersom debatten aktualiserats framstår det som angeläget att 
reflektera över om, och i så fall hur, kriterier för rigorös kunskapspro-
duktion begränsar fallstudiets möjligheter till vetenskapligt kunskapsbi-
drag.  

Något om problematiserande kunskapssyn 
För att reflektera över betydelsen av rigorös kunskapsproduktion i forsk-
ningsfältet behöver vi känna till något om de vetenskapsideal som så ofta 
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pekas ut som boven i dramat. En vanlig klassificering är den mellan det 
positivistiska och tolkande paradigm. Positivistiskt paradigm i termer av 
naturvetenskapligt ideal att reducera forskaren och kontextens inverkan i 
strävan att avtäcka empiriska regelbundenheter. Tolkande paradigm med 
ideal så som att forskaren istället konstruerar kunskapen i samarbete med 
de texter som studeras. Uppdelningen i de två klasserna, så som beskrivits 
här, skulle säkerligen inte bekännas av alla på endera sidan. En del me-
nare att verkliga positivister är sällsynta, om de ens står att finna numera 
(Davidsson, 2005:58). Andra skulle säga att tolkande forskare arbetar 
med betydligt mer material än texter (Alvesson och Kärreman, 2007). 
Emellertid så framställs uppdelning mellan två vetenskapsideal i den 
bredare samhällsvetenskapliga forskningen om management som om det 
är så forskning bedrivs (Avenier och Parmentier-Cajaiba, 2011).  

Som Bluhm, Harman, Lee och Mitchell (2011) visar så har trenden av 
tolkande kvalitativ forskning, i vilket fallstudier emellanåt inordnas, varit 
en underdog. En förklaring som ofta anförs till att det är på det viset är att 
tolkande kvalitativ forskning haroklara kriterier och veteskapliga regler i 
jämförelse med det positivistiska idealets kvantitativa utbredning. En 
konsekvens har inte sällan varit att stigmatisering utvecklats som retorisk 
motreaktion. Få vill kanske kännas vid att det tolkande vetenskapsidealet 
härstammar från den logiska positivismen som så många av dess anhäng-
are förklarar sig ta avstånd ifrån (Hacking, 2000:66). Något ironiskt blir 
det således när retorisk kritik förs fram mot den positivistiska vetenskaps-
synens dominans. Som om positivistisk vetenskapssyn inte skulle ha nå-
gon relevans för kunskapsproduktion i samhällsvetenskaper när den i 
själva verket är en del av det tolkande idealets ursprung. Polariseringen 
återkommer således alltjämt som dilemma i forskning om strategiskt ma-
nagement.  

Research in strategic management can be made more relevant to the 
world today, but it will require scholars to change their behavior. As Pogo 
puts it, "we have met the enemy and they is us." Failure to change can on-
ly bring increasing rigidity, irrelevance, and sterility. As John Dewey 
(1938) put it over 50 years ago: "Failure to encourage fertility and flexi-
bility in formation of hypotheses as frames of reference is closer to a 
death warrant of a science than any other thing." (Bettis, 1991:318) 

Dilemmat har uttryckts av vetenskapsfilosofen Jörgen Habermas 
(1994:19) som att natur- och kulturvetenskaperna kan leva i en ömsesi-
digt indifferent – om än inte helt fredlig – samexistens, medan samhälls-
vetenskaper måste rymma spänningen mellan divergerande ansatser un-
der ett och samma tak. Habermas menar att själva forskningspraktiken 
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behöver bygga på en reflektion kring förhållandet mellan analytiska och 
hermeneutiska ansatser för att tillämpa vetenskaplig metod. Själv torde 
jag ha lite att tillföra i en filosofiskt vidsträckt diskussion om kunskapen 
och världens beskaffenhet. Istället har jag sett min uppgift som att ställa 
upp relevanta forskningsproblem och formera adekvat metod för att för-
söka lösa desamma med hjälp av teori. Ett pragmatiskt sätt att hantera 
dilemmat är att utgå från behovet av språklig utveckling i forskningsfältet 
(jfr Brunsson, 1980). 

Språkets betydelse i forskningsfältet 
Såväl klassisk som modern forskning om management tillhandahåller 
förhållningsätt bortom den polariserade vetenskapssyn som alltjämt är 
närvarande i forskarsamhället. Redan Kuhn (1962) pekade på språkets 
betydelse för att utveckla kunskap för det skede som det aktuella forsk-
ningsfältet befinner sig i. Shapira (2011) har uttryckt detta som att forsk-
ningsfält kan ses som en kumulativ process av kunskapsutveckling och 
lyfter fram språkets relevans för rigorös kunskapsproduktion. Han menar 
att det råder en utbredd missuppfattning om att teori skulle vara det ulti-
mata bidraget i kunskapsproduktion. I själva verket är teori det senare 
steget i en kumulativ kunskapsprocess. Resonemanget tangerar vad andra 
kallat för sekventiella innovationer i systemet av ett forskningsfälts sam-
lade kunskap om management (Törnebohm, 1971; Stymne, 2006). I en 
kumulativ process av kunskapsutveckling använder forskarna således 
språket över större del av tiden till att bedriva teoretisering för att ut-
veckla teori snarare än för att generera någon färdig teori (Weick, 1995; 
Langley, 1999).  

I en vetenskap om management utgör språket en kritisk komponent i 
kunskapsproduktion. Matematikens språk är precist och ofta lämpligt för 
utveckling av teori. Emellertid så innehåller en kumulativ kunskapspro-
cess också steg där observationer bäst fångas genom verbal data. Teori 
konstrueras då istället genom narrativt språk. Det är ett språk där mening 
extraheras från text genom analys (Shapira, 201: 1317-1320). De mate-
matiska och narrativa språken kan på så vis sägas stå i ömsesidigt bero-
ende till varandra i processen av rigorös kunskapsproduktion om mana-
gement som vetenskap. Att förhålla sig till ett sådant synsätt på kun-
skapsproduktion kräver med andra ord ett språk bortom språklig dualism. 

Enligt min mening behöver kunskapsläget i ett forskningsfält kontinu-
erligt övervägas i relation till språkets tillämpning bland metoder. Sådana 
överväganden i förhållningssättet till rigorös kunskapsproduktion påmin-
ner om vad Alvesson och Sandberg (2011:260) definierar som problema-
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tiserande av paradigmets ontologiska, epistemologiska och metodolo-
giska antaganden. Problematiseringen, menar jag, är inget självändamål i 
sig utan följer av att forskare väljer att ställa sig en bit ifrån språklig dual-
ism. Nästa avsnitt redogör för hur detta problematiserande bidrog till att 
identifiera adekvat metod utifrån forskningsfältets språkliga kunskaps-
läge.  

När språket avslöjar metodbehov  
En vanlig föreställning i forskningsfältet är att empiriska studier om dy-
namiska förmågor är ovanligt förekommande och att det därför föreligger 
ett behov i ytterligare forskning (Pablo et al. 2007; Ambrosini och Bow-
man, 2009). Så ser inte nödvändigtvis det reella behovet ut i forsknings-
fältet. Wang och Ahmed (2007) fann till exempel arton fallstudier bland 
trettiotvå empiriska undersökningar som hade gjorts mellan 1995 och 
2005. Giudici och Reinmoeller (2012:23) har i en studie funnit liknande 
resultat med jämlik fördelning mellan kvalitativa, kvantitativa och kon-
ceptuella studier. Någon genomgång av kunskapsbidrag från de fallstu-
dier som finns tillgängliga i litteraturen har mig veterligen inte gjorts i 
litteraturen.  

En av mina litteraturundersökningar tjänade därför som underlag för 
att reflektera över språkets betydelse i tidigare fallstudier och vad vi 
kunde lära från dessa utifrån rådande kunskapsläge. Undersökningen 
beaktade alla studier (n=89) av dynamiska förmågor mellan 1997 och 
2009 i sex stycken högrankade vetenskapliga journaler. Tjugo studier 
klassificerades som kvalitativa studier i samplet (Netz, 2009). Tretton av 
dessa visade sig utgöras av substantiella fallstudier och inte enbart illust-
rativa fall eller studier som inte hade någon bäring på teknologisk föränd-
ring. Ytterligare två fallstudier tillfördes som hade rapporterats i ett spe-
cialnummer utgivet samma år undersökningen gjordes. Fallstudierna 
kunde klassificeras i fyra kategorier: grundade fallstudier, abduktiva fall-
studier, tolkande fallstudier, samt interaktiva fallstudier. I tabell 1 redovi-
sas dessa kategorier av forskningsfältets kvalitativa studier39. 

                         
39 Giudici och Reinmoeller (2012) fann att av 578 studier som angav dynamiska förmågor 
som nyckelord så använde endast 104 explicit länk till något av grundbegreppen position, 
stig eller process. Där i inkluderat begreppet rutiner. Deras omfattning i urvalet överens-
stämmer väl med den genomläsning jag själv gjorde av drygt 300 artiklar för att till slut 
finna 89 som explicit behandlade dynamiska förmågor i studiens förgrund. Deras sampel 
genererade 28 kvalitativa studier vilket då omfattar alla vetenskapliga journaler i ISI. Mitt 
urval av femton fallstudier från sex högrankade journaler beaktar alltså mer än hälften av 
tillgängliga kvalitativa studier inom forskningsfältet. Dessa femton fallstudier är således 
ett urval men representerar samtidigt kärnan av sådana studier genom sin publicering.  
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Tabell 1. Tongivande fallstudier som metod för att studera dynamiska förmågor i 
företag  

Kvalitativ 
metod 

Tradition Ambition N  Analys Generalisering 

Grundad 
fallstudie 

Positivistisk Teorigenerering 11 Induktiv  Mättnad i kategorier 

Abduktiv 
fallstudie 

Positivistisk Teoriutveckling 2 Växelverkan  Mättnad i kategorier, 
integrerat i existerande 
teori 

Narrativ 
fallstudie  

Tolkande Teoriutveckling 1 Interaktiv  Kontextuell mening 

Interaktiv 
fallstudie 

Reflexiv Teoriutveckling 1 Deduktiv Relevans av begrepp i 
alternativ kontext och i 
existerande teori  

Den första kategorin visar hur en positivistisk grundad teoriansats av 
fallstudiemetod dominerar litteraturen (Galunic och Eisenhart, 2001; 
Gilbert, 2006; Keil, 2004; Keil, McGrath och Tukiainen, 2009; Lamm-
manen och Wallin, 2009; Lorenzoni och Lipparini, 1999; Miller, 2003; 
Montealegre, 2002; Noda och Collis, 2001; Rindova och Kotha, 2001; 
Tripsas och Gavetti, 2000). Den här typen av studier fokuserar på induk-
tiva analysprocedurer där påverkan från företagen och intervjuade re-
spondenter minimerades.   

Den andra kategorin vidgar den positivistiska teorigenererande ansat-
sen genom iterativ procedur mellan existerande teori och empiri 
(Burawoy, 1991) i den induktiva analysprocessen av att söka mättnad i 
data (Strauss och Corbin, 1998) för att modellera begrepp i existerande 
teoribildning om dynamiska förmågor (Danneels, 2002; 2011; Newey och 
Zahra, 2009).  

Den tredje kategorin av kvalitativa studier utgörs av kunskapsbidrag 
med tyngdpunkt i tolkande ansats. Narayanan, Colwell och Douglas 
(2009) koncentrerar sin datainsamlings- och analysprocedur till narrativ 
analys, vilket författarna argumenterar som särskilt lämpligt för att under-
söka organisatoriska processer (jfr Creswill, 2007).  

Den fjärde kategorin av fallstudier representerar, i motsats till de öv-
riga tre, exempel på att relationen med intervjuade chefer används proak-
tivt i fallmetoden. Detta sker genom upprepade intervjuer såväl som nya 
intervjuer för att konfirmera en teoretisk idé. Bruni och Verona (2009) 
beskriver detta fåordigt vilket gör studien svår att positionera. Författarna 
betonar den teknologiska kontextens detaljer för generalisering samtidigt 
som de vidmakthåller positivistiska metoders språk så som population 
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och variabler. Men deras metod skiljer sig från induktiva studier genom 
att de dels tar utgångspunkt i teori och sedan prövar sin idé om ett nytt 
begrepp (dynamic marketing capabilities) och uppvisar beskrivningar 
som inordnar studien i reflexiv vetenskapstradition (jfr Burawoy, 1991; 
kap 13; 1998).  

Det är tydligt att induktiva fallstudier som använder positivistiska kri-
terier för rigoröst grundad teori dominerar som kvalitativ metod för att 
studera dynamiska förmågor. Här kan mönster av språklig mättnad urskil-
jas. Språklig mättnad i betydelsen att divergens av definitioner och teori-
konstruktion ökat i forskningsfältet samtidigt som fallstudier de facto 
uppvisar ett dominerade mönster av induktiva ansatser med positivistiska 
kriterier för rigorösa kunskapsbidrag. Därför är det inte så förvånande att 
teoriutveckling om dynamiska förmågor fortsatt driva divergens mellan 
definitioner av dynamiska förmågor. Trots kriterier för rigorös kunskaps-
produktion så generar induktiva studier grundat språk som adderar alltfler 
begrepp utan att teoribildningens grundbegrepp integreras40. Om trenden 
av sådana fallstudier fortsätter i forskningsfältet så kan Arend och Bromi-
ley (2009) få rätt i att dynamiska förmågor ersätts av något annat teore-
tiskt paradigm. Fler empiriska studier är samtidigt inte någon lösning per 
definition utan behöver föregås av noggranna övervägande (Giudici och 
Reinmoeller, 2012:12). 

Att välja metod 
I det här kapitlet har en problematiserande genomgång gjorts om metoder 
för teoriutveckling om dynamiska förmågor. Problematisering gjordes 
med betoning på hur olika typer av fallstudier kan bidra till att konfron-
tera teorin i sin helhet men också hur denna metod kantas av mer gene-
rella problem förknippat med epistemologi och kriterier för rigorös kun-
skapsproduktion i det bredare fältet av strategiskt management. I strävan 
efter objektivitet i kunskapsutveckling betraktades forskningsfältet som 
en kumulativ process av olika kunskapssteg i språket, varigenom övervä-
gandet om behovet av språk i forskningsfältet och vad detta innebär för 
kriterier av rigorös kunskapsutveckling blev centralt i valet av metod.  

Med genomgången av tidigare studiers tillämpning av fallmetoder så 
problematiserades fältets divergens i teoretisk utveckling. En av flera 
förklaringar till divergensen i forskningsfältet visade sig vara att kvalita-
tiva studier fortsatt koncentreras till induktiv teoriutveckling av språk 

                         
40 Se föregående fotnot. 
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samtidigt som behovet skiftat till språk för relationer i de teoretiska 
grundbegreppen för att konstruera teori om dynamiska förmågor.  

För att angripa problematiken kring antaganden i tongivande metodpa-
radigm så behöver inte bara kriterier för rigorös kunskapsproduktion 
adresseras, utan även metoden för att hantera olika antaganden. I avhand-
lingens andra kapitel pekade jag på detta som olika syn på aktörens bety-
delse vid förändringar utifrån den divergens som råder i existerande kun-
skapsläge. Med utgångspunkt att konfrontera teoribildningen genom att 
ändra det teoretiska grundantagandet om spänningar så drog jag slutsat-
sen att utveckling av en ny typ av kvalitativ metod skulle vara för risk-
fyllt. Istället behövde jag en metod som kunde ge nödvändig struktur för 
att hantera bristerna i rådande fallstudier. En sådan metod behövde dessu-
tom ge utrymme för att anpassa adekvata tekniker för datainsamling och 
dataanalys utifrån en longitudinell design som instrument för att studera 
ekonomisk prestation i strategistudier (Porter, 1991; Pettigrew, 1992; 
Rouse och Daellenbach, 1999; Easterby-Smith et al. 2009). 

Jag fann en sådan metod och logik för rigorösa kriterier av kunskaps-
produktion i ”the extended case method”. Denna fallmetod utvecklades 
ursprungligen vid Manchester School of Social Anthropology (t ex Van 
Velsen, 1967), och vidareutvecklades sedermera av Burawoy (1991, 
1998; 2003). Så som Burawoy (1998) preciserat denna fallmetod så möj-
liggör dess tillämpning att adressera rigorösa kriterier för teoriutveckling 
genom utbyte med forskningsfältets dominans av positivistisk veten-
skapssyn. Härnäst redogörs för hur rigorösa kriterier preciseras på ett sätt 
som undviker induktiv inlåsning och krav på statistisk testbarhet så som 
pragmatiska former av kritisk realism implicerar (jfr Van de Ven, 2007). 
Metodens kriterier innebar att arsenalen av tekniker kunde utvecklas i 
strävan att utveckla falsifierbar och generaliserbar teori utifrån så objektiv 
kunskap som möjligt med fallstudier av tre företag. 

Vad innebär rigorös teoriutveckling?  
Det tar tid att rekonstruera teori, i synnerhet teori om hur metoden fall-
studie kan vara två sidor av samma mynt. För Burawoy (1998:4) tog det 
tjugo år att formalisera ”The Extended Case Method”. Som metoden an-
tyder så är syftet att dra nytta av tidigare teori i studier av fall, i motsats 
till att utveckla grundad teori på induktiv väg. Betydande delar i metoden 
har även tagits upp av svenska fallstudieforskare, så som Normann (1976) 
såväl som Kjellén och Söderman (1980). Att ingående element tagits upp 
tidigare ligger i metodens natur: extended. Extended innebär att innovat-
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ion av teori är en rekonstruktion av dess existerande pussel. För det än-
damålet ger Burawoy (1998) oss den struktur som så många gånger sak-
nats i litteraturen om fallstudiet som vetenskaplig metod.  

Objektivitet 
Vilka implikationer får det i metoden att producera kunskap om världen 
innehåller två vetenskaper; den positiva och reflexiva? Burawoy (1991:3) 
är tydligt inspirerad av Habermas när han beskriver förhållningssättet att 
kommunikation i metoden har två dimensioner; hermeneutisk och veten-
skaplig. Han utvecklar argumentet att samhällsvetenskaper måste vara 
både tolkande och förklarande genom att precisera hur förståelse endast 
nås genom reell dialog med aktörer från den sociala situation som stude-
ras. Förklaringen är i sin tur bidraget som den utomstående forskaren gör 
genom dialogen mellan teori och data. När resonemanget antas pragma-
tiskt i vetenskapliga undersökningar så får det principiellt sett fyra princi-
piella skillnader avseende sidoeffekter (bias) i metoden, vilka härnäst 
beskrivs översiktligt. 

Forskare inom positivistisk vetenskap försöker att på olika sätt hantera 
de sidoeffekter som uppstår i den kontext som människor påverkar och 
påverkas utav s.k. kontexteffekter. Positivisten hanterar i sitt profession-
ella metodarbete sådana effekter genom att (1) isolera respondenten till 
att endast besvara en specifik fråga i taget, (2) standardisera frågor så att 
de upprepas exakt mellan respondenter, (3) kontrollera för externa påver-
kansvariabler, samt (4) populationsurval av respondenter som i förväg är 
specificerat.  Burawoy (1998:26) tar utgångspunkt i kontexteffekten som 
den positivistiska metodens svaghet och menar att ingen metod, inte ens 
den bästa intervju- eller enkätundersökningen kan upprätthålla sådana 
principer för teorikonstruktion. Likaledes så har en reflexiv vetenskap 
likartade problem. Det är exakt i detta gap mellan positivistiska principer 
som Burawoy till skillnad från hermeneutikens företrädare, varken över-
ger positivismen eller integrerar dess ouppnåeliga principer i den reflex-
iva vetenskapen. Istället identifierar han jämförbara principer i reflexiv 
vetenskap. 

Forskare inom reflexiv vetenskap utnyttjar till skillnad från 
positivismen, den kontext som undersöks. Även att studera kontexter 
innebär att en typ av sidoeffekter uppstår som reducerar rigorösheten i 
processen av kunskapsutveckling. Burawoy identifierar detta som makt-
effekter. Makteffekter behöver således hanteras av reflexiva forskare. Det 
kan den reflexive forskaren göra genom uppmärksamhet på (1) dominans 
i relationen mellan forskare och studieobjektet, (2) tystnad/frånvaro av 
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röster i dialoger som följer i relationer som etablerats med studieobjektet, 
(3) objektifiering av systemiska och sociala krafter inklusive hemliga 
sådana som påverkar situationen som studeras, och (4) normalisering i 
överrensstämmelsen mellan teori och fall som studeras. Här framstår 
gapet i dimensioner av kriterier för rigorös kunskapsproduktion. Där den 
positivistiska forskaren distanserar sig till studieobjektet så manifesterar 
den reflexiva forskaren aktivt engagemang i dialoger för att förklara em-
piriska fenomen (Burawoy, 1998). Tabell 2 ger en översikt av gapet mel-
lan båda vetenskapernas principer och sidoeffekter.  

 
Tabell 2. Gapet i kriterier för vetenskaplig kunskapsproduktion med ”extended 

case method” (fritt efter Burawoy, 1998:26) 

Positivistisk 
princip 

Metod Kontext-      
effekter 

Reflexiv          
princip 

Metod Makt-          
effekter 

Reaktivitet Stimuli/Respons Intervju Intervention Utvidgning 
från observa-
tör till delta-
gare 

Dominans 

Reliabilitet Standardisering Respondent Process Utvidgning av 
observationer 
över tid/rum 

Tystnad 

Replikerbarhet  Stabilisering av 
villkor 

Fält Strukturering Utvidgning 
från process 
till krafter 

Objektifiering 

Representativt  Sampel i               
population 

Situation Rekonstruktion Utvidgning av 
teori 

Normalisering  

Både typerna av principer är ouppnåeliga. Burawoy (1998) beskriver 
därför hur det finns olika vägar att utveckla kunskap om empiriska feno-
men för att utveckla falsifierbara och generaliserbara förklaringar som 
teori. Precis som att den positiva vetenskapen manifesteras av principer 
som innebär noggrant utvalda och passiva studieobjekt, vilka förväntas 
reagera på precisa instrument, så proklamerar reflexiv vetenskap princi-
per som bygger på aktiv relation med studieobjektet där teori utnyttjas 
och prövas i situationer. Eftersom det är i ”relationen” till studieobjektet 
som den reella skillnaden mellan vetenskaper återfinns, så är det i gapet 
mellan kontext- och makteffekter som den positiva och reflexiva veten-
skapen står beroende av varandra i forskningsfältets kunskapsproduktion. 
De båda vetenskaperna blir så att säga komplementärer genom ömsesidig 
begränsning.  

Objektivitet skiljer sig således mellan vetenskaperna utifrån forskarens 
relation med studieobjektet. Medan positivisten vidhåller proceduren som 



 

 
90 
 

objektiv genom formellt språk (kontexteffekter), så upprätthåller reflexi-
visten objektivitet genom kontroll av det substantiella språket som finns 
inbäddat i produktionen (makteffekter). Eftersom båda vetenskaperna har 
sina egna principer för att nå rigorös kunskapsutveckling så är det med 
försiktighet som vi ska bedöma enderas metod utifrån den andres princi-
per (Burawoy, 1998; 28-29). Båda kan sägas dansa efter objektivitet men 
i olika takt varför bedömning av dansen kräver att den som bedömer 
lyssnar till takten. 

Reflexivitet  
Som genomgången av fallstudier i forskningsfältet tidigare visade, så är 
det i dialogen med företaget som en viktig skillnad mellan fallmetoder 
kan urskiljas41. Här framstår således hur såväl grundade teoristudier såväl 
                         
41 Positivistiska fallstudier distanserar sig från studieobjektet och tillåter sig endast att 
utföra kontroller av korrekthet i analyser av fakta genom avstämningar med respondenter 
(Miles och Huberman, 1994; Denzin och Lincoln, 2000). Tolkande fallstudier behöver 
heller inte nödvändigtvis innebära någon sådan relation med studieobjektet (jfr Na-
rayanan, Colwell och Douglas, 2009). Dialogen i sådan tillämpning av fallmetod är en 
relation mellan forskaren och det empiriska materialet, även om sådana dialoger naturligt-
vis kan komma att utvecklas till relationer med studieobjektet (jfr Alvesson och Kärre-
man, 2008:544; McKinley, 2008). På så vis skiljer sig ”The Extended Case Method” från 
både från positivistiska såväl som andra tolkande typer av fallmetoder eftersom reflexivi-
tet i det här fallet kännetecknas av etablerad relation med studieobjektet som baseras på 
multipla dialoger. Eftersom det tydligen finns en skillnad i relationens betydelse mellan 
forskaren och studieobjektet som utmärker tre typer av vetenskaper så torde även kriterier 
för andra typer av tolkande vetenskapssyn kunna redogöras enligt principer och svaghet i 
sidoeffekter. Det är dock inte min uppgift att vidare utreda här hur det förhåller sig. Det 
finns tolkande forskare i ett postmodernistiskt paradigm som är betydligt mer lämpade för 
sådant ändamål. Att det är i dialogens betydelse i relationen mellan forskare och studieob-
jekt som åtskillnad mellan tre vetenskaper kan göras, är knappast att betrakta som något 
kontroversiellt i sig (Alvesson, 1989; Habermas, 1994). Däremot får dialogen konsekven-
ser för hur kriterier av rigorös kunskapsproduktion utnyttjas. Här i torde samtidigt finnas 
en betydande möjlighet till gränsöverskridande kunskapsproduktion i de pragmatiska 
anspråk som förekommer i såväl positivistiska, reflexiva och postmodernistiska tradition-
er. Flyvbjerg (2007) säger att samhällsvetenskapens överordnade mål till skillnad från 
naturvetenskapen, inte är teoriutveckling utan att bidra till stärkande förändring i sam-
hällets värderingar och mål genom att utveckla språket i forskningen. Han menar att vi 
ska undanhålla oss ifrån att kritisera regler, logik, och rationalitet mellan vetenskaper 
eftersom det bidrar till ökad polarisering och destruktivitet i kunskapsproduktion för 
samhället. Vi ska istället kritisera dominanta diskurser som exkluderar samhällen och 
vetenskaper. Svårigheten menar han, ligger i att undvika att sådana kritiska diskurser 
marginaliseras till konkreta, skillnader och uppenbara skillnader i regler, logik och rat-
ionalitet (Flyvbjerg, s.49, 2007).  En kunskapssyn baserat på språkliga behov i forsknings-
fält pekar på ett sådant förhållningssätt med kritisk pragmatism genom en problematise-
rande ansats för kunskapsutveckling i något specifikt forskningsfält. Hur teoriutveckling 
inte skulle kunna vara precis lika överordnat mål i vetenskap om management i dagens 
samhälle är dock inte så självklart. Teorier är i sig en input till att föra vetenskaplig dia-
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som andra studier av dynamiska förmågor har förbisett makteffekternas42 
betydelse i tillämpning av the extended case method (jfr Bruni och Ve-
rona, 2009; Danneels, 2011). I avhandlingsarbetet blev det därför viktigt 
att försöka förstå varför tillämpningar av denna metod sker på olika sätt. 

Min verklighetssyn  
I senare arbeten betonar Burawoy (2003:668) att reflexiva fallstudiefors-
kare, särskilt etnografer, behöver utveckla ett förhållningssätt till hur 
världen förhåller sig: 

In short, reflexive ethnography recognizes two dilemmas: (1) There is a 
world outside ourselves (realist moment), but ethnographers can only 
know it through their relation to it (constructivist moment); and (2) eth-
nographers are part of that world (internal moment), but only part of it 
(external moment). There is no way to transcend these dilemmas, and so 
reflexive ethnography must consider all four moments, even if in the final 
analysis it concentrates on only one or two. 

                                                                                                                        
log, och så också kunskapsproduktion på kritisk grund. Så som Flyvbjerg utrycker post-
modernismens idéer kan jag inte förstå det annat än att som att även denna visa vetenskap 
innehåller kriterier för hur kunskap med vetenskapliga anspråk produceras genom kritisk 
diskurs. Att undvika dialoger om sådana kriterier kan dock argumenteras vara minst lika 
polariserade i sig, precis som att argumentet om tilltagande polarisering genom att ut-
forska dess skillnader i relationer till andra vetenskapssyner. Kanske är det detta som 
Flyvbjerg antyder när han poängterar att idén om att den visa vetenskapen endast är ett 
första steg mot att utveckla samhällsvetenskaplig forskning (jfr Flyvbjerg, 2007:5). I så 
fall är vetenskaplig kunskapsproduktion baserat på språkliga behov i forskningsfält fören-
ligt med sådana idéer om vis samhällsvetenskap med viss reservation. Kunskapssynen i en 
sådan kritisk pragmatism antar att polarisering är en nödvändighet för att kunna utnyttja 
teori till att påverka samhället värderingar och mål genom syntetisk utveckling av språket 
i forskningsfält av teoribildning. Eftersom kunskapen i det teoretiska språket bestäms av 
kontext, makt respektive värderingar, möjliggörs så också transparensen av dess sidoef-
fekter i forskningsprocessen att gynnsamt utnyttja polariserad kunskapsutveckling om 
management i samhällsvetenskapen. Rigorös kunskapsproduktion har i det avseendet att 
göra med vetenskaplig redbarhet i samhällets tjänst snarare än huruvida objektiv eller 
subjektiv kunskap har någon exakt sanningshalt i utkomsten av forskningsarbetet.  
42 Suddaby (2006) belyser hur grundad teori genom grundantaganden bygger på tolkande 
vetenskapssyn i sin ursprungliga form som motreaktion till traditionen av positivism 
(Glaser och Strauss, 1967). Samme författare belyser hur metoden missförstås av forskare 
och ofta används slentrianmässigt som populär referens. Avenier och Parmentier-Cajaiba 
(2011) pekar på hur grundad teori är vanligast i positivistiska tillämpningar. Burawoy 
(1998:25) ger exempel på hur etnografer använder grundad teori som metod i fältstudier 
utifrån positivistiska principer. När metodens antagande om relation till studieobjektet 
klargörs i kvalitativa studier om dynamiska förmågor så visar det sig att grundad teori 
tillämpas som del i studier med positivistiska principer om relationen. Jag ser därför ingen 
konflikt i att relatera grundad teori som exempel på positiv metod. I sammanhanget blir 
upplysningen från Suddaby en påminnelse om utmaningen i att utveckla adekvata och 
konsistenta kvalitativa metoder när ett forskningsfälts kunskapsläge domineras av en 
vetenskapssyn. 
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Föreställningen om världens beskaffenhet får således betydelse för att 
utnyttja empiri och teori. Burawoy (1991) menar att det handlar om att 
våga ta steget ut i sociala situationer och börja undersöka dessa genom 
dialog med dess aktörer. Att göra så aktualiserade vikten av att försöka 
ytterligare precisera verklighetssynen i studiens analys. Denna verklig-
hetssyn behöver därför kommenteras något innan det konkreta tillväga-
gångssättet utformas. 

För att precisera tillämpad verklighetssyn i studierna av de tre företa-
gen (och andra längs avhandlingsarbetet) är SIAR en särskilt användbar 
källa. SIAR utvecklade en ontologi baserat på olika typer av verkligheter 
att förhålla sig till som forskare. Som förhållningssätt till verkligheten 
beskriver Normann (1975: 243-249) tre delsystem: aktörssystemet, verk-
lighetssystemet, och forskarsystemet. Dessa redogörs som följer. 

Normann tar i sitt antagande om individer (företagsledare) utgångs-
punkt i Argyris och Schön (1974) och menar att individer ”beter sig” inte 
därför att de har några ”motiv” som tvingar dem till det. Individer ”age-
rar” istället utifrån att de har en verklighetssyn – en föreställningsram – 
med vars hjälp de definierar sin situation och hämtar riktlinjer för lämp-
ligt agerande. En företagsledare leder således från en subjektiv verklighet. 
Eftersom individen rör sig i ett sammanhang och bildar system med andra 
aktörer, är det inte längre bara individernas subjektiva verklighetsuppfatt-
ningar som är relevant för forskaren att förstå utan även den s.k. sociala 
verkligheten dvs. den gemensamma verklighetssyn som utvecklats vid 
interaktionen mellan medlemmarna av en grupp, en organisation eller 
samhälle. Därför pekar Normann på att denna sociala verklighet manife-
steras i det språk som används inom det sociala systemet, i systemets 
sociala och organisatoriska struktur och i dess institutioner (se även Ber-
ger och Luckman, 1967). Denna sociala verklighet överensstämmer i 
allmänhet – men aldrig helt och hållet – med individernas subjektiva 
verklighetsuppfattningar. Som professionell grupp i samhället har före-
tagsledningar således sin egen sociala verklighet (Normann, 1975:244).  

Vidare definierar Normann ett annat system – verklighetssystemet. För 
den enskilde aktören eller för gruppen av aktörer så existerar ”verklighet-
en” i form av den psykosociala verkligheten i deras samspel så som be-
skrivits som aktörssystem. Men den utomstående betraktaren dvs. forska-
ren, kan anlägga ett annat perspektiv. Denne ser dels ett aktörssystem, 
dels något slags situation som aktörssystemet försöker handskas med. 
Från sin utsiktspunkt kan forskaren urskilja hur aktören brottas med ett 
system som i förhållande till aktören är mer eller mindre exogent och som 
kan kallas för verklighetssystemet. Genom uppmärksamhet på dessa båda 
verkligheter flyter inte aktören och dennes sociala verklighet ihop. Där-
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med får situationen som aktören befinner sig i en inneboende struktur 
som kan analyseras och avslöjas.  

Normann understryker att detta senare verklighetssystem inte behöver 
antas vara varken mer eller mindre verkligt än den sociala verkligheten i 
aktörssystemet. Antagandet är istället att aktörerna befinner sig i en situ-
ation som kan beskrivas och tolkas. Vad som står i fokus är aktörerna 
språk och problemlösning i försöken att handskas med sin situation. För 
forskaren är det spänningen mellan aktörssystemet och verklighetssyste-
met som står i fokus, vilket innebär att denne måste utveckla eget kun-
nande om det kraftfält i vilket aktörerna fungerar (1975:245). För att kli-
niskt hantera dessa situationer av spänningar så utvecklade Normann 
(1975) och SIAR idealmodeller och begrepp i vad de kallar forskarsyste-
met. Mitt kunskapsintresse är inte primärt kliniskt utan teoretiskt. Jag ser 
dock ingen motsättning i detta utan snarare hur detta är fullt möjligt att 
förena i en likartad verklighetssyn (jfr Burawoy, 1998:27). En brist i 
överrensstämmelse mellan de två verklighetssystemen är, vad jag förstår, 
en signal om att forskaren behöver göra beskrivningar och uttolkningar 
av spänningen – friktionen – genom att söka i teorier dvs. forskarsyste-
met. Det är nämligen inte förrän en sådan spänning uppstår som forskaren 
också har förstått aktörssystemet. Enligt min erfarenhet kan denna insikt 
ta mycket olika tid att utveckla beroende på hur komplicerad spänning-
sfären är i aktörssystemet.  

Verkligheten som olika system i en evolutionär process, så som be-
skrivits ovan, går således utanför den traditionella uppdelningen av kon-
struktivister och realister. Världen existerar oberoende av våra sinnen. 
Likväl är det nödvändigt för oss att söka förklaringar inom världen för att 
förstå situationer där osynliga mekanismer opererar. Det är inte på något 
sätt som så att en sådan verklighetssyn förringar den värld som existerar 
beroende av våra sinnen, tvärtom, det är en aktörsverklighet som är natur-
lig i forskarens dialog med studieobjektet såväl som forskarsystemet.  

Om vi ska utveckla ny kunskap i relation med studieobjekt så krävs ett 
förhållningssätt som blottlägger den oberoende världen. En forskare som 
sökeraccess till denna värld genom förståelse, behöver således bedriva 
fältarbete baserat på dialoger i empiriska undersökningar eller åtminstone 
närma sig likartade sociala situationer som de som studeras. I den här 
studien var det till exempel helt nödvändigt att periodvis leva i aktörssy-
stem av företagsledningar för att förstå den data som samlades om andra 
sådana aktörssystem. Utvecklingen av förståelse för fenomenet som stu-
deras är med andra ord elementärt steg i fallstudien för att kunna etablera 
adekvata dialoger och vidga dessa i processen av kunskapsutveckling.  
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I strävan efter objektivitet är verklighetssynen som differentierad mel-
lan aktörs-, verklighets-, och forskarsystem således ett pragmatiskt sätt att 
systematiskt och löpande analysera dialogen med studieobjektet. Precis 
som Burawoy (1998) pekat på så genereras objektivitet i utkomsten av 
dialogens procedur snarare än procedurens standardisering per definition. 
Det är således från dialoger om strukturella egenheter som narrativa språk 
kan utvecklas till objektiva förklaringar (Pentland, 1999). I den objektiva 
förklaringen valideras utvecklad förståelse precis som att objektivitet i 
förståelsen villkorar förklaringens trovärdighet. Kunskapsintresset i en 
sådan forskningsprocess är onekligen fylld av reflexivitet som vare sig 
diskvalificerar sin positivistiska siamestvilling eller gör avkall på objektiv 
kunskapsproduktion i studiet av fallet. 

Tillvägagångssätt 
I den resterande delen av det här kapitlet redogörs för de val som följde i 
det konkreta tillvägagångssättet av att tillämpa reflexiv logik. Detta med 
betoning på hur rigorösa kriterier hanterades avseende principer och mak-
teffekter vid utvecklingen av teori. Inledningsvis ges en översikt av 
forskningsprocessen. Därefter redogörs för de fyra principerna i kronolo-
gisk ordning och hur tekniker utnyttjades för att reducera makteffekter. 
Avslutningsvis summeras forskningsmetoden samt dess implikationer i 
studiens fortsatta framställning.  

För att beskriva hur kriterier av objektivitet hanterades i forskningsar-
betet presenteras forskningsprocessen som perioder av utbytesprocesser 
mellan olika verklighetssystem. Det första utbytet handlade initialt om att 
litteraturen i forskarsystemet styrde vilka aktörssystem av företag som var 
relevanta för att etablera relation. Genom dialoger så undersöktes i stu-
dien flera aktörssystem i det första utbytet. Undersökningarna fördjupa-
des till aktörssystem i tre företag genom att datainsamlingen vidgades 
med dialoger om empiriskt material. Efterhand som förståelse för aktörs-
systemen utvecklades så växte analysen av tillväxt- och utvecklingsmöns-
ter fram som spänningar mellan strukturer av situationer och företagsled-
ningars agerande. Därmed var det andra utbytet i forskningsprocessen 
också en realitet. Innebörden av detta var att analysen skiftade från att 
förstå företagsledningar, avseende deras agerande för att skapa tillväxt 
och förnyelse, till en strävan att förklara spänningarna i analysen mellan 
verklighetssystemet och aktörssystemet. Här koncentrerades datain-
samling inte längre utifrån forskarsystemet utan av den empiriska ana-
lysen och genererade tolkningar och idéer från forskarsystemets aktörer. 
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Friktioner mellan existerande teori och dataanalys blev sedermera före-
mål för konfrontationer tills en uppsättning av teoretiska begrepp utgjorde 
en konsistent teori som kunde förklara det studerade fenomenet av förny-
elseprocesser. Tabell 3 ger en översikt av forskningsprocessen och hur 
kriterier för rigorös kunskapsutveckling tillämpades över tid.  

Forskningsprocessen följde således extended case method i linje med 
hur Burawoy (1991, 1998, 2003) definierat dess principer och makteffek-
ter. Innan tekniker i forskningsprocessen redogörs för så som de användes 
för att hantera makteffekter som uppstod i olika utbyten, så behöver några 
aspekter klargöras kring metodens tillämpning som helhet, och betydel-
sen av makteffekter mer specifikt. 

 
Tabell 3. Forskningsprocessen: tillämpning av reflexiva kriterier för rigorös 

kunskapsutveckling  

 Första utbyte (2007 nov – 2010 aug) Andra utbyte: (2010 sep – 2012 maj) 

Process Litteratur           Datainsamling Dataanalys           Datainsamling 

Princip    Invention  Process   Strukturering  Rekonstruktion  

Makteffekt Dominans Tystnad/frånvaro Objektifiering Normalisering 

Teknik         

 

Kontexter  Dialoger Multinivåanalys Konfrontation 

Design Instrument Mysterier Mönster 

Access  Triangulering  Klarifiering Kontrastering/replikering 

Makteffekter beskrivs i tabellen ovan som om de enbart förekom vid en 
viss tidpunkt i forskningsprocessen. Så var det inte i praktiken. De fyra 
typerna av makteffekter tenderar snarare att framträda mer eller mindre 
starkt vid olika tillfällen i forskningsprocessen över tid. Exempelvis så 
kan en chef som representerar ett företag i studien komma att utöva do-
minans i senare skeden av forskningsprocessen genom att försöka ställa 
krav på vad som rapporteras i studien. Det är ett exempel på att vi har 
med aktörssystem att göra där relationen är central snarare än standardi-
seringen av forskningsprocessens exakta utformning. I forskningsproces-
sen tenderadeen typ av makteffekt skapas och återskapas mer i varje form 
av principiellt utbyte med de företag som studerades. Detta blev särskilt 
tydligt i samband med att interventionen av de tre företagen hade reali-
serats till etablerade relationer i forskningsprocessen.  

Skiftet mellan makteffekten dominans och tystnad/frånvaro blev 
märkbart tydligt i forskningsprocessen och, som senare ska redogöras, 
genererade detta sidoeffekter att hantera. Sidoeffekter av maktrelaterade 
aspekter, så som Burawoy (1998) beskriver dem, krävde med andra ord 
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både uppmärksamhet och noggranna överväganden under forskningspro-
cessen. Något som svårligen kunde gjorts ex ante. Åtminstone har detta 
blivit alltmer tydligt retrospektivt, även om jag gärna vill tro att arsenalen 
av tekniker blev mer rationell ju längre forskningsprocessen framskred.  

Reduktion av maktens sidoeffekter kräver således redogörelse av krite-
rium för kunskapsutveckling. Makteffekters reduktion, eller utebliven 
sådan i forskningsprocessen, påverkar huruvida förutsättningar för inter-
subjektivitet har upprätthållits i utveckling och rekonstruktion av existe-
rande teori (jfr Burawoy, 1998:14; se även Kvale, 1997). Hur reduktionen 
av makteffekter hanterats blir således centralt i validering av kunskapsut-
veckling i studien  

Ur akademiskt perspektiv behöver något sägas om ursprunget till de 
tekniker som hanterat sidoeffekter i forskningsprocessen. Några tekniker 
har ursprung i andra ”redskapsboxar” än den reflexiva vetenskapssynen. 
Exempelvis så arbetade jag både med utveckling av valida och reliabla 
instrument i det första utbytet av datainsamling så som postpositivistiska 
fallstudieforskare föreskriver (Eisenhart och Graebner, 2007; se även 
Gibbert, Ruigrok och Wicki, 2008). Logiken finns inte i tekniken utan 
huruvida tekniker kan reducera en sidoeffekt i den logik som tillämpas. I 
de fall som jag använt mig av tekniker som lika gärna skulle ha kunnat 
hantera kontexteffekter så redogör jag för hur tekniken användes för att 
reducera sidoeffekter av makt i enlighet med den reflexiva princip som 
utmärkte arbetet i forskningsprocessen och utbytet i relationer med före-
tag. Burawoy (1998) menar att det är hur tekniker inordnas i styrande 
principer, positivistiska eller reflexiva, som legitimerar dess tillämpning. 
Det som är väsentligt är huruvida tekniken hjälper oss att lösa de speci-
fika problem som följer i det empiriska arbetets sidoeffekter, vare sig 
dessa är kontext- eller maktrelaterade effekter. I fallmetodens kriterier av 
sidoeffekter möts således siamesisk vetenskapssyn i ömsesidig strävan 
efter objektivitet och rigorös kunskapsutveckling. De nästföljande avsnit-
ten beskriver tillvägagångssättet som tillämpades i studien för att redu-
cera makteffekter i forskningsprocessen. 

Intervention: valet av företag  
I samband med försök att etablera relationer med företag behövde domi-
nans hanteras som makteffekt. Dels kan forskaren trigga situationer där 
motstånd uppstår, dels finns det kontextuella förutsättningar som påver-
kar genomförbarheten av en studie. Dominanseffekten handlade något 
förenklat om att säkra ömsesidigt värde i utbytet, eller vad Burawoy 
(1998:17) utryckt som ”- a happy marriage of science and power”. Under 
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den inledande interventionen att åstadkomma detta så blev tre aspekter 
betydelsefulla; kontext, design och access. 

Kontext 
Under hösten 2007 inriktades avhandlingsprojektet mot att studera ut-
veckling av nya affärsområden i företag. Därmed aktualiserades frågan 
om huruvida det gick att få access till något företag som hade utvecklat 
nytt affärsområde. Access till någon eller några sådana kontexter av för-
nyelse i företag krävde med andra ord intervention.   

Interventioner innebar att försöka etablera samarbete med företag där 
fenomenet av sådan förnyelse gick att studera. Exempelvis träffades flera 
börsnoterade industri- och IT-koncerner såväl som ägarledda familjeföre-
tag som inte var börsnoterade. Alla hade uppvisat utveckling av ett eller 
fler nya affärsområden. I de olika mötena blev makteffekternas påverkan 
återkommande. Företagen ville ha något: vad har forskaren att erbjuda 
och dessutom en oprövad sådan? Dialogen i interventionen saknade något 
även om några företag kunde tänka sig bli föremål för ingående studier.  

För att etablera utbyte behövde makteffekter av dominans hanteras 
med avseende på att inte lova företaget än det ena och än det andra. Språ-
ket i forskarsystemet var ett sätt att börja hantera dominansen. Från en 
originalartikel om kontexten förnyelse43 kunde dialoger med företag för-
ses med ett språk baserat på begrepp som föränderlig omgivning, innovat-
ioner, snabbhet och management. Dessa begrepp vidgade dialogen med 
nya företag. Input av sådana begrepp medförde att frågor styrde dialogen 
mer preciserat om huruvida kontexten var relevant.  Genom fördjupade 
litteraturstudier om ursprunget till det teoretiska perspektivet dynamiska 
förmågor koncentrerades interventioner till enbart kontexter av högtek-
nologiska företag. I fortsatta interventioner utgjorde således tekniken med 
språk om dynamiska förmågor ett sätt att försöka jämna ut makteffekter 
av dominans. 
                         
43 Från en originell artikel om tillväxtstrategier med dynamiska förmågor framgick att 
amerikanska industrianalytiker under 1980-talet observerade att högteknologiska företags 
kapacitet att konkurrera stod sig slätt trots att de utnyttjade aggressiv uppbyggnad av 
intellektuella rättigheter i sin balansräkning. Observationer av de företag som urskiljdes 
prestera bättre än andra, uppvisade egenskaper av management som med hjälp av både 
interna och externa kompetenser försåg marknaden med balanserade innovationer i flöden 
av produkter (Teece et al. 1997:515). Ekonomen David Teece och hans doktorander 
formulerade sedermera observationerna som två variabler. För det första att teknikföreta-
gens situation reflekterade en särskild sorts ”dynamik” eftersom ”snabbhet” var kritiskt 
för att hinna utnyttja intellektuella rättigheter i den föränderliga omgivningen. För det 
andra att managers hade en nyckelroll i att utveckla snabbheten till att dirigera företagets 
utveckling av reella ”förmågor” genom att kombinera och förändra interna och externa 
färdigheter, resurser och funktionella kompetenser. Funktionen av båda variablerna for-
mulerades teoretiskt som företagets kapacitet av ”dynamisk förmåga”.  
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Efter mer än två års forskningsarbete med att intervenera lämpliga fö-
retag så etablerades dialoger i kontexter av tre högteknologiska industri-
företag. Alternativ hade funnits att användapersonliga kontakter för att 
studera affärsutveckling i företag. I strävan efter objektivitet var detta inte 
självklart hur det skulle kunna gå till. Därför valdes sådana alternativ 
bort. Så här i efterhand var perioden av intervention i forskningsproces-
sen en riskfylld investering av resurser för avhandlingsprojektets vägnar 
medan resultatet i forskningsprocessen var adekvata förutsättningar för 
kunskapsutveckling med empiriska studier. Empiriska undersökningar 
kunde således fortsätta utvecklas utifrån att makt som sidoeffekt hade 
hanterats rigoröst. De tre företagen var ABB, Ericsson och Saab AB.  

Design 
Fallen är exempel på utveckling av nytt affärsområde kring ny teknik, 
utvecklingssatsningar som sammantaget påverkade koncernen i något 
betydande avseende, samt genererade jämförbar finansiell tillväxt relativt 
omsättningen i koncernen. Vidare omfattar fallen längre tillväxtförlopp 
vilket var önskvärt att studera då longitudinell design matchade med litte-
raturens explicita metodbehov (Easterby-Smith, Lyles and Peteraf, 2009; 
se även Netz 2009). Längden på förloppen var mellan 1990-2008 samt att 
data för åren 2009-2010 hanterades för att beskriva utkomst av förnyel-
sen. I den meningen var designen retrospektiv. Förutom det teoretiska 
skälet att studera längre tidsförlopp så fanns även empiriskt motiv. Inter-
vjupersoner skulle inte behöva begränsas av känsligheten i pågående 
affärer och maktrelationer i företaget.  

Tabell 4 ger en översikt av egenskaper i de tre företagen som kontexter 
av förnyelse. De tre fallen innebar en design med konstans och variation i 
forskningsprocessen. Som fortsatt redogörs för så var urvalet i designen 
en kontinuerlig del i forskningsarbetet, snarare än något som fastställdes 
under interventionen44. Även om makteffekter av dominans hade hante-
rats under intervention så var valet av kontext utifrån tre företag endast 
ett första steg mot att kunna genomföra en studie. För att ta beslut om hur 
studien skulle gå till behövde förståelsen för kontexterna utvecklas. Ef-
tersom tillvägagångssättet inte kunde fastställas exakt så var forsknings-
                         
44 Vid tidpunkten var det tydligt att de tre fallen innebar viss konstans och variation med 
möjlighet att i forskningsprocessen replikera och kontrastera resultat. Denna teknik i 
designen var också något som en av mina handledare gjorde mig uppmärksam på redan 
hösten 2007. Således beaktades detta under interventionen även om det naturligtvis inte 
gick att veta vilka makteffekter som senare skulle behöva reduceras i studiens resultat 
genom att utnyttja designen av flerfallsstudie. Detta redogörs i avsnitten objektifering- 
och normaliseringseffekter hur jämförelser av fallen användes i olika analystekniker samt 
replikering och kontrastering av fall.   
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processen sårbar för makteffekter i kontexten. Företagsledningar kunde ju 
komma att uppleva osäkerheten kring studien som skäl till att avbryta 
dialoger. Denna sårbarhet för makteffekter blev således något centralt att 
förhålla sig till i forskningsarbetet. 
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Istället för att besluta att de tre företagen slutgiltigt skulle rapporteras i av-
handlingsstudien så koncentrerades metoden till att vidga dialogen. Genom 
att föra in designfrågor i dialoger med alla tre företagen så kunde osäkerhet 
om studiens genomförande lösas upp med preferenser. Exempelvis så nämn-
des alltid de andra två företagen vid något tillfälle när ett av företagen träffa-
des. Det var ett sätt att systematiskt jämna ut dominansen genom att skapa 
ömsesidigt intresse. Personen i företag A tenderade att vidga dialogen om 
sitt företag när preferenser av företag B och C fördes fram kring någon ob-
servation. Således utgjorde designen också språket till att hantera återkom-
mande makteffekter av dominans i forskningsprocessen.  

Access 
För att vidga dialogen med designfrågor behövde access etableras i kontex-
ten. En utmaning i att vidga dialogen var att hitta tid med beslutsfattare. De-
ras almanackor brukar ofta beskrivas i termer av att vara välfyllda. Genom 
att intervenera företaget via en dialog med någon eller några beslutsfattare så 
legitimerades studien antingen direkt i företagsledningen, så som i Saab AB, 
eller via referenser mellan företagsledare som i fallen ABB och Ericsson. 
Här lyftes sammanhanget av forsknings fram som; teknisk legitimitet i fors-
karskolan MIT vid Uppsala Universitet och Mälardalens högskola, samt 
ekonomisk legitimitet genom projekt vid handelshögskolorna i Jönköping 
och vid New York University. Inga specifika resultat eller tillvägagångssätt 
utlovades för att anpassa studien efter företagets behov. Däremot eftersträ-
vades lyhördhet på begränsningar som kunde relateras till makteffekter, så 
som till exempel sekretess om företagets relationer med exempelvis kunder. 
På så vis eftersträvades lojalitet som forskare till insikten av kritisk ansats 
utifrån forskningsfältet metodbehov och balanserad dominans utbytet. För att 
återgällda managers investering av sin tid i forskningsprojektet gavs, emel-
lertid, löfte om att sända studiens deltagare slutresultatet av studien (tryckt 
avhandling) samt att i samband med projektavslut på något sätt medverka till 
återföring av kunskap i företaget. Tillvägagångssättet med att skapa access 
fungerade så tillvida att dialogen om designfrågor efterhand vidgades med 
någon specifik nyckelperson vid varje företag till att ges access till reliabel 
data utöver intervjuer.  

Efter interventionen i de första två företagen och studier om forsknings-
fältets metodbehov pekade insikter på betydelsen avempiriskt material som 
innebar att tränga in djupare i frågor om företagsledningar och deras samspel 
med företagets förmågor. Intervjuer skulle bli en väsentlig källa. Ett värde 
fanns även i att komma åt dokumentation om beslut som kanske hade 
glömts, eller helt enkelt undanhållits för utomstående. Den typen av material 
var sällsynt förekommande bland publicerade studier i forskningsfältet. Bris-
ten på sådana data i studier speglade att makteffekter av dominans inte har 
varit explicit föremål att hantera i andra strategistudier om dynamiska för-
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mågor. I avhandlingsarbetet var emellertid detta centralt för att reducera 
makteffekter Dokumentation av olika slag var därför viktig data att samla för 
att komplettera intervjuer. Det var data så som projektdokumentation, styrel-
seprotokoll, ledningsgruppsprotokoll, affärsplaner, strategiska beslutsun-
derlag för omorganisationer, investeringar och dylikt. Se vidare bilaga 1. 
Systematiken av intervenerande dialoger bidrog på så vis till access på dju-
pet i kontexterna och förstärkte förutsättningarna att som forskare hantera 
makteffekter av dominans och utveckla förståelse för aktörssystemet.  

Relationer och dialoger baserades på en tämligen traditionell forskarroll 
av en outsider som vill förstå mer om hur situationer verkligen går till på 
insidan av företagets förnyelse. Tekniskt sett uppfattades jag förmodligen 
som novis. Detta kunde vägas upp medpsykologiska färdigheter från erfa-
renhet av att under flera år tränats i, och arbetat med, intervjuteknik, relat-
ionsinterventioner och dataanalyser i olika internationella verksamheter, 
såväl inom företag och offentlig sektor. Erfarenheten av psykologiska tekni-
ker användes således för att hantera dominansen av företagsledarnas expert-
kunskap om ny teknik och teknikaffärer. Denna erfarenhet räckte dock inte 
till utan behövde kompletteras för att hantera en helt annan typ av sidoeffekt 
i relationen med företagen i forskningsprocessen – tystnadseffekter. 

Process: studier i tre företag  
I de tre studierna genomfördes totalt fyrtiofem intervjuer. Trettio av dess 
intervjuer genomfördes i period ”process” i forskningsprojektet45. Intervjuer-
na pågick ibland i 2-3 timmar. Vid några tillfällen ca trekvart. Intervjuerna 
planerades alltid till 1,5 timma effektiv tid. Vi något tillfälle fick en intervju 
ställas in eller avbrytas när managern fick något akut affärsproblem att han-
tera (Ericsson). Vid dessa tillfällen erbjöds möjlighet till nya intervjuer nå-
gon månad senare i kalendern. Det fanns således en disciplin från managers 
sida att bidra till studien. Samtliga av dessa intervjuer registrerades med 
digitalt fickminne med undantaget ett tillfälle. Se bilaga 1 för detaljer om 
samtliga intervjuer.  

Efter att studien etablerats i de tre företagens kontexter tenderade behövde 
dominanseffekter hanteras allt mindre i förberedelser medan tystnadseffekter 
i processen av datainsamling blev märkbart. Här kunde noteras hur vissa 
funktioner eller aktörers samspel antingen inte nämndes eller avfärdades i 
dialogen med företaget. Vissa spår i intervjuerna pekade på emotionella 
aspekter, ibland mer tydligt, anda gånger mer vagt. Vid sådana speciella 

                               
45 Övriga femton intervjuer omfattade sju intervjuer som genomfördes i den inledande inter-
ventionen samt att åtta intervjuer genomfördes i den andra perioden av utbyte i avhandlings-
projektet. Under dessa övriga femton intervjuer var således systematiken annorlunda eftersom 
andra makteffekter blev mer problematiska än tystnadseffekter. 
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tillfällen accepterades makteffekten av tystnad för att som forskare undvika 
att inte riskera att driva kontraproduktiv dominans. Efter 2-3 intervjuer i 
varje fall pekade en samlad bild av de tre företagen på att tystnadseffekterna 
behövde reduceras. Här tolkades aktörssystemet som att det dels kunde fin-
nas underliggande maktaspekter som försvårade att expandera dialogen, dels 
att personerna kanske inte mindes eller ens kände till vilka andra personer 
som hade medverkat i tillväxtsatsningarna över tid. Sådana tystnadseffekter 
var således viktiga att försöka reducera. 

Ett annat metodproblem var att de inledande intervjuerna tenderade att 
handla om teknikfrågor istället för affärsutveckling. Delvis skulle detta på 
sikt hanteras efterhand som förståelse utvecklades förtekniken i det nya af-
färsområdet. Riskerna med alltför stor frånvaro av dialog kring affärsut-
veckling föreföll emellertid problematiska. Denna tystnadseffekt – frånvaro 
– var således angeläget att hantera. Burawoy (1998:14) ger uttryck för pro-
blematiken med frånvaro som tystnadseffekter när han säger: 

One can standardize the question but not the respondent’s interpretation of 
the question. Respondents come to the interview with multiple experiences 
derived from different situations that they are then asked to collapse into a 
single data point … Reflexive science commands the observer to unpack 
those situational experiences by moving with the participants through their 
space and time. 

För att summera metodarbetet i den här perioden av studien så hanterades tre 
typer av tystnadseffekter för att bättre förstå aktörssystemet: risk för att vissa 
röster undanhölls, frånvarande aspekter om affärsutveckling under inter-
vjuer, samt begränsad representation av aktörssystemet över tid. I forsk-
ningsprocessen var det således nödvändigt att lösa problemen i metoden 
under pågående datainsamling. Fortsatt redogörs för tillvägagångssätt att 
hantera dessa tystnadseffekter. 

Dialoger  
För att vidga dialogen systematiskt till multipla dialoger behövde valet av 
informanter hanteras med någon teknik. Dels behövde tekniken hantera risk 
för att vissa röster undanhölls, och dels säkra så många röster som möjligt 
utan att antalet intervjuer ökade till att inte längre vara hanterbart i studien46. 
Inför och under intervjuer analyserades därför vem och vilka nivåer av före-
tagsledning som hade medverkat på olika sätt och vid olika tidpunkter i ut-
vecklingen av det nya affärsområdet47 48.  
                               
46 Valet att utveckla systematiken var bl.a. resultatet av värdefull feedback från Professor Lars 
Bengtsson vid MIT Forskarskola i samband med halvtidsrapportering i avhandlingsprojektet i 
februari 2010.  
47 I det systematiska urvalet av intervjuer beaktades företagets interna såväl som externa 
kontext så som kunder, samarbetspartners och andra aktörer i affärsekosystemet. Som lyftes 
fram i den teoretiska bakgrunden till studien tredje forskningsfråga så var multinivå av enhet-
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Som en förberedelse inför intervjuer granskadesinsamlat empiriskt 
material för att så långt det var möjligt finna nya och relevanta namn på po-
tentiella intervjupersoner. Under intervjun togs frågan om nya personer upp i 
slutet om intervjun. Även om personen hade beskrivit olika personers med-
verkan, i den dialog vi hade fört, så frågade jag informanten om vilka perso-
ner han eller hon upplevde som viktiga att intervjua. Ibland föreslog perso-
nen ett eller flera av de potentiella namn som redan hade noterats på en för-
beredd lista. Andra gånger så föreslogs namn som redan tagits upp under 
intervjun. Utkomsten från dialogen var emellertid alltid något nytt namn i 
denna period av studien. Det eller de namnförslag som hade förberetts av 
mig nämndessedan i slutet av intervjun som tänkbara intervjupersoner. Re-
sponsen var olika. Ibland var namnförslaget uppenbart: ”just det, han/hon 
hade jag glömt”, var ett vanligt förekommande svar. Vid andra tillfällen var 
responsen: ”jag vet inte om han/hon egentligen var med så mycket i de där 
initiativen …”. Sådan respons tog jag fasta på som potentiella makteffekter 
och, i likhet med naturalistiska forskare, beakta detta i senare intervjuer. 
Dels för att testa hypoteser om olika aktörssamband utifrån annat material 
från påbörjad analys, och dels för att utveckla nya frågor i andra dialoger i en 
strävan att förstå aktörssystemet. Vanligtvis blev det ett naturligt inslag i 
dialogen när intervjupersonen via ett instrument styrdes till att beskriva hur 
roller av individer, grupper och organisationer som han eller hon hade upp-
levt som framträdande i att driva tillväxt och utveckling av det nya affärsom-
rådet.  

Sammanfattningsvis expanderades relationer med varje företag till mul-
tipla dialoger för att undersöka kontextens tid och rum i de historiska förny-
elseprocesserna. Genom förståelse om aktörssystemets upplevda verklighet 
kunde tystnadseffekter systematiskt reduceras med avseende personers med-
verkan i förnyelseprocessen.  

Instrument  
Även om fältarbetet vanligtvis innebar att vistas i företagets miljö för att 
stärka förståelsen av aktörssystemets upplevelse av situationer, var ändå 
intervjuer en central datakälla i forskningsprocessen som helhet och i peri-
oden av ”process” i synnerhet. Intervjuerna hjälpte till att i dialog förstå ak-

                                                                                                                             
er att analyser angeläget. Att systematiskt beakta olika ledningsnivåer i både den yttre och 
inre kontexten var ett sätt att försöka förstå aktörssystemets utbyte med omgivning. Detta för 
att senare i analysen ställa sådan representation av verkligheten mot dess bakomliggande 
strukturer med hjälp av såväl det analytiska spänningsperspektivet som andra typer av data. 
48 Även om ett av fallen (Saab) hade förberett en lista på informanter var systematiskt urval 
viktigt eftersom det bidrog till att reducera bias av intersubjektiva representationer av aktörs-
systemet (jfr Kvale, 1997). I själva verket innebar en sådan lista extra uppmärksamhet på 
krafter (dominerande makteffekter) som kunde tänkas påverkat förslagen. Detta blev aldrig 
något problem utan åtgärderna för att utjämna och reducera dominerande makteffekter före-
föll fungera i tillvägagångssättet. Desto mer angeläget var istället att hantera tystnadseffekter. 
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törssystemet där annan information vid tidpunkten alltjämt var pusselbitar att 
sortera. Därför var det andra metodproblemet av tystnadseffekter i datain-
samlingen; frånvaro av ämnet affärsutveckling under intervjuer – angeläget 
att snabbt få bukt med.  

Problematiken var delvis en konsekvens av den starkt teknikorienterade 
kontexten av teknikbaserade koncerner i tre typer av högteknologiska indu-
strier. En annan del i problemet var otillräcklig erfarenhet av att genomföra 
intervjuer för det specifika ändamålet av forskning. Erfarenheten avpsykolo-
giska dimensioner i intervjuteknik kunde utnyttjas för att möjliggöra och 
delvis driva intervjun. Men erfarenheten att rutinmässigt dölja informations-
behov i intervjuer blev dock kontraproduktivt genom att dialogens potential 
av kunskap om affärsutveckling inte realiserades. Eftersom kunskapsut-
vecklingen var situerad både till huruvida intervjusituationen kunde möjlig-
göra att i dialogen exploatera situerad kunskap om affärsutveckling, och göra 
så över tid och rum i en historisk process, så krävdes någon form av teknik 
för att styra intervjun.  

Det centrala i denna period av forskningsprocessen var att försöka förstå 
aktörssystemet utifrån pusselbitar efter vägen. I rollen som forskare var an-
svaret att styra intervjun på ett balanserat sätt. En intervjuperson kan inte 
avkrävas förstå hur det ska gå till. Han eller hon är där för att bidra till stu-
dien med sin expertis i företagsledning. Dennes bakgrund kommer naturligt-
vis att dominera samtalet om inte något triggar honom eller henne till att 
själv söka efter tysta eller frånvarande röster. Likväl behöver även forskarens 
bakgrund beaktas och hur denna begränsar situerad kunskap att realiseras. 
Enligt min erfarenhet från avhandlingsarbetet går denna komplicerade tyst-
nadseffekt att hantera. Detta kan ske implicit genom någon typ av sofistike-
rad intervjuteknik som både fokuserar och öppnar dialogen för kunskapspro-
duktion mellan informant och forskare.  

För att hantera denna sort av tystnadseffekter såsystematiserades intervju-
situationen med en ram (jfr Kvale, 1997:120) samt att exploatering av situe-
rad kunskap fördjupades genom att instrument utvecklades till att facilitera 
dialoger. Informanten hade via e-post fått en projektbakgrund och frågan om 
denna kunde tänka sig att bli intervjuad. Som inledande ritual i intervjusitu-
ationen refererade jag till projektbakgrunden och nämnde sedan frågeguiden 
och instrument. I detta betonades att frågeguide och instrument var sekun-
dära och att intervjun kunde betraktas som ett samarbete, ett samtal om ut-
vecklingen av det nya affärsområdet. Sedan informerades informanten om 
att en databas byggdes med projektet samt att medgivande49 inhämtades till 

                               
49 Medgivande gavs i alla intervjuer med ett undantag. Den intervjun hölls på en plats som 
avvek från gängse rutin. Lokalen var för både forskare och informant okänd. Flera företag 
huserade i angränsning till lokalen. Intervjun varade sedermera i tre timmar. Genom dialogen 
reducerades med andra ord makteffekter av dominans som hade initierats av sammanhanget i 
intervjusituationen. I denna intervju användes anteckningar varvid hypoteser testades genom 
frågor i dialogen om hur aktörssystemet kunde förstås. Denna anpassade intervjuteknik funge-
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att intervjun upptogs med digitalt fickminne. Ju kortare intervjutiden var på 
förhand desto mer styrdes den socialiserande fasen av intervjun till att in-
formanten började beskriva sin egen historia i företaget. Om längre tid för-
fogades fanns så kunde ibland bakgrunden till forskningsprojektet utvecklas. 
Informantens egen beskrivning prioriterades alltid eftersom det bidrog till 
åtminstone två saker. Dels blev personen blev mer avstressad, dels etablera-
des en relation mellan forskare och informant som grund för dialog.  

I den inledande ritualen fyllde intervjupersonen i ett bedömningsinstru-
ment av utvecklad kompetens i det nya affärsområdets utveckling50. Inter-
vjupersonen ombads skatta förändring av delkompetenser på en skala av 1-5 
i tre huvudområden: management, marknader samt produkter/tjänster. Även 
ett fjärde delområde inkluderades: påverkan koncernen respektive andra 
affärsenheter/områden51. Se vidare bilaga 2. Ifyllnad av instrumentet tende-
rade att reducera intervjupersonens eventuella uppmärksamhet på inspel-
ningsapparatur. Svarsresultatet gav framförallt input till att navigera i dialo-
gens utvidgning under intervjun. 

Dialogen om förnyelseprocessen öppnades med frågan om personen inte 
kunde börja berätta om hur det gick till att utveckla det nya affärsområdet. 
Ibland började historien i pågående affärsutveckling. Andra tillfällen följde 
berättelserna kronologisk från att personen hade börjat arbeta med det nya 
affärsområdet på något sätt. Om den intervjuade blev hämmad av friheten i 
att välja var denne skulle börja, gavs uppslag med hjälp av intervjuguidens 
första frågeområde: Om du skulle reflektera över vilka kritiska strategifrågor 
som hanterats, när ungefär i tid inträffade de och hur hanterade ni dem? In-
tervjutekniken innebar att kontexten fick konstrueras av informanten så som 
denna hade upplevt olika händelser i aktörssystemet52. Avsikten var att ut-
veckla relationer i dialogen för att öppna situerad kunskap om spänningar i 
den studerade förnyelsekontexten över tid. Detta i en sådan utsträckning det 
var möjligt utan att kontraproduktiva dominanseffekter triggades i hante-
ringen av tystnadseffekter i dialogen om situerad kunskap. 

                                                                                                                             
rade så till vida att delar av tentativa beskrivningar och skisser av aktörssystemet i det histo-
riska tillväxtförloppet reviderades direkt efter intervjun 
50 Det enda tillfället (i det här steget av datainsamling) som instrumentet inte fylldes i direkt 
var ovan nämnt undantag med okänd lokalitet. I den intervjusituationen vägrade personen 
fylla i instrumentet initialt. I samband med intervjuns avslutning fyllde informanten i instru-
mentet på eget initiativ. 
51 Kompetens utgör en del av förmågor precis som rutiner och olika tillgångar och resurser 
som företaget har access till (jfr Katkalo, Pitelis och Teece, 2010: 1177). Som kapitel två 
redogör så är förmågor ett problematiskt begrepp att operationalisera för att studera i företag 
(Denrell, Arvidsson och Zander, 2004). Instrumentet var ett sätt att operationalisera förmågor 
med kompetens som ett spår i analysen av företagets utveckling av förmågor. Detta utforma-
des med stöd i några tidigare studier (Segelod, 1995; Danneels, 2008).   
52 Ibland nämndes detta av informanten varvid forskarens ansvar påtalades dvs. att hantera det 
arbete som följde om informantens berättelser inte följde en kronologisk ordning.   
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För att hantera tystnadseffekter om hur olika förmågor hade utvecklats i 
tillväxtsatsningarna ombads emellanåt informanten att återkoppla till hur 
denne hade skattat förändring av en specifik kompetens på instrumentets 
skala. Redan under de första intervjuerna av interventionens slut i ABB och 
Ericsson så märktesen tystnadseffekt i hur kompetens utvecklas. Informan-
ten hade svårt att beskriva vad företaget egentligen gjorde annorlunda nu 
jämfört med innan förändringen. Således drogsslutsatsen att instrumentet och 
de frågor som fanns i intervjuguiden hanterade frånvaroeffekter av olika 
områden av kompetens och prestation medan vissa tystnadseffekter i den 
kontext som det hade skett förblev intakta. Burawoy (1998:15) pekar på 
liknande metodproblem av tystnadseffekter på följande sätt: 

If the discursive dimension of social interaction, what we may call narrative, 
can be reached through interview, the nondiscursive, that is the unexplicated, 
unacknowledged, or tacit knowledge, sometimes referred to as practical con-
sciousness, which underlies all social interaction, calls for more. It may be 
discovered through “analysis”, for example, or through participation, “doing” 
things with and to those who are being studied (see also Garfinkel, 1967). 

Problemet innebär samtidigt att det konkreta tillvägagångssättet i reflexiv 
fallmetod, precis som i andra fallmetoder, tvingas till ställningstagande om 
reduktion av beskrivningar om situerad kunskap. Ett vanligt sätt att göra 
detta på är att aggregera situerad kunskap som sociala processer (Burawoy, 
1998:15). Inte mycket har blivit sagt om hur detta explicit hanteras med tek-
niker i intervjuer, än mindre i fallmetodens tillämpning av historiska tillväxt-
förlopp (jfr Burawoy, 1998:27). I processen av datainsamling hanterades 
denna observation av tystnadseffekt innan denna bias aggregerades till studi-
ens analys av sociala processer så som rutiner och lärande.  

Den intakta tystnadseffekten var ett metodproblem som handlade om att 
explicitgöra dialogens tysta kunskap om förändring i organiserande av kom-
petens (jfr Polanyi, 1966; Löwstedt, 1995). Kort sagt, det är inte så självklart 
för aktörer att beskriva upplevd förändring av hur det går till att utveckla 
förmågor, eller vad den reella erfarenheten i den nya förmågan egentligen är 
i företagets operationer mellan gamla och nya affärer i förnyelseprocessen. 
Därför tillfördes två specifika uppföljningsfrågor i dialogen för att utforska 
tyst kunskap om handlingsmönster i de olika områdena av prestation (för-
mågor). Två frågor användes återkommande och anpassat i intervjusituation-
en: Kan du ge exempel på nytt sätt att tänka kring strategifrågor i förändrad 
kompetens? Kan du ge exempel på nytt sätt att agera i strategifrågor i för-
ändrad kompetens? Frågorna triggade intervjupersonen till att bli mer speci-
fik i sitt minne av det historiska tillväxtförloppet och hjälp till att reducera 
både kognitiva och beteenderelaterade tystnadseffekter. Tystnadseffekten om 
lärande utforskades på så vis genom att densamma reducerades med hjälp av 
tillförda frågor i dialogen. I kombination med instrumentet utgjorde sådana 
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frågor navigationsmedel för att både öppna upp och koncentrera dialogen i 
strävan att förstå aktörssystemet verklighet.  

Triangulering 
Den tredje tystnadseffekten – begränsad representation av aktörssystemet 
över tid – var en kombination av både underliggande maktaspekter som för-
svårade att expandera dialogen och att personerna kanske inte mindes eller 
ens kände till vilka andra personer som hade medverkat i tillväxtsatsningarna 
över tid. Enbart systematiskt urval av informanter och intervjutekniker, så 
som beskrivits ovan, adresserade inte bias i representationen av aktörssyste-
met. Denna kombinerade tystnadseffekt var således viktig att försöka redu-
cera för att ytterligare minska bias i den nödvändiga aggregeringen av situe-
rad kunskap i förnyelseprocessen.  

Kvale (1997) ger förvisso uppslag på flera tekniker för att hantera metod-
problem av intersubjektivitet med intervjuer som datakälla. Men retrospektiv 
design innebär trots allt risken att människor återger de historiska förloppen 
tillrättalagda och mixar den inre och yttre kontexten av företaget (Pettigrew, 
1992). I sådan problematik poängterar Yin (2006:126) att användningen av 
multipla informationskällor vid fallstudier gör att en forskare kan ta sig an 
ett bredare spektrum av historiska frågeställningar. Den viktigaste fördelen 
med användning av multipla informationskällor är emellertid utveckling av 
samstämmighet i undersökningen, en trianguleringsprocess. Därför utnyttja-
des flera typer av data så som beskrivits i bilaga 1.  

Således beslutades i forskningsprocessen att i varje företag försöka spåra 
intern dokumentation och få access till den på något sätt. För alla tre fallen 
gick det att säkra relevant material av detaljerad dokumentation för de, i 
efterhand, mest kritiska tidsperioderna i tillväxtförloppen i termer av sociala 
processer. Ekonomisk data från årsredovisningar och pressartiklar var ange-
läget eftersom sådan information delvis var fragmenterat beskrivet i interna 
dokument och i vissa avseende saknades. Access var i den här perioden av 
forskningsprocessen inte längre något betydande problem då åtgärderna för 
att hantera dominanseffekter hade varit adekvata. När spänningar undersöks 
som historia, snarare än levande i nuet, så var de intervjuade måna om att 
dela med sig av en så ärlig bild som möjligt om aktörssystemet, även dess 
mer känsliga händelser. Vissa intervjuer beskrev vissa händelser som emot-
ionella vars situationer de inte gärna förde dialog om mer i detalj. Det fanns 
ingen intention att i forskningsarbetets publikationer redovisa sådana detal-
jer. Samtidigt var det angeläget att reducera både tystnad och frånvaro av 
röster om spänningar i förnyelseprocessen, både de som upplevdes som posi-
tiva, och de som upplevdes som negativa. För analysen var det väsentligt att 
förstå sådana situationer närmare i aktörssystemets upplevda verklighet för 
att beskriva representationen av detsamma så intersubjektivt som möjligt. 
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Här framstod således ett vägskäl i att hantera data, och då inte den tillta-
gande volymen av sidmaterial utan att förstå och förhålla sig till aktörssy-
stemet i studerade företag. Under den här perioden av datainsamling kom-
pletterades därför trianguleringsprocessen med två tekniker: fallbeskrivning-
ar och kliniska observationer.  

Parallellt med att datainsamling fortsatte i de tre företagen utvecklades 
mer generell förståelse för aktörssystem genom kliniska observationer i två 
andra företag. Det ena företaget – ett medelstort konsultbolag – bedrev ut-
veckling av ett nytt affärsområde samtidigt som man hade inlett en internat-
ionaliseringsprocess. Det andra – en stor internationell koncern inom logistik 
– befann sig i en situation där skapande av tillväxt med något nytt var ange-
läget efter mer än tio år av negativ tillväxttrend i existerande affärer. Obser-
vationer i dessa kontexter bidrog således till insikter i samspelet som pågår 
inom och mellan grupper av företagsledning som verkade i liknande proces-
ser av affärsutveckling som studiens tre företag. 

För att få grepp om de sociala handlingarna och de ekonomiska resultaten 
i studien av Ericsson, ABB och Saab AB så utformades utkast till fallbe-
skrivningar. Efterhand som företagens interna material samlades så kunde 
dessa konvergeras med intervjudata till fallbeskrivningar. Förståelsen för 
studerade aktörssystem berikades genom att de kliniska observationerna från 
andra företag bidrog till triangulering i uttolkningar av hur flera typer av data 
hängde samman53. För att fördjupa förståelsen av aktörssystemet i de tre 
företagen hanterades i denna period av forskningsprocessen externt material 
så som pressartiklar och andra externa publikationer. Däremot hölls beskriv-
ningar av sådana data separerat från aktörernas utsagor54.  

Under den här perioden utvecklades sammanfattningsvis förståelse för så-
väl företagsledare som företagsledning av förnyelseprocesser. Intervjuer 
genomfördes löpande enligt utvecklad systematik, och kompletterande data 
samlades in genom fältarbete i företagsmiljöer i en roll som analytiker och i 
en annan som deltagande observatör likt en etnograf. I slutet av den här peri-
oden i forskningsprocessen så redovisades fallrapporten: ”Innoverande Riva-
litet” vid ett internt forskarseminarium. Där föreslogsatt forskningsresultat 
påvisade intersubjektivitet i aktörssystemen. Detta med avseende på inter-
subjektiviteten att spänningar hade betydande del i skapandet av tillväxt55. 
Betydelsen av spänningar i de tre studerade aktörssystem var triangulerad 
genom intervju- och dokumentdata och sådana fallbeskrivningar hade över 
tid även triangulerats med kliniska observationer. Intersubjektivitet om 

                               
53 Tekniken att använda relevanta kliniska erfarenheter var ett resultat av att Professor Esbjörn 
Segelod fick mig att inse värdet i att göra så. 
54 Detta sätt att hantera data härstammar från värdefulla kommentarer av Professor Jan 
Löwstedt i samband med avrapportering vid MIT Forskarskola under i maj 2009. 
55 I rapporten diskuterades presentationsmaterialets slutsats att intersubjektiviteten var låg 
avseende olika processer och framhölls betydelsen av spänningar för tillväxtförloppet kring 
innovationen. 
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spänningarnas betydelse i aktörssystemet sa dock inte så mycket om hur 
dessa hanterades eller bidrog till att förnyelseprocessen upprätthölls. Förstå-
elsen av aktörssystemet hade utvecklats med forskningsresultat om intersub-
jektivitet där existerande teori som styrt datainsamlingen inte förklarade 
observationen.  

 [A] lack of fit between one’s encounter with a tradition and schema guided 
expectations by which one organizes experience. (Agar, 1986: 21; se även 
Alvesson och Kärreman, 2007). 

Som forskare behöver man förr eller senare bedöma när dataanalys ska 
övergå till att driva forskningsprocessen. Precis som att informanter kan 
komma att mixa inre och yttre kontext i fallet torde även forskaren löpa lik-
nande risk ju längre in i aktörssystemet denne tränger efter förståelse. Lever-
net under den här perioden hade dygnet runt handlat om att förstå aktörssy-
stem av företagsledning av förnyelseprocesser. Dataanalysen behövde med 
andra ord drivas till att kunna blottlägga verklighetssystemet bakom fallbe-
skrivningar av aktörssystem. I forskningsprocessen hade således andra makt-
effekter aktualiserats som behövde hanteras med andra tekniker i tillväga-
gångssättet. 

Strukturering: analysen av data och teori 
Som Burawoy beskriver den reflexiva fallmetodens tredje princip – struktu-
rering – handlar denna om att lokalisera psykologiska processer i dess vidare 
sociala kontexter som inte alltid är närvarande i materialet’. Det innebär att 
det finns externa krafter och kanske till och med heliga krafter i företaget 
eller dess omgivning, krafter som kan vilseleda analysen om inte metoden 
kontrollerar för dess makteffekter (1998:27). Sådana objektifieringseffekter 
hade således två sidor – problematiskt för objektiviteten i analysen och sam-
tidigt en möjlighet att lokalisera betydelsen av spänningar i de tre företagens 
tillväxtförlopp. I själva verket hade ju den empiriska studiens preliminära 
resultat pekat på intersubjektivitet i betydelsen av spänningar som utgångs-
punkt för fortsatt utveckling av en förklaring till att förnyelsen upprätthölls i 
de tre företagen.  

Principen av strukturering överensstämde med studiens teoretiskt tenta-
tiva utgångspunkt i spänningsbegreppet för att studera företagets utveckling 
av förmågor i skapandet av tillväxt och förnyelse. Därför var det angeläget 
att välja tekniker som, i så stor utsträckning som möjligt, kunde precisera hur 
olika händelser i aktörssystemets sociala processer kunde extraheras som 
strukturer av verklighetssystem. Precis som att det inte finns några standardi-
serade tillvägagångssätt i de övriga reflexiva principerna, så behövde meto-
den anpassas för att hantera förekomsten av objektifieringseffekter med rele-



 

111 
 

vans för studien. Exempelvis hade ett av de studerade fallen stimulerat till en 
teoretisk idé att entreprenörskap kan förblinda hela organisationer och para-
doxalt nog var existentiellt villkor för att utveckling av nya affärsområden 
ska överleva. Hur belägger du att en sådan tolkning av sociala och ekono-
miska spänningar i handlingsmönstret är korrekt, och att ingen annan dold 
eller hemlig kraft är mer adekvat förklaring? Risken för objektifieringseffek-
ter finns där och behöver med andra ord hanteras. 

För att hantera objektifieringseffekter följdes principen av strukturering i 
analysen av sociala processer och yttre krafter i affärsekosystemet. Tre hu-
vudsakliga tekniker användes för att driva analysen av vidgad dialog: multi-
nivåanalys, mysterier samt klarifiering. Genom att använda tekniker för att 
kategorisera och visualisera data utvecklades strukturer av förnyelseproces-
sers verklighetssystem i de tre företagen. I kontrast till perioden innan studi-
ens första break-down skiftade nu analysen till triangulering av flera typer av 
data, för att istället separera strukturer och samspelet dem emellan. Skillna-
den mot analysen av aktörssystem var således att multinivåanalysen efter-
strävade transparens av objektifieringseffekter.  

Multinivåanalys 
Multinivåanalysen var en kombination av kategorisering och visuell mapp-
ning. Langley (1999) menar att visuell mappning är särskilt användbart för 
processer som skär genom olika nivåer och enheter i företag. Grafiska repre-
sentationer gör det möjligt att kondensera omfattande information på relativt 
litet utrymme samtidigt som tidsdimensioner och förekomsten av parallella 
processer kan urskiljas i olika typer av data. Begränsningar att grafiskt repre-
sentera makt, konflikter och känslor beror på syfte och kreativitet i teknikens 
tillämpning (Langley, 1999:702). Ett sätt att hantera denna begränsning är att 
input till visuell mappning av processer utgår ifrån aktiviteter som per defi-
nition representerar spänningar så som makt, konflikter, känslor och dylikt i 
objektifieringseffekter. Eftersom spänningar teoretiskt antogs vara konse-
kvens av förändring så urskiljdes aktiviteter av förändring ur det empiriska 
materialet. Genom att kategorisera och analysera aktiviteter av förändring 
utvecklades på det viset en multinivåanalys som tog hänsyn till osäkerheten 
med objektifieringseffekter.  

Kategorier av förändring 
Den teoretiska utgångspunkten i förändring tillämpades i kodning av det 
empiriska materialet som huvudkod. Det empiriska materialet från varje 
delstudie kodades undantaget de åtta intervjuer som genomfördes senare i 
forskningsprocessen. Kodningen innebar att aktiviteter av förändring tolka-
des ur det empiriska materialet. Dessa registrerades i en databas. Resultatet 
var ungefär femtio förändringsaktiviteter i var och ett av de tre fallen.  

Kodningen koncentrerades sedan till att urskilja en underkategori av för-
ändring avseende rutiner på företagsnivå. Varje förändringsaktivitet omko-
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dades genom tre beslutsregler; att beskriva en förändring i ett specifikt om-
råde av uppgifter, att minst två datatyper gav stöd i att beskriva hur en rutin 
såg ut före respektive efter förändringen samt att det med förändringen gick 
att med empiriskt stöd beskriva vad aktörerna konkret hade lärt sig. Koderna 
kontrollerades av minst en annan forskare och justerades för tvetydigheter i 
det deskriptiva resultatet av en uppsättning av förmågor för varje studerat 
företag.  

Varje rutin med förändringsaktivitet kategoriserades sedan detaljerat via 
det empiriska materialet med avseende på: när aktiviteten initierades (star-
tår); när den genererat någon typ av effekt, negativ eller positiv (slutår); lä-
randets omfattning (inom rådande värderingar i aktörssystem eller helt nya 
värderingar); typ av förmåga som utvecklats; drivkraft som initierat föränd-
ringen (inre/yttre); samt det prestationsutfall som empiriskt hade en relation 
med förmågan. Slutresultat av det empiriska materialets kodning av för-
mågor presenteras översiktligt i del II och redovisas detaljerat i bilaga 3.  

Visualisering av kontexten  
Tekniken med visuell mappning utvecklades inspirerat av Langley och 
Truax (1994; se även Langley, 1999). Mappning gjordes av kodade för-
mågor i ett tidsatt processflöde av förändringsaktiviteter. Processflödet av 
rutiner analyserades iterativt med övriga förändringsaktiviteter. Strukturering 
av dessa förändringsaktiviteter gjordes utifrån att relationer dem emellan 
identifierades i det empiriska materialet. Exempel på sådana relationer var 
beslut, orsaker, och olika sociala delprocesser i utveckling av förmågor. I 
kodningsarbetet utgjorde en kollega ett frekvent bollplank för kontroll av 
processkartans logik och konsistens av flöden56. Figur 2 nedan exemplifierar 
ett utdrag av visualiserad kontext. 

För att hantera objektifieringseffekter inkluderades till slut fem huvudko-
der av aktiviteter: förmågor, koncern, affärsområde, produkt- och marknads-
prestationer, samt ekonomiskt resultat. Ett skäl var att det empiriska materi-
alet visade hur fler aktiviteter förtätade det kontextuella mönstret av en för-
nyelseprocess av samspel mellan affärsområde och koncernnivå. Därför 
tillfördes även förtätande aktiviteter i processkartan av visuell mappning. 
Verklighetssystemets strukturer visualiserades således med flera dimension-
er av multinivåanalysen. Detta var till exempel strukturer av interaktion från 
olika enheter kring utveckling av en eller flera förmågor vid specifika tid-
punkter. Andra strukturer av verklighetssystemet var samspel mellan händel-
ser i affärsekosystemet och aktiviteter i de interna sociala processerna. Struk-
                               
56 Arbetet med att utveckla multinivåanalysen härstammar från att träning och feedback av 
Professor Ari Ginsberg avseende olika tekniker att koda empiriskt material. Av förändrings-
aktiviteter i två av de studerade fallen började jag våren 2011 utveckla visuell mappning 
vilket renderade i multinivåanalyser av processer. Jag är särskilt tacksam för all feedback 
Professor Ginsberg gav mig arbetet med att utforma multinivåanalysen.  
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turerna i verklighetssystemet aggregerades teoretiskt som olika stigsituation-
er.  

Aktörssystemet visualiserades genom att koda förändringsaktiviteter av 
aktörer som hade utövat företagsledning av förnyelseprocessen. I aktiviteter 
som inte innebar skifte av person så specificerades vem eller vilka som del-
tog i förändringsaktiviteten. Agerandet i aktörssystemet aggregerades teore-
tiskt som olika mikrosystem. Multinivåanalysen möjliggjorde på detta sätt 
att utveckla hypoteser om spänningar mellan aktörssystem och verklighets-
system vid olika tidpunkter. Även hypoteser om historiska förklaringar 
kunde börja utvecklas utifrån den visualiserade processens tidsdimension (jfr 
Normann, 1975: 250-251). 

Det ska sägas att tekniken visuell mappning i sin enskilda tillämpning 
vanligtvis inte anses lämplig i så få fall som tre utan kräver vanligtvis ett 
större antal för att kunna urskilja mönster mellan fallen (Langley, 199:696). 
Syftet med visuell mappning som enskild teknik var dock inte primärt möns-
terjämförelser mellan fallen utan att få grepp om de spänningar som påver-
kade situationer i förnyelseprocessen. Narrativ kodades till kategorier av 
förändring och tidsförhållanden i förändring av rutiner kvantifierades. Denna 
kombination kompletterade visuell mappning både avseende ”exakthet” och 
”förenkling” i analysen av objektifieringseffekter (jfr Langley, 1999:706).  

Det ska betonas att denna sorts analys i allra högsta grad är en kreativ 
process där forskaren kan komma att gå igenom många misslyckanden med 
att skapa meningsfulla mönster av objektiva relationer i uppsättningen av 
data57. Forskningsarbetet med multinivåanalys hade av förklarliga skäl över-
lappat på olika sätt med övriga tekniker i hanteringen av objektifieringsef-
fekter; mysterier och klarifiering, eftersom detta i betydande utsträckning var 
både metod- och teoriutveckling. Langley och Truax (1994) utrycker detta 
som att: 

This type of drawing obviously is not a "theory" but an intermediary step be-
tween the raw data and a more abstract conceptualization. To move toward a 
more general understanding, one might, in further analysis, compare several 
such representations to look for common sequences of events and common 
progressions in sources of influence (Langley och Truax (1994) citerad i 
Langley, 1999:702) 

                               
57 T ex i en första teoretiskt driven analys av förändringsaktiviteter i två utav fallföretagen 
prövades kategorisering med tre tongivande teoribegrepp; sensing, seizing och transformation 
(Teece, 2007). En ytterligare forskare kontrollerade kodningen av dessa kategorier. Vi fann 
båda var för sig att det empiriska materialet var tvetydigt varför den teoretiskt drivna analysen 
övergavs under hösten 2010. Ett annat försök att koda materialet gjordes genom att utveckla 
tekniker av tolkade fenomenologisk analys. Det gick dock inte att hantera det empiriska 
materialet utifrån studiens forskningsfrågor och longitudinella design, varför även detta försök 
fick överges. 



 

 
114 
 

Multinivåanalys var således en teknik i tillvägagångssättet för att försöka 
precisera fortsatt datainsamling om spänningar mellan aktörs- och verklig-
hetssystem i tre visualiserade kontexter av förnyelseprocesser. 

 

 
 

Figur 2. Exempel på utdrag från multinivåanalys 
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Mysterier i dataanalysen  
I de framväxande mönstren av tre förnyelseprocesser i multinivåanalysen 
behövde datainsamling om spänningar mellan aktörs- och verklighetssystem 
preciseras. Objektifieringseffekter kan förvisso hanteras med multinivåana-
lys men vilka spänningar som ska testas systematiskt i fortsatt datainsamling 
behöver tolkas. När syftet är teoriutveckling menar Weick (1989) att forsk-
ningsprocessen alltid innehåller något framsteg som sker med oskrivna reg-
ler och istället beror på forskarens insikt.  En insikt som i sin tur föregås av 
reflexivitet. Reflexivitet, menar Alvesson och Kärreman (2007:1268), upp-
står av att tolka och omtolka material snarare än att samla data och analysera 
dessa induktivt så som grundad teorigenering föreskriver. I den reflexiva 
forskningsprocessen behöver dock insikter systematiseras. Ett sätt att börja 
systematisera är att söka formulering av mysterier. Detta initierades i studien 
på följande sätt.  På vägen ut i fältet av företag begrundades en klassik arti-
kel om innovation och förnyelse av företag. Av någon anledning hade inte 
beskrivningar av tre typer av omorienterande förnyelseprocesser i företag 
granskats närmare. Kanske var det för att artikeln egentligen lyfte fram andra 
synsätt på förnyelse i förgrunden. Kanske hade läsningen varit för hastig det 
tiotal gånger artikeln hade granskats. Förståelsen för fenomenet och de kon-
texter som studerades hade varit begränsad. Nu utvecklades förståelsen – 
reflexivt. Trots att multinivåanalysen fortfarande var under uppbyggnad så 
matchade föreställningen av insikter från det empiriska materialet av tre 
företag med artikelns textutdrag om tre typer av förnyelseprocesser. Insikten 
var att en förnyelseprocess har en ’generativ mekanism’ som förbinder alla 
förändringar i en struktur av spänning. En myriad av narrativ hade, som 
Pentland (1999) säger, fått sin förklaring.  

Detta oskrivna sätt att tolka och omtolka det empiriska materialet utveck-
lade insikten att spänningen mellan aktörssystemet och verklighetssystemet 
handlade om hur motstridiga drivkrafter av förändring hanterades i de tre 
typerna av förnyelseprocesser. I memon beskrevs matchningen mellan de tre 
typerna i existerande teori och empiriska observationer vars rimlighet som 
tolkning stämdes av med en forskningskollega. Därefter fullföljdes det ana-
lytiska skiftet i forskningsprocessen till att systematiskt börja testa idéer om 
mysteriet genom att undersöka olika situationer i de tre typerna av förnyel-
seprocesser.  

Under sju månader – mellan februari och augusti 2011 – fortsatte multi-
nivåanalysen att byggas upp i takt med att situationer i de tre förnyelsepro-
cesserna blev allt tydligare med preciserad datainsamling. Multinivåanalysen 
blev ett sätt att över tid vara uppmärksam på eventuellt nya objektifieringsef-
fekter av krafter som förblivit dolda i rådata eller undanhållits mig i de tre 
företagen58.  
                               
58 Detta redogörs i avsnittet ”Rekonstruktion” och hur multinivåanalysen hanterades i lös-
ningen på avhandlingens uppställda forskningsproblem.    
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Vidare styrdes dataanalysen av empirisk matchning med den klassiska ar-
tikeln av Normann (1971) i att driva iterativ dataanalys och datainsamling 
för att förklara betydelsen av spänningar i fenomenet förnyelseprocesser. 
Som Burawoy (1998:21) påpekat: “theory is essential to each dimension of 
the extended case method”. Därför fortsatte analysen av spänning i förnyel-
seprocesser att drivas tills teori identifierades som kunde realisera en kausal 
koppling till olikheterna mellan de tre typerna i en och samma typologi (jfr 
Burawoy, 1998:19). Denna del av forskningsarbetet pågick sedermera fram 
till augusti 2012.    

Klarifiering av tolkningar  
För att fullfölja det analytiska skiftet i forskningsprocessen uppstod tre över-
väganden i precision av datainsamling kring embryot till mysterium. Vem i 
fallföretaget är lämplig att föra dialog med om mysteriet? Hur ska dialogen 
organiseras? Här valdes några få personer ut för intervjuer i varje företag 
enligt tidigare systematik för att fortsätta hantera tystnadseffekter. Urvalet 
innebar att perspektiv från olika nivåer av företagsledning behöver över-
lappa, även om antalet intervjuer var så få som två. De utvalda intervjuper-
sonerna hade sådan kompletterande bakgrund. Urvalet styrdes också av att 
samlad erfarenhet hos personerna täckte de situationer som urskilts i ana-
lysen. På så vis kunde dialogen i varje företag koncentreras till klarifiering 
av analysen i sin helhet. 

Tidigare intervjuer utgick ifrån att forskaren eftersträvar att förstå aktörs-
systemet och att beskriva förnyelsen. Att systematiskt testa idéer om myste-
riet i varje företag krävde någon kompletterande intervjuteknik för att han-
tera objektifieringseffekter. Intervjutekniken anpassades till att återföra för-
ståelsen av aktörssystemet för att i dialogen systematiskt testa idéer om be-
tydelsen av spänningar i företagets skapande av tillväxt. I strävan att hantera 
objektifieringseffekter, dolda eller hemliga krafter, så undersöktes sådana 
krafter genom testande idéer under intervjusituationen. 

Analytisk dialog med företaget 
Totalt träffades nio personer i syfte att precisera datainsamlingen genom att 
återföra analysen59. Av dessa intervjuer genomfördes fyra stycken i fallet 
Saab av skälet att multinivåanalysen bekräftade existerande teori i avseendet 
att den idiosynkratiska typen av förnyelseprocess omgärdades av särskilda 
integreringsproblem av nya affärer.  

Förfarandet vid intervjuerna kan liknas vid vad Normann (1975:250) och 
Burawoy (1998:27) belyser som en psykoanalytisk situation. Syftet med den 

                               
59 En dialog uppstod adhoc så tillvida att jag träffade en person från koncernledningen i ett av 
de tre företagen i samband med en tågresa. Jag tog då tillfället att ställa några frågor samt 
hade utbyte per e-post.  



 

117 
 

psykoanalytiska situationen är kunskapsutveckling hos patienten i form av 
ökad självförståelse. Analytikern har därför ett behov av att förmedla sin 
nyvunna kunskap om patienten på ett sådant sätt att dennes självförståelse 
ökar. Detta skulle kunna göras direkt men brukar av pedagogiska skäl ske 
via en historisk förklaring. Analytikern försöker tillsammans med patienten 
att rekonstruera när och hur de ”motiv” som orsakat inkonsistenser i patien-
tens handlande uppstått. Normann beskriver att efter denna historiska förkla-
ringsfas, som leder till en ökad självförståelse hos analytikern och ökad 
självförståelse hos patienten, återupptas dialogen där analytikern som sam-
talspartner försöker ”förstå” patienten, dvs. kartlägga de föreställningar och 
rationalitetsgrunder som ligger bakom dennes handlingar och utsagor. När 
inkonsistens hos patienten uppstår så distanserar sig analytikern och söker i 
existerande teori efter motiv som förklaringsfaktor, varvid situationen av 
kunskapsutveckling återkommer i processen av ömsesidigt ökad förståelse 
(Normann, 1975:250; se även Apel, 1972). Jag kallar denna teknik för inre 
klarifiering när den tillämpas i fallstudier av företag där syftet inte är kliniskt 
utan teoriutveckling. 

Beskrivningar av situationer från analysen presenterades och spänningen i 
förnyelseprocessen diskuterades som en förklaring till ”irrationellt” såväl 
som ”rationellt” agerande i affärsutvecklingen. Förfaringssättet med inter-
vjuer beskriver hur en preliminär förklaring utvecklades i utbytet av dialog 
med företaget som studieobjekt. I fallet Saab initierades utveckling av be-
greppet paradoxal förnyelse genom att förmedla en historisk förklaring. För 
att ta ett exempel från en klarifierande intervju:  

[Intervjuare] … analyserar vi … det här är en paradox … för Training 
Systems har detta handlat om en historia, medan för koncernen har det varit 
framtid. … [Informant] Det fanns något i det du sa som jag tror är väldigt 
sant. [Intervjuare] Den paradoxen kan vara … 

I fallet ABB skrevs en fallrapport om marginell omorientering som specifi-
cerade situationer i tillväxtförloppet. Under dialogen fördjupades hur vissa 
situationer hade haft spänningar som var betydligt mer djupgående än vad 
den preliminära analysen hade visat. Här framkom belägg för att revidera 
förståelsen av aktörs- och verklighetssystemet eftersom begreppet marginell 
visade sig vara en inkorrekt beskrivning över tid i förnyelseprocessen. Även 
omtermen marginell hade generella egenskaper som gavs stöd så fanns en 
djupare spänning som behövde förklaras (skärskådad).  

Under intervjuer i Ericsson klarifierades att den systemiska typen av 
spänning var en rimlig preliminär förklaring av förnyelseprocessen. Skiftet 
att driva affärsutveckling på annat sätt fördjupades med exempel av situat-
ioner. Objektifieringseffekter visade sig dock vara svåra att få grepp om med 
avseende på hur de olika spänningarna hängde ihop med en historisk förkla-
ring. Ett exempel får illustrera metodproblematiken: 
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[Informant] Det är mycket, alltså alla vi som var ute och försökte sälja mul-
timedia då insåg ju hur jobbigt det är när man har multimedia, service layer 
och sen ropade man ibland in SI för att få lite hjälp. Men SI var någon helt 
annanstans, mer omoget [Intervjuare] Det uppstår en spänning mellan multi-
media och system integration i Global Services tolkar jag dig som? [Infor-
mant] Ja, en väldigt stor spänning … och det är helt olidligt ute i regionerna 
ute i market units att försöka sälja det här när inte det här hängde ihop. Det 
fanns också en spänning mellan teamen… 

Här bedömde jag att min industriella kunskap utöver försvarsindustrin var en 
risk för bias i objektifieringseffekter60. Därför kompletterades intervjuerna 
med fältobservationer i två av fallen. 

Täthet med klarifierande fältobservationer  
Hur forskare ska gå tillväga i strävan av att strukturera analysens fortsatta 
datainsamling för att hantera objektifieringseffekter är mig veterligen säll-
synt. Så här i efterhand handlade metodproblemet av objektifieringseffekter 
om, som påpekades tidigare, att adekvat teori som kunde koppla samman 
fallen i en förklaring av observerade spänningar saknades. Yin (2006:143) 
betonar samtidigt värdet av att ägna uppmärksamhet åt rivaliserande förkla-
ringar även när man är mitt uppe i datainsamlingen. Generellt är det på det 
viset, menar Yin, att ju fler rivaliserande förklaringar som man tar upp (och 
förkastar) i analysen, desto större tilltro kan man ha till de resultat som man 
kommer fram till. 

Ett sätt att utveckla idéer om rivaliserande förklaringar är att ta vara på 
vardagssituationer. I sådana finns möjligheter att vidga dialogen mellan ana-
lys och data. I möten med personer från Ericssons olika delar i diverse exter-
na utbildningar undersöktes dimensioner av företagets historia, IP-teknikens 
framväxt och på vilket sätt multimedia avspeglade sig i andra operativa 
verksamheter. I fältobservationerna både utmanades såväl som förtätades 
analytiska idéer om spänningar i förnyelseprocesser i jakten på adekvat teori 
av kausal koppling. Ett annat sätt var att under resor i Europa och USA no-
tera hur ABB gjorde reklam på flygplatser för framtidens elsystem med 
HVDC Light. Det blev således naturligt att börja samla fotografier som em-
piriskt materiel om den påverkan som förnyelseprocessen hade ekonomiskt 
hade fört med sig i en betydligt större social rörelse än vad analysen tidigare 
hade pekat på. Ett mindre projekt som startade sånär för två decennier sen 
var enligt observationer på flygplatserna navet i teknikaffärer som represen-
terade ABB som koncern. Med fältobservationer som empiriskt material 
                               
60 Begreppet inverterad förnyelse myntades dvs. skifte från en dominerande förmåga till en 
annan i företagets bas av förmågor. Begreppet accepterades inte vid tidpunkten. Detta var inte 
adekvat beskrivning i teoriutveckling utifrån det språk som då hade utvecklats. I senare 
språkutveckling av ett helt sammanhängande språk, förefaller termen var fullt möjlig att 
använda.  
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vidgades således dialogen mellan multinivåanalysen och transkripten från 
analytiska intervjuer. 

Rekonstruktion: falsifiering och utveckling av teori 
Rekonstruktionsarbetet med existerande teori tilltog i samband med att ob-
servationer från ett av fallen formulerades som mysterium. Mysteriet formu-
lerades med hjälp av multinivåanalysen. Analysen påvisade att en förnyelse-
process upprätthölls över tid även när (dynamiska) förmågor förtvinade. I 
arbetet med att hantera mysteriet som potentiell anomali i existerande teori 
så aktualiserades normalisering som makteffekt i forskningsprocessen. 

Existerande teori hade bidragit till att både intervenera studien i de tre fö-
retagen såväl som att alienera mig som forskare från deras aktörssystem. 
Empiriska observationer riskerade därför att normaliseras av forskarsystemet 
eftersom existerande teori om dynamiska förmågor de facto hade utgjort 
basen för studien. I rekonstruktionen av teori i forskningsprocessen uppstod 
på så vis normaliserande makteffekter att hantera i metoden. Sådana norma-
liseringseffekter exemplifierar Burawoy (1998:20) när han säger: 

Our first three ”extensions” – intervention, process, and structuration – all 
call for prior theory. But our [reflexive] stance toward theory is kamikaze. In 
our fieldwork we do not look for confirmations but for theory’s refutations. 
We need first the courage of our convictions, then the courage to challenge 
our convictions, and finally the imaginations to sustain our courage with the-
oretical reconstruction. If these reconstructions come at too great a cost we 
may have to abandon our theory altogether and start afresh with a new, inter-
esting theory for which our case is once more an anomaly.  

I forskningsarbetet märktes inte några explicita maktintressen från företagen 
att belägga teorin som policy av tillväxtstrategi eller sätt att bedriva strategi-
arbete. Det är naturligtvis fullt möjligt att det fanns sådana intentioner. I 
dialoger om existerande teoribildning om dynamiska förmågor beaktades 
detta när olika begrepp diskuterades. Samtidigt föll det sig naturligt att de 
fragment som då presenterades inte hade substans som teori och förklaring 
att underbygga något maktintresse i företaget eller dess affärsekosystem. 
Istället krävdes betydligt mer vaksamhet på forskarssystemets normali-
serande makteffekter under denna period precis som Burawoy (1998) anty-
der ovan. 

Under perioden av rekonstruktion av existerande teori så koncentrerades 
metodarbetet mot att hantera normalisering avgränsat till makteffekter i exi-
sterande teoribildning och dess omgärdande forskarsystem. För att hantera 
normaliseringseffekter i jakten på att förklara formulerat mysterium så präg-
lade rivaliserande förklaringar forskningsarbetet. Langley (1999:708) noterar 
tre överlappande processer av teoretisering som speglar hur tekniker utveck-
lade rivaliserande förklaringar i studien: 
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 Deduktion; teoridrivna hypotestest 
 Induktion; datadriven generalisering  
 Inspiration via insiktsdriven kreativitet   

Fortsatt redogörs för teknikerna i tillvägagångssättet att hantera normali-
sering i forskningsprocessen. I redogörelsen används termerna konfrontation, 
mönster, och kontrastering/replikering. Detta för att försöka precisera tekni-
ker i de tre sätt av teoretisering som Langley (1999) fått representera ovan.  

Konfrontationer 
I den deduktiva förklaringsansatsen ställdes tongivande teoretiska perspektiv 
om dynamiska förmågor mot multinivåanalysen61. Jag betraktade fallen av 
förnyelseprocesser som helheter utifrån mönstret av en mängd samband i 
likhet med evolutionära system (jfr Normann, 1976). 

Varje teoretiskt perspektiv prövades i sitt förklaringsvärde genom att kon-
fronteras med empiriska helheter av mönster. Med förklaringsvärde avsågs i 
vilken utsträckning perspektivets teoretiska grundargument förklarade till-
växtmönstret i det nya affärsområdet över tid i förnyelseprocessen. Exem-
pelvis så förklarade Teece (2007) begreppet transformering samspel mellan 
förmågor medan bidraget av begreppen sensing och seizing förblev oklart. 
Den teoretiska idén av Lavie (2006); mekanismer av rekonfigurering testa-
des genom att klassificera mönstren av förmågor men utan att kunna förklara 
situationer över tid. Som kontrast till sådana perspektiv, förklarade teoretiska 
idéer av Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) historiens betydelse i företa-
gets evolution av situationer med negativa spänningar. Deras teoretiska på-
stående både falsifierades och gavs stöd. Av den deduktiva förklaringsansat-
sen drogsslutsatsen att fortsatt konfrontation skulle koncentreras mot situat-
ioner.  

Fortsatta tester av teoretiskt rivaliserande perspektiv gjordes i dialoger 
genom seminarier inom forskarsystemet. Dialogen byggdes utifrån studiens 
formulerade mysterium om en specifik situation av förtvinade förmågor 
(Saab) för att attackera normaliseringseffekten av existerande teori. Myste-
riet beskrevs i en fallrapport och utdrag från multinivåanalysen presentera-
des.  

En idiosynkratisk förnyelseprocess av förändringar är uppenbarligen förknip-
pat med en signifikant risk, i synnerhet när flera förändringar sker i ekosy-
stemet. Det ställer samtidigt frågan: varför är det möjligt att fortsätta ifråga-
sätta värderingar [förändra flera förmågor] från ett sådant här överhettat 
skede i förnyelseprocessen? Vad är det för agerande som driver fram detta (se 

                               
61 Dessa var Eisenhart och Martin (2000); Zollo och Winter (2002), Lavie (2006), Teece 
(2007) samt Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007). Se vidare de teoretiska kapitlen i del I. 
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mörkgrönt fält i visuell mappning)? Hur tog sig Saab Training Systems ur 
denna utlösta idiosynkratiska risk? (Exempel från fallrapport62). 

Dialogen i ensemblen av tiotal personer med flertalet seniora forskare gene-
rerade ingen teoretisk förklaring till mysteriet. Normaliseringseffekten av 
existerande teori var således i maktposition. Därför fortsatte dialogen i fors-
karsystemet att drivas under ytterligare två seminarier med nya deltagare. 
Mysteriet knäcktes inte heller i dessa seminarier.  

Emellan seminarierna vidgades emellertid dialogen med det aktualiserade 
företaget. Dialogen med studieobjektet var nu koncentrerat teoridriven. Här 
prövades teoretiskt beskrivande begrepp för att beskriva och förklara myste-
riet som situation i kontrast till andra situationer i studerade förnyelseproces-
ser. Figur 3 är ett exempel på teoretisering av situationer. 

 

 
 

Figur 3. Exempel på material för teoritestande dialog med studieobjektet  

Den deduktiva ansatsen bidrog till att synliggöra gränser i existerande teori-
bildning. Rivaliserande teoretiska förklaringar kunde beläggas som partiella. 
Det teoretiska språket stigar (paths) kunde beskriva utveckling av situationer 
i förnyelseprocesser även om spänningar i de tre fallens olika situationer 
varierade. Sådana slutsatser var viktiga pusselbitar i utveckling av teori. Men 
mysteriet hade inte lösts med avseende på hur företaget tog sig ur situationen 
när (dynamiska) förmågor hade förtvinat. Därför valdes att på induktiv väg 
försöka generera mönster av rivaliserande förklaringar. 

Mönster 
Den teoretiska konfrontationen hade synliggjort gränser och partiell räckvidd 
emellan existerande perspektiv i teoribildningen. Med teoretiska begrepp om 

                               
62 Presenterad vid MIT Forskarskola, maj 2011 
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situationer i tre förnyelseprocesser kunde mönstren i multinivåanalysen av 
fallen börja jämföras. Därmed skulle induktiva analyser av ett fall kunna 
generera rivaliserande mönster att ställa mot övriga två fall. Mot bakgrund 
av svårigheterna med att knäcka mysteriet i det tidigare utvalda fallet (Saab) 
valdes ett annat fall ut för analys. Beslutet innebar risk för att fortsatt ha ett 
olöst mysterium i forskningsprocessen medan risken av extremfall balanse-
rades. Här bedömdes med andra ord att ett annat fall var säkrare väg för att 
generera generella mönster att driva jämförande analyser i multinivåana-
lysen. I detta fanns möjligheten att kontrasten skulle bidra till nya reflexiva 
idéer om mysteriet. 

Den induktiva analysen byggdes utifrån befintliga kategorier av förmågor 
som sedan kopplades samman med underkategorier. För att omkoda insam-
lad rådata om fallet utvecklades underkategorier för mönster av aktörers 
agerande på individ- och gruppnivå, såväl inom som utom företagsledningar. 
Koder inom företagsledning omfattade även kategorier för konflikter som 
spänning. Kategorier inkluderas även för affärsekosystemet och kontroll-
mekanismer av meningsskapande (jfr Langley och Tsoukas, 2011:14). Figur 
4 är ett exempel på kodningsschema och hur mönster genererades för tolk-
ning. 

 

 
 

Figur 4. Exempel på kodningsschema i en induktiv mönsteranalys 
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Som idealfall att representera dynamiska förmågor valdes Ericsson för in-
duktivt genererad mönsteranalys med kodningsschema. Alla rådata om fallet 
omkodades där transkripten gavs anteckningar i marginalen. Koden från 
transkriptet antecknades sedan som kommentar i kodningsschemat. Med 
kommentarerna aggregerades djupgående beskrivningar av förmågor som 
uppvisade koder av generella mönster. Mönstren av två signifikanta för-
mågor, olika typsituationer samt kodade aktiviteter i företagsledning jämför-
des sedan med mönstret i multinivåanalysen. Jämförelsen mellan de olika 
analyserna sammanfattades i ett första utkast till resultatredovisning av för-
nyelseprocessen.  

Med induktivt genererat mönster i fallet Ericsson löstes divergensen bland 
rivaliserande teoretiska förklaringar om dynamiska förmågor upp. Indukt-
ionen gav belägg för slutsatsen att det fanns ett mer generellt mönster av två 
typer av förmågor. Slutsatsen från ett fall kunde sedan beläggas i de andra 
två fallen. Detta kunde göras genom jämförelser mellan multinivåanalysens 
bakomliggande kategoriseringar av lärande i förmågor och den visuella 
mappningen av förnyelseprocessen som helhet. I jämförelsen sammanfatta-
des sedan utkast till resultatredovisning för dessa båda fall (del II).  

Den induktiva ansatsen av rivaliserande förklaringar bidrog till en viktig 
teoretisk pusselbit genom att aktiviteter och aktörer kunde urskiljas i relation 
till förmågor (processer), typsituationer (stigar) och förnyelsen av företagets 
bas av förmågor att agera i affärsekosystemet (position). Analysen av studi-
ens problemställning kunde således avgränsas från andra rivaliserande för-
klaringar utifrån den induktiva rekonstruktionen med två signifikanta för-
mågor. Här analyserades aktiviteter i dessa förmågor med avseende på att 
jämföra likheter och skillnader i olika typsituationer. I denna jämförande 
analys utgick jag från det empiriska materialet och utnyttjade existerande 
teoribildning till dess gränser. 

Slutsatserna om signifikanta förmågor var viktigt. Dessvärre kunde inte 
den induktiva analysen bidra till att förklara mysteriet i fallet Saab även om 
förtvining av förmågor blev bekräftad. Därför blev det fortsatt angeläget att 
inte normalisera teorin utan att anomalin hade förklarats teoretiskt. Trots allt 
valdes de tre företagen ut att studeras utifrån att de representerade en typ av 
fall med sannolik förekomst av dynamiska förmågor (jfr Flyvbjerg, 2006).  
Istället för att acceptera anomalin som outlier så valdes ännu en analysteknik 
ut - ”insiktsdriven kreativitet” – för att tillämpas i forskningsprocessen (jfr 
Langley, 1999:708). 

Replikering/kontrastering  
Insikten som utvecklades i forskningsprocessen byggde på två saker. Indukt-
ionen hade visat att dynamiska förmågor opererade i system. Mysteriet av 
förtvining visade att sådana system inte är stabila utan snarare föränderliga. 
Observationerna implicerade att förändring av dynamiska förmågor var teo-
retiskt möjligt om dess existens var beroende av aktiviteter i två typer av 
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signifikanta förmågor. Teoretiskt sett var detta problematiskt eftersom för-
ändring måsta förklaras av annan aktivitet. Andra induktivt generaliserande 
mönster hade inte heller genererats. I den betydelsen hade den induktiva 
ansatsen rekonstruktion av existerande teori initierat normaliserande maktef-
fekter i forskningsprocessen. I den induktiva analysen lyftes förvisso kontex-
ten fram genom olikheter i formen av rutiner, så som formella eller infor-
mella aktiviteter. Emellertid så var detta olikheter som inte förklarades av 
existerande teori utifrån företagens kontext av förnyelse utan av generella 
lagbundenheter (jfr Zollo och Winter, 2002). Därmed så reducerades bety-
delsen av kontextens spänningar när dess i själva verket var utgångspunkt för 
att utveckla teori om tillväxt. Burawoy (1998:19) poängterar denna aspekt i 
metoden när han skriver:   

This would be the strategy of inductive generalization, namely to seek out 
common patterns among diverse cases, so that the context can be discounted. 
This might be called the segregative or horizontal approach, in which cases 
are aggregated as though they were independent atoms. The exended case 
method, on the other hand, deploys a different comparative strategy, tracing 
the source of small differences to external force. This might be called the in-
tegrative or vertical approach. Here the purpose of comparison is to causally 
connect the cases. Instead of reducing cases to instances of a general law, we 
make each case work in its connection to other cases. 

Av insikten i kontextens betydelse följde att empiriskt försöka spåra oregel-
bundna aktiviteter som hade påverkat förnyelseprocessen. Att söka efter 
enstaka oregelbundna aktiviteter innebar att analysera rådata från de tre fal-
len. Analysen avgränsades till att söka bland narrativ som hade sorterats som 
ovanliga eller utmärkande händelser. Efterhand urskiljdes enstaka händelser 
som var kopplade till nyckelpersoner som hade identifierats i den induktiva 
mönsteranalysen men där aktiviteten i sig hade exkluderats. Forskningspro-
cessen var insiktsdriven medan kreativitet hämtades från andra empiriska 
strategistudier som gav exempel på enstaka aktiviteters betydelse i tillväxt-
förlopp. Genom denna abduktion utvecklades reflexivt en analytisk systema-
tik för att kvalificera en enstaka aktivitet. Kvalificeringen innebar att aktivi-
teten till innehållet skulle vara replikerbar mellan de tre fallen och samtidigt 
förklara skillnaden i kontexten med avseende på en kausal koppling mellan 
de tre typerna av förnyelseprocesser. 

Kvalificeringen av replikerade aktiviteter behövde senare utökas för att 
förkasta rivaliserande förklaringar så som olika enstaka aktiviteter som re-
presenterade meningskapande med teknikaffärens historia. Detta gjordes 
genom matchningen mellan enstaka aktiviteter och tidsfönster av tillväxt 
enligt multinivåanalysen i de tre förnyelseprocesserna.  

I ett av fallen – Saab – fanns fortfarande två aktiviteter som kvalificerade. 
För att förkasta någon av de kvarvarande aktiviteter som rivaliserande för-
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klaring granskades material från första utbytesperioden med företaget.  I en 
fallrapport hade ”entreprenöriella celler” noterats som förekommande under 
tidsfönstret för mysteriet med förtviningen av förmågor. Denna aktivitet 
tillskrevs representera överlevnadsvillkor av förnyelseprocessen. I kontraste-
ring med kvarvarande rivaliserande aktiviteter kunde motsatsen urskiljas i en 
av de två aktiviteterna. Motsatsen ställdes upp i termer av ”entreprenöriella 
manager” som tillväxtvillkor. Därmed kunde en av aktiviteterna förkastas 
eftersom den representerade utveckling av ”entreprenöriell manager” till 
skillnad mot kvarvarande aktivitet som baserades på ägarskap av denna re-
surs av management.  

Genom insiktsdriven kreativitet kunde rivaliserade förklaringar utvecklas 
abduktivt i forskningsprocessen för att hantera normaliseringseffekter av 
existerande teori. Slutsatser var att teorier om spänningar, strategiskt utnytt-
jande av historia, samt resurser av management var nödvändig inspiration i 
fortsatt teoriutveckling. Detta för att formalisera adekvata gränser i en för-
klaring av hur system av dynamiska förmågor upprätthöll förnyelseprocesser 
i de tre studerade fallen. 

Summering inför den empiriska studien 
Efter att kunskapsteoretiska aspekter såväl som detaljerade tekniker i studi-
ens empiriska undersökning detaljerat redogjorts för kan nu studiens metod 
summeras i sin helhet. Detta är en fallstudie vars syfte är att utveckla teori 
med avseende på att validera existerande teoribildning om dynamiska för-
mågor med studier av förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner. I detta 
avseende används fallstudier i linje med hur Kjellén och Söderman 
(1980:31–32) beskriver hur denna metod kan vara ett hjälpmedel vid hypo-
tesgenerering när behovet är att utveckla en ny och förhoppningsvis mer 
fruktbar angreppsvinkel på ett område som redan är ganska väl ”upplöjt”. De 
argumenterar för att syftet med att använda just fallstudier då blir tvåfaldigt: 
förutom att få uppslag till hypoteser eller samband som sedan ska prövas vill 
man också komma fram till vilka nya och/eller hitintills obeaktade variabler 
eller begrepp som dessa samband ska omfatta. På så vis bygger metoden i 
avhandlingen på en klassisk tradition av historiska fallstudier som syftar till 
både förståelse och förklaring av studerat fenomen (Kjellén och Söderman, 
1980:19).  

I studien har en tämligen traditionell typ av fallstudiedata använts såsom 
arkivmaterial, intervjuer, dokumentstudier, kompletterande enkät och fältob-
servationer. Vidare designades studien till att omfatta tre fall för att pröva 
existerande teoribildning om dynamiska förmågor. Den beskrivning som 
Normann (1976:69) gör av sådana konfrontationer stämmer väl överens med 
hur studien har genomförts. Han menar att det handlar om att ta en omfat-
tande förställningsram och konfrontera den på ett stort antal punkter samti-
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digt med en komplex uppsättning data i form av ett komplext system eller 
händelse. Ett sådant angreppssätt är ingalunda självklart i sitt detaljerade 
genomförande då frågan om validering i sådana ansatser av datainsamling 
och datanalys är problematisk. Detta lyftes fram i kapitlets inledning där det 
naturvetenskapliga paradigmets kriterier visade sig alltjämt bestämma vad 
som anses vara valida fallstudier i modern strategiforskning. Problemet med 
sådan rigiditet är ingalunda nytt (Bettis, 1991). Redan Kjellén och Söderman 
(1980:48) pekade på ansatser vid validering av fallstudier som ett viktigt och 
svårt område där kravet på kunskapsutveckling är angeläget. Senare forsk-
ning om management har fortsatt pekat på problematiken på olika sätt (t ex 
Flyvbjerg, 2006; Martini, Gastaldi, Corso, Magnusson, och Laugen, 2012). 
Emellertid har det förblivit tunt med uppslag på hur det återkommande di-
lemmat med objektivitet, falsifiering och generaliserbarhet ska hanteras i 
tolkande och förklarande forskning i relation till det positivistiska veten-
skapsidealets dominans i strategifältet. 

För att hantera problematiken med validering så utvecklades tillväga-
gångssättet med idéer hämtade från Burawoy (1998) och hur makteffekter 
utgör bedömningskriterier för fallstudier av det slag som tillämpats i avhand-
lingen. Som tabell 3 visade, så innehåller forskningsprocessen både en för-
ståelse- och en förklaringsinriktad dimension, varvid fyra typer av maktef-
fekter behöver reduceras i sträva efter objektivitet. Dessa var dominans, 
tystnad, objektifiering samt normalisering. Reduktion av makteffekter har 
redogjorts för i detta kapitel varför presentationen av empiriska resultat och 
analys presenteras i del II-IV utan att närmare beakta valideringsproblem.  

Studiens teoretiska utgångspunkter och analytiska perspektiv har guidat 
teoriutveckling på empirisk grund och, i kombination med reducerade makt-
effekter, bidragit till objektivitet i utvecklad teori. I studiens empiriska redo-
visning av resultat och analys lyfts några delar ur metoden fram mer än 
andra. Del II använder utvecklade fallbeskrivningar av förnyelseprocesser 
där multinivåanalysen används i betydande utsträckning. Del III bygger på 
induktiv mönsteranalys och insiktsdriven kreativitet i metoden, där narrativ 
från intervjuer används för att beskriva aktiviteter inom och utom förmågor. 
Del IV analyserar aggregerade resultat samt ställer resultat mot varandra och 
i relation till finansiella tillväxtmönster (se bilaga 4).  
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DEL II:                                                          
Tre typer av förnyelseprocesser 
I denna del II av avhandlingen ges en bakgrund till kontextens betydelse vid 
förnyelse av företag, samt introduceras den empiriska studien med några 
övergripande resultat om skillnader mellan förändringar i de tre företagens 
uppsättning av förmågor. Resultaten förklaras som tre typer av förnyelsepro-
cesser. Därefter redogörs för dessa tre typer av förnyelseprocesser i tre fri-
stående kapitel. I det summerande kapitlet pekar jag på väsentliga skillnader 
i spänningar som drivkrafter mellan dessa tre fall. Del II avslutas med slut-
satser med avseende på dels utveckling av teori i enlighet med studiens 
första forskningsfråga, dels den komparativa analysen i del III.   
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7. Företagsförnyelse i snabbföränderliga 
miljöer  

Kapitlet ger en bakgrund till empiriska resultat och analysen av studiens 
första forskningsfråga: Bidrar spänningar i utveckling av nya affärsområden 
till att förnyelseprocesser upprätthålls, och i så fall hur? För att presentera de 
empiriska studierna definieras i det här kapitlet tre typer av förnyelseproces-
ser. Fallbeskrivningarna presenteras sedan som en historia av episoder base-
rat på kodad data, visualiserade dataanalyser, och berättelser. Detaljerad 
upplösning av koder och visualiserade dataanalyser av förmågor och aktivi-
teter av förändring redovisas i appendix. Efter att studierna av de tre företa-
gen Ericsson, Saab AB och ABB presenterats i de fristående kapitlen tolkar 
jag resultaten och drar slutsatser i kapitel 9.  

Resultatöversikt av studier i tre företag 
Som redogjordes för i metodkapitlet valdes till slut tre företag ut för den 
empiriska studien av förnyelseprocesser. Tabell 5 beskriver översiktligt om-
fattningen av det utvecklade affärsområdet och hur detta påverkade koncer-
nens position i affärsekosystemet.     

 
Tabell 5. Bidrag av tillväxtsatsningar i förnyelsen av koncernens positionering 

Koncern/affärsområde Försäljning/år 
BUSD 

Andel/koncernen % Positionsförändring med förny-
elsen 

Ericsson                 
/Multimedia 

2.5 6 Anpassad marknadsorganisation 
baserat på utvecklad förmåga 
till kundbehovsidentifiering. 

Saab AB             
/Träningssystem 

0.3 4 Hävstång i systemaffärer genom 
att säkra roll som en huvudleve-
rantör av militära träningssy-
stem i EU-styrkor. 

ABB                           
/HVDC Light 

1.0 10 Positionerade koncernens 
teknik- och marknadsledarskap 
för generationer av kraftsystem 
s.k. smarta elnät 
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Vidare pekar resultaten på att förändringar hade olika betydelse i processen 
att realisera förnyelse i de tre koncernernas positionering. Tabell 6 visar att 
de tre förnyelseprocesserna var jämförbara vad gäller tidsperiodens start och 
slut. Antalet förmågor som förändrades under tidsperioden skiljer sig dock 
åt, i synnerhet när uppsättningen av förmågor kategoriseras i olika typer av 
lärande till förändring. Ericsson har högre intensitet av förändring att hantera 
än både Saab och ABB utifrån en viktning mellan inkrementellt och radikal 
förändring av förmågor. De tre företagens kontexter skiljer sig således åt 
med avseende på hur snabbt sättet (rutin) att nå prestation i ett uppgiftsom-
råde förändras.  

 
Tabell 6. Förändring av rutiner i förmågor i förnyelsen (N=73, rutin av lärande) 

Företag N Start-Slut Genomsnittlig utveckl-
ingstid/förmåga 

Inkrementellt 
förändrade 

Radikalt föränd-
rade 

Ericsson 27 1995-2009 1.3 5 22 

Saab 30 1995-2009 1.9 10 20 

ABB 16 1994-2009 2.6 10 6 

En likhet mellan de tre förnyelseprocesserna är att företaget hanterar samex-
istens av flera typer av förändringar i uppsättningen av förmågor över tid. 
Mönstren från start till slut skiljer sig åt medan samexistensen av olika typer 
av förändringar återkommer. Alla tre företagen har jämförbara prestationer 
av påverkan på koncernens position givet det utvecklade affärsområdets 
storlek. Men redovisad resultatöversikt av förändringar gör att vi kan för-
vänta oss olika typer av spänningar. Således behöver betydelsen av kontex-
ten i förnyelseprocesser klargöras för att analysera skillnaderna med avse-
ende på studiens första forskningsfråga: bidrar spänningar i utveckling av 
nya affärsområden till att förnyelseprocesser upprätthålls, och i så fall hur? 

Typologier av snabbhet i förnyelsen 
För att förklara resultaten som redovisats ovan fann jag att typologier kan 
precisera analysen av spänningar som potentiella drivkrafter till att förnyel-
seprocesser upprätthålls. Normann (1971:209–210) beskriver hur tre typolo-
gier kan urskiljas i företag som med produktinnovation utvecklar och inte-
grerar något nytt affärsområde: systemisk-, idiosynkratisk-, och marginell 
omorientering.   

Systemisk omorientering är en process som omgärdar tillväxtsatsningar 
kring ny teknik för nya produktmarknader. Systemisk omorientering bygger 
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på en serie av händelser som följer en längre process av omställning i företa-
gets strategiska inriktning.  

Idiosynkratisk omorientering är en process som omgärdar tillväxtsats-
ningar på nya produkter för nya marknader. Sådana förnyelseprocesser byg-
ger i väsentlig utsträckning på någon signifikant aktör som med sin person 
och chefskap har betydande inflytande över verksamhetens utveckling och 
företagsledningens sätt att hantera tillväxt. Följden av idiosynkratiska till-
växtsatsningar är att de i praktiken är svåra att integrera i befintliga affärer.  

Marginell omorientering är en process som ofta innebär mindre projekt 
som genomförs utanför den existerande organisationen. Sådana initiativ har 
vanligtvis liten påverkan på mål och struktur i organisationen men kan initi-
era lärande som på längre sikt leder till större omorienteringar av företaget. 
Följden av marginella förnyelseprocesser är att de kan bidrar till att existe-
rande affärsverksamhet i företag förändrar fokus till att inkludera något nytt 
på marknader (Normann, 1971:210).  

Resultaten från de empiriska undersökningarna i Ericsson, Saab AB och 
ABB överensstämde på väsentliga punkter med dessa tre typologier av för-
nyelseprocesser. I fortsatt resultatredovisning så används och utvecklas de 
tre typologierna för att presentera, analysera och modifiera egenskaper av 
spänningar som drivkraft i de studerade förnyelseprocesserna.  
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8. Ericsson: satsningar på multimedia 

Kapitlet behandlar studien av Ericsson och koncernens tillväxtsatsning på 
multimedia som affärsområde.  Syftet med kapitlet är att redovisa empirisk 
analys av hur dilemman och motsättningar uppstår när nya affärsområden 
integreras i företag vars kärnverksamhet omorienteras systemiskt (jfr Norm-
ann, 1971). Olika förändringar och företagets utveckling av förmågor rekon-
strueras i olika episoder av historia för att analysera förnyelseprocessen. 

Bakgrund  
Ericsson grundades 1876 av den framstående entreprenören Lars Magnus 
Ericsson. Han expanderade snabbt affärerna med statliga kunder inom Sve-
rige genom sin egen designade telegraf. Företaget fortsatte sedan med pro-
duktutveckling av telefoner och växte internationellt under två decennier till 
att sysselsätta mer än tusen anställda. Efter grundarens bortgång expande-
rade företaget under 1930-talet sin produktportfölj till nya områden inom 
lågspänningsutrustning. Osäkerheten som följde sådana tillväxtsatsningar 
under andra världskriget var ett viktigt skäl till att Ericsson under 1950-talet 
började specialisera sig inom telefoni och att fortsatt expandera internation-
ellt. Med tekniksatsningar på ett digitaliserat fast telefonväxelsystem (AXE) 
fortsatte Ericsson sin internationella tillväxtstrategi under 1960- och 70-talet. 
Under 1970- och 80-talet drev koncernen teknikutveckling för att ytterligare 
expandera internationellt. Under denna tid utvecklade Ericsson innovationer 
för mobila telefonisystem med NMT och sedermera GSM,  

Inför millenniumskiftet hade företaget börjat utveckla kunskapsintensiva 
tjänsteaffärer kring den traditionella nätaffären. Detta var nya affärer som 
bidrog till signifikant tillväxt under 2000-talet och införandet av ytterligare 
en global industristandard inom mobiltelefonin (LTE). Förändringar så som 
teknisk revolution av mobilt bredband och IP-teknologins (internet) snabba 
utveckling har påverkat Ericsson till att systemiskt omorientera hela affärs-
verksamheten. I ett historiskt perspektiv har koncernen skiftat sin kärnaffär 
från mätbara produkter (tillverkning av växelsystem och telefoner) till kun-
skapsintensiva tjänster där teknologier slås samman till internationellt gräns-
lösa erbjudanden.  

Ericssons tillväxtsatsning på multimedia exemplifierar företagets förny-
else av kärnaffären. Här utvecklas produktionen till kombinerade kundlös-
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ningar av produkter och tjänster med fokus på slutanvändarens behov. För 
framgångsrika innovationer inom multimedia så kombineras med andra ord 
kompetenser inom mjukvara och hårdvara till integrerade system med fär-
digheter i systemintegration. I sådan förnyelse av kärnaffären följer så olika 
typer av utmaningar att utveckla och integrera det nya affärsområdet för att 
realisera synergier. Resten av det här kapitlet redogör för den typen av för-
nyelseprocess. 

Begynnelsen av multimedia som affärsområde 
Rivalitet om företagets framtid  
År 1994 tillsätter Ericssons koncernchef Lars Ramqvist en strategiutredning 
om företagets väg in i 2000-talet. När utredningen presenteras på Södertuna 
slott utanför Gnesta i Sörmland i april 1995 så lyfts tänkbara konsekvenser 
av internet fram. Framförallt påtagliga förändringar i Ericssons existerande 
värdekedja. För ett företag med sin primära drivkraft i teknikutveckling för 
att tillhandahålla framtidens produkter ansågs det farligt med scenarier som 
skulle innebära att låga kostnader blev konkurrensmedlet. Stabens strategi-
avdelning hade tagit fram underlag för flera tänkbara strategier men fick 
ringa gehör för internetrelaterade affärer. Det är i sammanhanget viktigt att 
påpeka att 1995 hade inte internet slagit igenom med full kraft i världen och 
så sent som i maj 1996 uttryckte Sveriges dåvarande kommunikationsmi-
nister att internet bara var en fluga som snart skulle gå över. Även om dåva-
rande koncernchefen Lars Ramqvist och dennes närmaste medarbetare inte 
bedömde internet som vare sig hot eller möjlighet för Ericsson så gav strate-
giutredningen Ericsson-anställda perspektiv. Om internet inte nämndes alls i 
bolagets externa kommunikation om tillväxtsatsningar 1995 så påtalades 
betydelsen av internet inte mindre än vid tjugosju tillfällen i samband med 
bolagsstämman fem år senare. Företaget stod inför faktum att omvärldens 
snabba utveckling med internettekniker inbegrep både hot och möjlighet 
eftersom den traditionella marknaden för telekom parallellt hade mattats.  

Vad andra beskrivit som ”slaget på Södertuna slott” (Åsgård och Ellgren, 
2001) symboliserar samtidigt en (re-) initiering av företaget vad gäller att 
försöka utveckla förmågor till affärer på informationsteknikområdet. Även 
om motstånd mot en sådan omorientering fanns i Ericssons högsta ledning 
fem år tidigare och i synnerhet affärssatsningar på internet finns flera belägg 
som pekar på att en förnyelseprocess tog fart efter detta möte på Södertuna 
slott.  

För det första så identifierar Sven-Christer Nilsson som nytillträdd kon-
cernchef i början av 1998, att IP-teknologi utvecklas på inte mindre än sex-
ton olika platser i organisationen. För det andra så urskiljer Nilsson med en 
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mindre grupp av personer att det finns fyra framväxande affärer med hög 
relevans för internet och IP-teknologin. Och för det tredje, så hade prototy-
per sålts inom det som sedermera skulle bli det mycket lönsamma produkt-
området av förbetalda abonnemangssystem inom affärsområdet multimedia. 
Det fanns således oberoende satsningar i förnyelseprocessens begynnelse 
som växt fram genom flera års arbete av de involverade. Även om makt-
kamper mellan framträdande personer och idéer stundtals föreföll vara 
mindre konstruktivt hanterat i strategiarbetet så begränsade inte innovationer 
av spänningar genererades av dotterbolagen. Spänningarna verkar ha uppfat-
tats som en rest från Ericssons misslyckade satsningar på informationsområ-
det under slutet av 1970-talet och större delen av 1980-talet. Ericsson In-
formation Systems var avvecklat och något som företagsledningen helst ville 
lägga bakom sig. 

Förmågor inom multimedia börjar utvecklas 
Under åren 1996-1998 utvecklade Ericsson produktutvecklingsförmågan 
inom multimedia med etablerade rutiner för att bedöma och investera i inter-
netrelaterade teknologier i syfte att utveckla affärer inom mobilt internet. 
Inom affärer som förbetalda abonnemangssystem experimenterades det till 
exempel med affärsmodeller för att kunna ta betalt för tjänster63. Under 1999 
påbörjas också det första embryot till en organisation inom multimedia, Mo-
bile Internet Applications (MIAP). Här drog nu företaget nytta av de inter-
netrelaterade förvärv som Sven-Christer Nilsson gjorde under sin tid som 
koncernchef. Chefer vars affärer var besläktade med MIAP involverades nu i 
att samordna affärerna. På så vis utvecklades förmågan till produktledning 
likväl som att existerade rutiner för försäljning och marknadsföring användes 
för att försöka etablera affärer i nya kundsegment. Följden blev att nya pro-
dukter introducerades på marknaden som exempelvis WAP Gateaway, MoIP 
och iPulse. Även om produktutvecklingen tog fart så var det märkbart svårt 
för Ericsson att generera tillväxt eller lönsamhet i affären som helhet. För-
visso ökar tillväxten till synes rejält under 1999 men stagnerade de efterföl-
jande åren. Således utmanades Ericsson i att utveckla försäljningsförmågan 
av multimedia.  

Efter nyåret vid millenniumskiftet genomgick affärssatsningar på multi-
media flera omorganisationer. Under ledning av Lars Boman och Jan Lind-
gren organiserades detta som ett eget affärsområde (applikationer), men un-
der hösten 2000 omorganiseras affärsområdet igen. Nu organiserades multi-
media som en division för internet applikationer och lösningar under ledning 

                               
63 Vid tidpunkten var förbetalda abonnemang inte någon affär som egentligen ansågs vara 
multimedia inom koncernen. Det skulle senare visa sig att sådana affärer både gav multimedia 
som affärsenhet ett sunt kassaflöde och var med sitt fokus på mobiltelefoner och terminaler ett 
väsentligt område för att affärsutveckla nya teknologier inom multimedia.   
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av Haijo Pietesma, varvid Lars Boman och Kennet Rådne ansvarade för 
varsin enhet, internetapplikationer och internetlösningar. Senare samma år 
flyttade båda internetaffärerna till Ericssons affärsenhet för system. Året 
efter omorganiserades multimedia (CSNA) igen under ledning av Lars Bo-
man. Under loppet av två år befinner sig organisationen för multimedia i 
kontinuerlig omorganisation. 

Den frekventa omorganiseringen leder fram till att nya rutiner utvecklas 
för att kommunicera kring produktledning av multimediaaffärer. Även om 
problem och osäkerhet i förmågan att affärsutveckla den nya teknologin var 
fakta i försäljningssiffror så innebar nya rutiner betydelsefulla erfarenheter i 
flera förmågor. Ericsson lärde sig att inte bara att acceptera IP-teknologins 
framfart utan utvecklade också nya färdigheter i att bedöma den myriad av 
teknologier som växer fram inom IP-området. Ericsson utvecklade också 
viktig erfarenhet om företagets möjliga roller i det framväxande affärsland-
skapet med IP-teknologin. Det senare gjorde företaget vid denna tidpunkt 
främst genom att etablera partnerskap med IBM, Microsoft och WorldCom-
for Mobile Internet. Av sådana externa samarbeten följde utveckling av ruti-
ner för att hantera strategiska diskussioner inom det industriella systemet.  

En direkt effekt av denna förmåga till externa relationer, och dess fortsatta 
utveckling, kunde blivit att hantera förändrade roller i att skapa värden i en 
konvergerande industri av telekom, internet och media. Så blev det inte. De 
scenarion som några år tidigare målats upp på Södertuna slott kom istället att 
bli en realitet. Ericsson utnyttjade å ena sidan med full kraft sin etablerade 
nätförsäljning och samtidigt fortsatte utveckling av operativa förmågor för 
ett affärslandskap där tjänster och multimedia skulle komma att bli avgö-
rande.  

Situationen av den strategiska frågan om inriktning för Ericssons förny-
else hade från slutet av 1990-talet fått sin lösning. Åtminstone på det reto-
riska planet. IP-teknologin och internetaffärer var en självklarhet i vägen 
framåt. Flera initiativ på olika nivåer i koncernen pekar på detta, så som 
direkta och indirekta investeringar inom mobilt internet likväl som företagets 
kreation av Ericsson Mobility World för access till och utbyte med interne-
tanvändare.  Men företagets kapacitet att realisera tillväxt i det framväxande 
affärsområdet multimedia var alltjämt ett olöst problem. De signifikanta 
affärskontrakten uteblev och således hade Ericssons situation av historiskt 
beroende inte lösts upp utan snarare följde företagets utveckling av förmågor 
till multimediaaffärer alltjämt stigen med erfarenhet av att utveckla förmågor 
för telekomaffärer (jfr Leonard-Barton, 1992). Företagsledningens agerande 
för att realisera affärstillväxt gav med andra ord inte den ”effekt” som kunde 
förväntats av flera års utveckling av nya förmågor inom multimedia.  Såle-
des blev stigberoendet av tidigare framgång koncernens akilleshäl i att skapa 
tillväxt av IP-teknologins framväxt. Detta sammanföll med att koncernens 
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karaktär som utvecklare och leverantör av växlar hade krackelerat när inter-
netrevolutionen på bara några år hade blivit ett faktum. Så också nödvändig-
heten av att satsa på det nya och osäkra affärsområdet multimedia med histo-
riska dilemman och motsättningar i företaget.  

Multimedia – ett sätt att driva förnyelse 
Stigberoendet förstärks  
Ericssons förnyelse med multimedia utvecklades in i en situation där tidigare 
erfarenheter av försäljning utgjorde hinder för att hantera affärer inom mul-
timedia och få detta affärsområde att växa.  Tre händelser påverkar att situat-
ionen av stigberoende förstärks med konsekvensen att förmågeutveckling 
inom multimedia inte genererar effekt i affärstillväxt. 

Den första händelsen är exogen så till vida att affärssatsningen på multi-
media under 2001 sammanfaller med den globala IT-krisen. Denna exogena 
chock innebar att koncernen försattes i finansiell kris när företaget tappade 
sextio procent av sina intäkter från kundbasen. Ändå förmådde en trio av 
beslutsfattare – affärsenhetschefen Bert Nordberg och under dennes ledning 
Lars Boman och sedermera Ingvar Larsson – att upprätthålla multimedias 
existens även när Ericssons överlevnad var hotad. Utmärkande för detta är 
observationer av att förmågan till produktutveckling gav fortsatt resultat med 
produktreleaser som ”PPS”, ”Jambala” och ”Multi mediation”. Detta sker 
under en period där koncernledningens har ringa utrymme att engagera sig i 
multimedia när koncernens överlevnad står på spel, eller som en informant 
beskrev situationen: 

Men det var ingen som kunde ta beslut för det var tvunget att gå till Per Arne 
Sandström och han var ju mitt uppe i… han körde ju hela firman då. Kurt 
[Hellström, koncernchef, min not] sålde och Per Arne [vice koncernchef, min 
not] körde det interna [chef inom multimedia] 

Med andra ord så blev yttre krafter en faktor som påverkade samspelet mel-
lan ledningsnivåer till att utveckla nya förmågor. Ericsson visar hur exogena 
krafter är ett relevant kontextuellt villkor som managers har att förhålla sig 
till i sin sökprocess av att utveckla nya förmågor. Det går att få affären till att 
överleva men så länge företagsledningsnivåer inte samordnar idéer om nya 
kompetenser i kritiska förmågor så fördröjs tillväxten64. I jämförelse med 
existerande nätaffärer och etablering av tjänsteaffärer så hade satsningar på 
en storleksmässigt ringa affär varit paradoxalt. 

                               
64 Vi ska i senare kapitel analysera villkoret av ledningsnivåer i aktiviteter i utveckling av 
förmågor och framgent belyser analysen detta som ”uppgiftssystem”. Se vida kapitlet teore-
tisk utgångspunkt. 
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Den andra händelsen var endogen på det viset att kunder ville köpa mer 
kompletta lösningar inom multimedia. Med deras köpvilja kunde Ericsson 
utnyttja sin integrerade multimediaproduktion. Chefstrion Nordberg, Boman 
och Larsson arbete med koordinering och etablering av kommunikationsru-
tiner mellan företagsledningar, marknad och försäljning samt produktenheter 
började med andra ord ge resultat. För att komma till rätta med försäljnings-
problemet rekryterades personer med annan erfarenhet än telekomindustri. 
Sådan erfarenhet förvärvades genom att rekrytera mäklarare av försäkringar. 
Dessa personer rekryterades för att säkerställa betalning för både produkter 
och tjänster i multimediaaffärer. Under flera år hade tjänster varit ett sätt att 
med rabatter få multimediaprodukter sålda. Vidare så var annan erfarenhet 
än telekom ett sätt att utveckla förtroende hos kunden för att Ericsson förstod 
hur lösningar av multimedia skulle fungera kundmiljön. Ändå uteblev effek-
terna av affärstillväxt trots att förmågan till försäljning förändrades avsevärt 
där nya rutiner i kommunikationen med kund växte fram.  

Kommunikationen med kund var ett skifte. Det räckte inte längre att tala 
med tekniksidan i kundens organisation utan affärer inom multimedia krävde 
alltmer möten med marknadschefer såväl som IT-chefer. Det är tydligt att 
denna händelse indikerar betydelsen av förändring i företagsledningens upp-
giftssystem eftersom den nyutvecklade försäljningsförmågans förväntade 
effekt uteblev. När företagsledning till att utveckla försäljningsförmågan inte 
förändrades så förstärktes situationen av stigberoende i tillväxtsatsningen. 
Detta sammanföll alltså med att koncernens finansiella kapacitet var i fritt 
fall efter den globala IT-krisen. Frånvaron av adekvat uppgiftssystem till 
koordinering av en förmåga att adressera både den exogena (finanskris) och 
endogena (kund) situationsfaktorn begränsade inte bara handlingsutrymmet 
för managers i Ericsson utan också nya operativa förmågors effekter. Att 
hantera situationsfaktorn, och på så vis utnyttja spänningar och skapa kraft-
samling i utveckling av adekvat förmåga, beror i betydande utsträckning på 
huruvida aktiviteter mellan ledningsnivåer till sådant samspel de facto sker65.  

Den tredje händelsen utspelades till följd av de föregående två när Erics-
sons organisation för multimedia omgärdas av internpolitiska utspel66. 
Eldsjälar inom multimedia upplevde att politiskt maktspel och omorganise-
ringen av multimedia påverkade produktionskapaciteten negativt eftersom 
utvecklade rutiner för kommunikation upplöstes alltmer. Omorganisering 
fortsatte fram till att maktskiftet inom koncernen blev en realitet i och med 
att en ny koncernledning tillträdde våren 2003. Multimedias omorganisering 
uppvisade med dessa händelser tydliga likheter med affärens omorganisering 
fyra år tidigare. Några eldsjälar menade att splittringen av multimedias inte-

                               
65 Ibid.  
66 Detaljanalys av konflikter mellan personer har inte varit föremål för denna studie, däremot 
är händelsen som sådan relevans i sig. 
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grerade produktionskapacitet missgynnade multimedias strategiska affärsut-
veckling, och om det fanns ett tidsförsprång gentemot konkurrenter (inom 
multimedia) så förlorade Ericsson detta.  Hur det än var med den saken så 
visade analysen att den utvecklade produktionsförmågans eventuella häv-
stång till en framskjuten maktposition inom multimediaindustrin reducera-
des. Det tog tre år innan signifikanta affärskontrakt genererades i en åter-
uppbyggd produktionsförmåga inom multimedia.  

Dessa händelser visar betydelsen av politiskt system i framväxten av stig-
beroendet i multimedia. Det politiska systemet kan dock inte enskilt förklara 
varför förmågeutveckling tar fart eller inte. Istället visar Ericsson hur fram-
växten av situationer av stigberoende har sitt ursprung i obalans i företags-
ledningens system av uppgiftsfördelning och gemensamma föreställningar. 
Dessa obalanser eskalerade med dissonans i det politiska systemet i att ut-
veckla förmågor varvid diffusa spänningar följde. Sådana spänningar är na-
turligt genererade i samband med att nya affärsområden utvecklas som driv-
kraft i koncernerens förnyelse. 

Satsningen på tjänster [sedermera BU] i början av 2000-talet är en viktig fak-
tor som snabbt fick ett mycket tyngre fokus än alla multimedia diskussioner. 
Delvis på grund av en stark ledare [Hans Vestberg], men också för att affären 
var tydligare, påverkade fler, enklare att förstå, större och viktigare att få fo-
kus på. En del kan tycka att detta försenade och hindrade fokus på multime-
dia, vilket man kan se vid första anblicken. Själv anser jag att kompetensen 
av systemintegrering [av tjänster som BU] var ett måste för att lyckas inom 
Multimedia [sedermera BU]. 

För att rikta spänningarna kunde både uppgiftssystemet i företagsledning 
mellan ledningsnivåer och det politiska systemet förväntas få betydelse i 
utveckling av nya förmågor för att positionera företaget i det större affärse-
kosystemet. Det är exakt detta som skall visa sig få betydelse när situationen 
av stigberoende i förnyelseprocessen med Ericsson Multimedia kom att kon-
centreras till utveckling av en specifik typ av ny förmåga. 

Stigbrott genom att utveckla en specifik förmåga 
Ericssons koncernledning med Kurt Hellström och Per-Arne Sandström 

vid rodret hade under krisåren litet utrymme i kalendern för att fatta beslut 
inom satsningen på multimedia. Även den nyrekryterade koncernchefen 
Carl-Henrik Svanberg och hans ledningsgrupp behövde under 2003 fortsätta 
att fokusera på koncernens kostnadssida för att säkerställa lönsamhet och 
kontroll. För att anpassa företaget till den nya marknadssituationen slutförde 
den nya koncernledningen det svåra rationaliseringsarbetets med nya ned-
skärningsprogram. Detta blev ett arbete med olika initiativ som under 2001-
2005 innebar en minskning av Ericssons personalstyrka globalt från 107 000 
till 47 000 anställda. Parallellt med nedskärningsprogram och negativ situat-
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ion av stigberoende i förnyelseprocessen började dock andra aktiviteter med 
multimedia att gro inom koncernen. Ett antal händelser, från olika hierar-
kiska nivåer och funktioner, sammanföll som initiativ i utveckling av en 
specifik förmåga att organisera sig för att identifiera kundbehov. Förnyelse-
processen växte på så vis fram som alltmer ömsesidigt beroende mellan kon-
cern och affären multimedia i att utveckla den nya typen av förmåga. Denna 
händelseutveckling kom så att konstituera en situation av stigbrott. 

Året innan den nya koncernledningens tillträde hade Ericssons dåvarande 
chef i Singapore – Claes Ödman, rekryterat Tomas Ageskog till sin lokala 
organisation. Båda hade även tidigare drivit gemensamma förändringspro-
jekt för att utveckla affärer i koncernen. Nu var dock uppgiften en annan, 
nämligen att utveckla affären multimedia. Ageskog kom att med stöd av 
Ödman driva igenom förändringsaktiviteter som bland annat involverade 
managers till att lära sig hur multimedia inte var isolerade teknologier och 
produkter som sätts ihop, utan istället affärsvärden i komplexa tjänster som 
möjliggjorde att system integreras. Den här lokala satsningen på multimedia 
i Singapore visade sig inte bara passa bra in i det asiatiska affärslandskapet 
utan sammanföll med en annan viktig händelse. På plats i Stenungssund 
under hösten 2003 hade den nya koncernledningen sitt första strategimöte 
och ett tydligt budskap ljöd från en av Ericssons nyckelkunder: 

Jag är här som representant för 230 miljoner icke förlåtande kunder. Om vi 
inte kan leverera de tjänster vi lovat dem så riskerar vi att missa dessa kunder 
och Ericsson riskerar att förlora sin ställning som största leverantör till värl-
dens största mobiloperatör [Thomas Geitner, teknikchef Vodafone, 2003] 

 

Vodafones teknikchef berättade att de bland annat börjat erbjuda en MMS-
tjänst (multimedia, min not) som hade blivit mycket populär hos kunderna. 
Men försenade leveranser och teknik från Ericsson ställde till stora problem 
för Vodafone. Problemlösning med kund blev på så vis något angeläget för 
alla Ericssons chefer som närvarade vid strategimötet. ”Vad” som skulle 
vara prioritet i strategin kunde knappast undgå någon efter att kunden hade 
uttalat sitt behov och konsekvenser om detta inte hanterades. 

En skillnad efter strategimötet i Stenungssund blev att resursallokering på 
både central och lokal nivå i Ericsson utvecklades till flera parallella initiativ 
i organisationen. Under 2004 hade koncernen att hantera turn-around med 
kvarlevor av rationaliseringsarbetet och att fortsatt legitimera arbetet med 
förmågeutveckling för att hantera kunders behov. Lokala initiativ till multi-
media som exempelvis Singapore och Spanien hade istället att experimentera 
med hur den nya förmågan att identifiera bakomliggande kundbehov kunde 
realisera mer affärer. De lokala initiativen blev således även ett sätt att legi-
timera multimedia som tillväxtsatsning snarare än en möjliggörare för Erics-
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sons redan etablerade affärer inom nät och tjänster. Tillväxten vara något 
som återspeglades i konkreta aktiviteter. För att ta ett exempel: 

… de marknadsenheter som tog det på allvar som Spanien, Italien, Singapore 
och några till, då börjar det hända saker. … att få den lokala organisationen 
att förändras och att vi fick ett sätt att hugga ihop. Vi förankrade det så som 
att jag har en landschef här som förstår att det här är viktigt, men han vet inte 
vad han ska göra. Han vet inte vad han ska trycka på för knappar. Då säger vi 
- och han förstår att han behöver tjäna mer pengar om fem år - om man kan 
visa i hans affärsplan om fem år hur mycket vi ska tjäna och visa en plan hur 
vi ska göra det – ja – då har vi en rätt bra start. … Vi drev igenom ett antal 
förändringar baserat på det. Om jag ska nå så här mycket, så behöver jag så 
här mycket budget, och behöver anställa den här typen av folk … [Manager 
Ericsson Multimedia] 

Under 2004 initierade koncernens försäljningschef, Bert Nordberg, ett fort-
satt strategiskt arbete för att förstärka och legitimera utvecklingen av för-
mågan till problemlösning inne i kundens organisationer. Initiativet innebar 
att koncernledningen under tre veckor träffade sin motsvarighet hos operatö-
rerna och gjorde så varje år. Initiativet föregicks av att koncernledningen 
hade definierat fem strategiska områden för att bygga och förstärka arbetet 
med att förnya Ericsson. Prioriteringarna var: internetkunskap, systeminteg-
ration, strategisk påverkan av multimedia och nätet, kunskap kring nya 
kundgrupperingar och utvecklingsprocess för samarbete mellan affärsenhet-
er. En mer fundamental insikt hade dock att göra med de framtidsscenarion 
som faktiskt hade lyfts fram vid ”slaget på Södertuna slott” redan 1995. Ope-
ratörernas framflyttade position i värdeskapande uppfattades av den nya 
koncernledningen som kritiskt att hantera eftersom ägarskap i nätet också 
innebär en kritisk flaskhals för att erbjuda konsumenter upplevelser av mul-
timedia. Därför blev det väsentligt för Ericsson att ta initiativet till strate-
giska diskussioner med sina nyckelkunder för att bryta bilden av rollen som 
leverantör. Istället var avsikten att skapa bilden av en affärspartner med de 
nya värden och möjligheter som multimedia inbegrep. Nästan ett decennium 
senare hade alltså de strategiska idéerna från 1995 blivit en realitet i Erics-
sons tillväxtstrategi och förnyelse. 

De aktiviteter som exemplifierats visar att den nya typen av förmåga 
växte fram som en process av lokala och centrala initiativ och när de sam-
manfaller i samma tidsfönster, så som efter Stenungssundsmötet, så förstärk-
tes utvecklingen av den nya förmågan – kundbehovsidentifiering. Upprep-
ning av sådana förändringsaktiviteter legitimerade på så vis fler aktiviteter i 
hela koncernen. Ett sådant exempel var Ericssons förvärv av IT-enheter från 
mobiloperatören Tre. Genom att före detta operatörsanställda blev guider för 
Ericssons enheter inom multimedia kunde affärslösningar med tjänster och 
systemintegration anpassas till unika behov. Därigenom lärde sig Ericsson-
anställda nya värderingar bortom rådande rutiner för att hantera kunder. För-
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ändring av sådana rutiner var något som i betydande utsträckning skedde 
genom att ifrågasätta rådande värderingar för att lära sig att identifiera behov 
bortom kundernas processer. 

Initiativen i tillväxtstrategin på central och lokal nivå utvecklades i en 
ömsesidig förnyelseprocess vad gäller att driva innovationer och teknikför-
ändring utifrån kundens reella affärsproblem. Denna typ av förnyelseprocess 
stod i kontrast till det traditionellt rotade synsättet inom Ericsson där tekni-
kens prestanda hade varit utgångspunkt i affärsutveckling. Multimedia blev 
ett sätt – en tillväxtstrategi – för att driva förnyelse genom utveckling av nya 
rutiner och färdigheter i den utvalda förmågan till att identifiera kunders 
behov. På central nivå blev multimedia och förmåga till kundbehovsidentifi-
ering något som riktade de fem prioriterade områdena i den övergripande 
koncernstrategin medan på lokal nivå var multimedia en konkret idé för att 
göra affärer.  

Att koordinera den här typen av multipla initiativ och hantera förändring-
ar i situationen av stigbrott visar att uppgiftssystemet för en specifik förmåga 
har betydelse. Vidare exemplifierar mönsterbrottet i denna förändring av 
förmågor hur lärbehovet i förnyelseprocessen växer fram som en underlig-
gande spänning i uppsättningen av förmågor. En spänning som Ericsson 
uppenbarligen riktade genom aktiviteter i utveckling av en specifik förmåga. 
Ericsson hade börjat påverka sitt affärsekosystem67 av aktörer genom till-
växtsatsningen på multimedia och utveckling av specifik förmåga till kund-
behovsidentifering; en påverkan för att få andra aktörer att bidra till en eko-
nomiskt gynnsam positionsförändring av Ericsson som partner i den snabb-
föränderliga miljön av multimediaaffärer. 

Trögt att realisera tillväxt i förnyelseprocessen 
Ericsson visar hur framväxten av stigbrott som situation förstärktes av skifte 
i företagsledning av förnyelseprocessen och sedermera ökad överrensstäm-
melse mellan involverade aktörers föreställningar om prioriterad typ av för-
måga att utveckla. Jag vill nu betona att det inte är detsamma som att säga att 
inga konflikter eller politiska spänningar förekom i denna stigsituation. Såd-
ana spänningar är snarare naturlig inslag i att driva förnyelse av företaget 
(Normann, 1975). Så länge gemensam föreställning råder om vilken typ av 
förmåga som prioriteras så är spänningar mellan rivaliserande idéer en förut-
sättning för att den specifika förmågans utveckling upprätthålls. För stigbrott 
föreföll Ericsson koordinera dessa spänningar mellan idéer genom att ini-
tiativ till förändring drevs ut i hela uppgiftssystemet av nivåer i företagsled-

                               
67 Jag använder här affärsekosystem som term för att peka på att roller i värdekonstellationen 
med nyckelkunder ännu inte hade utvecklats enligt studiens data vid denna tidpunkt. Vi ska 
analysera sådana aktiviteter i senare kapitel. 
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ning. En specifik förmåga och dess uppgiftssystem är tydligen kritiskt för att 
koncernens tillväxtsatsning skall överleva negativa stigsituationer av bero-
ende. Detta sätt att utveckla förmågor förstärker drivkrafterna i förnyelse-
processen så att företaget kan bryta mönstret i en upptrampad stig. 

Det här sättet att utveckla förmågor innebär samtidigt betydande kostna-
der. Makdok (2001) har till exempel poängterat att det tar tid att utveckla 
nya förmågor och kostnaden för att göra så återfinns i företagsledningen. 
Ericssons multimedia satsning var inget undantag. Det tog ungefär tre år68 att 
utveckla den specifika förmågan till kundbehovsidentifiering. Under samma 
tidsperiod lanserades förvisso nya produkter men de signifikanta affärskon-
trakten lyste med sin frånvaro. Lyste med sin frånvaro gjorde även den fi-
nansiella tillväxten i det nya affärsområdet. Det första signifikanta kontraktet 
blev till slut av med Telefonica. Uppdraget var att bygga världens första IP-
baserade multimedia subsystem, affärskontrakt där utvecklad förmåga bi-
drog. Samtidigt säkrade Ericsson även distributionsavtal inom området mo-
bil musik. Trots detta genererade inte det nya affärsområdet finansiell till-
växt, än mindre lönsamhet. Alltjämt stod Ericsson med förmågor inom mul-
timedia från tiden kring millenniumskiftet som hade förtvinat eller inte kun-
nat realiseras. Uppenbarligen räckte inte de investeringar som hade gjorts för 
att initiera utveckling av rutiner i förmågan till kundbehovsidentifiering och 
dess uppgiftssystem av företagsledning. Ericssons ledning för multimedia 
ställdes inför detta investeringsproblem i sin tillväxtstrategi under åren 2004-
2006, och en annan typ av situation växte på så sätt fram i förnyelseproces-
sen med krav på stigskapande för att förstärka synergier i förnyelseproces-
sen.  

Stigskapande och strategiförmåga med tre produktionslogiker  
Under våren 2004 reste Ericssons strategichef, Joakim Westh, runt världen 
och diskuterade Ericssons strategi med företagets 250 högsta chefer. Westh 
hade sedan tidigare en bakgrund av att arbeta dels under Svanbergs ledning i 
Assa Abloy med att driva effektivisering av processer. Han hade också arbe-
tat som partner vid det välrenommerade konsultföretaget McKinsey samt var 
alltjämt aktiv som bolagsägare inom bl.a. tillverkningsindustri. Som entre-
prenör och managementexpert föll det sig naturligt att axla en tredelad roll 
med ansvar för både strategi, inköp och operational excellence inom Erics-
sons koncernledning. Denna roll innebar fördelar vid utveckling av strategi-
förmåga eftersom Westh med sina medarbetare fick bra överblick för att 
samordna nya idéer och operativa målsättningar inom verksamheten. 

En tydlig tes utkristalliserade sig ganska snabbt från Westh inledande ar-
bete: Med den förändrade världen som Ericsson hade att förhålla sig till så 
gick det inte att hitta en unik strategi eftersom strategier snabbt kopierades 
                               
68 Se kodade förändringsaktiviteter och tidsserier i appendix. 
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av konkurrenter. Tesen reflekterade att den konvergerande multimediaindu-
strin inte bara möjliggjorde nya affärer utan också att dess aktörer kunde 
vara kunder, konkurrenter och leverantörer samtidigt. Detta blev ett viktigt 
skäl för att utveckla rutiner för strategiarbete baserat på en högeffektiv pro-
cess för implementering av strategiska beslut.  

Redan året efter hade processens aktiviteter för strategiarbete börjat im-
plementeras. Strategiprocessen utvecklades till i huvudsak tre typer av ruti-
ner, dels årliga sammankomster med de 250 högsta Ericssoncheferna och 
dels regelbundna workshops under hela året ute i koncernens delar. Det år-
liga strategimötet (GMC) var viktigt eftersom dessa chefer var ambassadörer 
för att effektuera besluten. På lägre nivåer i organisationen etablerades stra-
tegichefer med uppgift att driva såväl veckovisa workshops som att förbe-
reda de årliga strategikonferenserna. Det senare gjordes med avstämningar 
vid varje årsskifte om färdriktning och sedan inför GMC där chefer träffades 
och manifesterade strategiska beslut som arbetats fram under det år som 
hade gått. För att genomföra strategiarbetet involverade även koncernen 
nyrekryterade yngre medarbetare med hög potential att bli framtida chefer 
inom Ericsson. Här utvecklades en tredje rutin med strävan att stärka imple-
menteringen av de strategiska besluten genom att särskilt betona både kort 
tid till handling och kunskapsspridning inom koncernen. Den här typen av 
rutiner och förmåga var något helt nytt i koncernen. Formaliserat strategiar-
bete hade tidigare varit få chefer förunnat och utkomsten av sådant arbete 
hade förvarats med hög sekretess mellan koncernens delar.  

Det strukturerade strategiarbetet möjliggjorde att realisera multimedia 
som affär. Exempelvis så gav det löpande strategiarbetet stöd i löpande dia-
log under året med involverade externa aktörer så som operatörer och 
branschjättar så som Google och Microsoft. Även det finansiella resultatet 
påverkades av att strategiarbetet utvecklades. Exempelvis så möjliggjordes 
att snabbare agera på förändringar i hur systemlösningar skulle designas när 
bakomliggande kundbehov snabbt förändrades. Under 2006 reflekterades 
tillväxt i resultatet för affärsområdet och alltmer signifikanta affärskontrakt 
kunde vinnas med hjälp av den utvecklade förmågan till kundbehovsidentifi-
ering.  

Betydelsen av löpande strategiarbete för multimedias utveckling blev 
även påtagligt i samordningsbehovet av kompetens inom systemintegration 
relativt andra affärer i Ericsson. Systemintegration var en nyckelkompetens 
för att utveckla rutiner till en fungerande förmåga av kundbehovsidentifie-
ring inom hela koncernen och multimedia. Men kompetensen för systemin-
tegration hade samtidigt ett ursprung eller åtminstone en tillhörighet inom 
det snabbväxande affärsområdet globala tjänster. Det var således ingalunda 
självklart att systemintegrationskompetens skulle flyttas eftersom tjänster var 
den huvudsakliga affären och dessutom med stark tillväxt. Den person som 
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sedermera axla ansvaret som koncernchef, Hans Vestberg, agerade således 
vid denna tidpunkt med utgångspunkt i utmaningen att både förverkliga till-
växtområdet tjänster, och att samtidigt ta ansvar för koncernens förnyelse. 
Med kapacitet att styra processer så blev Vestberg en väsentlig aktör för att 
och hur kompetensfrågan om systemintegrering skulle hanteras. Det var 
minst sagt en komplex fråga eftersom kompetensen var en naturlig del av 
flera affärsområden. 

Från koncernledningen rådde det inte något tvivel om att Carl-Henrik 
Svanberg såg multimedia som ett tillväxtområde och inte enbart en möjlig-
görare för existerande affärer inom nät och tjänster. På nätsidan inom Erics-
son fanns däremot en annan föreställning. Här sågs multimedia inte som 
någon tillväxtaffär men en viktig möjliggörare för nätaffärer att fortsätta 
växa eftersom kunder alltmer indikerade viljan av att vilja ha det. På pro-
duktledningsnivån blev problemet uppenbart när koordineringsmöten i pro-
duktionen återkommande informerade om att multimedia och systeminteg-
ration i praktiken drevs som separata affärer.  

Då kom ofta det här fram att det hängde ihop så otroligt dåligt där ute med SI 
[systemintegration, min not] och multimedia och vi hade ganska starka syn-
punkter. Vi försökte köra det som en business snarare än att det skulle vara 
flera. Men sen så vet jag inte riktigt vad som hände hemma i korridorerna. 
Det kan jag inte svara på, men vi såg väldiga problem där ute i alla fall [ope-
rativ multimedia manager] 

Föreställningar om tre produktionslogiker blev uppenbarligen drivkraft för 
utvecklingen av koncernens senare omorganisation till tre affärsenheter. Här 
fanns således en betydande utmaning att utveckla synergier i att integrera 
den framväxande affären av multimedia. Involverade personer från affärsen-
heten multimedia hade förvisso reella maktpositioner och därmed utrymme 
att påverka organisationen med sina föreställningar om framtiden. Men den 
organisatoriska trögheten reflekterade nödvändigheten i att förhandla di-
lemman och motstridiga föreställningarna i det löpande strategiarbetet. 
Ibland speglade också det politiska systemet hur spänningar i det löpande 
strategiarbetet även skapades och utnyttjades som drivkraft av enskilda indi-
vider. 

Mitt högst personliga perspektiv – och det är inget emot honom som person 
eller någonting sådant - men jag kunde alltid uppleva det som ganska frustre-
rande att veta att ledningen diskuterade multimedia … och hade vissa för-
väntningar, högt ställda förväntningar. Men när man sitter i en affärsenhet så 
blir det ju den affärsenhetschefen som sitter med i alla de där diskussionerna 
och sen ska uttolka dem, så att den som är reellt ansvarig hur han på bästa 
sätt leder verksamheten så att förväntningarna uppfylls som Ericssons led-
ningsgrupp hade diskuterat. Det kunde ibland vara ganska frustrerande. Det 
fanns en mismatch mellan det vi gjorde och presenterade och det man ibland 
förväntade sig. Eller inte på så sätt att jag kände att nej de är inte nöjda med 
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vad vi gör, men det fanns antaganden som jag inte riktigt kände att vi svarade 
på. Koncernchefen hade liksom hypoteser och frågor som han inte riktigt fick 
besvarade. Men hypoteserna var heller aldrig helt uttalade. Så de var väldigt 
svåra att ta sig an direkt. 

Investering i löpande strategiarbete i företagsledning såväl som ut i organi-
sationen med rutiner var uppenbarligen något helt nödvändigt för att upp-
rätthålla förnyelseprocessen i ett innoverande tillstånd. Ett tillstånd där riva-
litet i utveckling av förmågor emellanåt hanterades genom det politiska sy-
stem av aktörer som styrde spelplanen för strategiarbetet.  

Realisera systemisk förändring i affärsutveckling  
Under 2005 blev den årliga strategikonferensen en plats för diskussioner om 
temat ”outside-in” och ”end-to-end”. Idén innebar i praktiken ett sätt att lyfta 
användarupplevelsen. Den tidigare tanken om att bygga komplexa tekniska 
system fick en annan innebörd. När konsumenter plockar upp telefonen och 
börjar använda tjänster så måste denne instinktivt känna att det är roligt, bra 
och berikande istället för att behöva läsa en manual, var en allmän beskriv-
ning av vad olika managers ansåg var det nya. Från strategikonferensen blev 
temat en inriktning att fortsätta utveckla i projektform. Björn Olsson, chef 
för dåvarande affärsenheten systems, rekryterade Ericssons chef i Singapore 
till projektet.  Projektet gick sedermera under beteckningen ”Red Lantern”. 
Uppdraget var att formera möjligheterna till att bygga en affärsorganisation 
med utgångspunkt i tankarna om ”outside-in”. Detta var som figur 5 visar, 
en förmåga som stod i kontrast till det traditionella sättet att bedriva affärs-
utveckling av ny teknik i Ericsson.  

Projektet fick sedermera en bred uppsättning av aktörer från olika delar av 
Ericsson. Efter att projektgruppen dragit upp övergripande prioriteringar 
knöts fyra grupperingar till arbetet för avrapportering och utbyte. Den första 
var ledningsgruppen för affärsenheten system. Det var naturligt eftersom de 
flesta verksamheter som kunde tänkas ingå i en organisation specialiserad på 
multimedia fanns i den organisationen. Den andra gruppen var ett konsult-
team som kontinuerligt arbetade fram underlag. Den tredje gruppen var 
mindre sammanhållen och inbegrep personer från koncernledningen, i första 
hand Svanberg, Vestberg och Westh samt löpande möten med övriga affärs-
enhetschefer. Några sådana avrapporteringar genomfördes även med Svan-
bergs utökade koncernledningsgrupp där alla tjugofyra marknadschefer 
fanns representerade. Den fjärde gruppen var det ledningsteam som Ödman 
skulle ta över för att omorganisera multimedia som en sammanhållen affär. 
Det gränsöverskridande arbetet mellan dessa fyra grupperingar var utveckl-
ing av insikter som tog utgångspunkt i multimedias affärslogik. 
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Figur 5. Koncept för affärsutveckling, fritt efter Red Lantern: Final Strategy Paper 

Samtidigt som organisationen för produktområdet multimedia organiserades 
rekryterade Ödman mjukvaruexperten Gunnar Heldebro från Ericsson Ca-
nada. Heldebro blev nyckelperson med uppgift att sätta upp en forsknings- 
och utvecklingsenhet för multimedia. Genom att säljsupportenheter tillfördes 
blev multimedia unikt inom Ericsson med handlingsfrihet att koordinera 
produktutveckling mellan både produktledning, försäljning, och forsknings- 
och utveckling inom en organisation. Det som sker är att multimedia solut-
ions inrättas som organisation under 2005-2006. Detta resulterar i att för-
mågan kundbehovsidentifiering påverkar utveckling av andra förmågor i det 
annalkande affärsområdet. Figur 6 illustrerar hur tidigare förnyelse av för-
mågor utgick från teknikdrivna värderingar (röd) medan tillväxtsatsningen 
inom multimedia systemiskt förändrade drivkraften från teknikdriven till 
kundbehovsdriven process i att utveckla nya operativa förmågor (grön/röd).  

 

 
 
Figur 6. Ericssons förändrade process av att utveckla nya operativa förmågor 2001-

2007 
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Några exempel från Figur 6 är hur produktutveckling gavs en annan inne-
börd genom att analyser började tillämpas utifrån socialantropologiskt influ-
erade angreppssätt med syftet att urskilja och visualisera bakomliggande 
behov hos nya kundgrupper. Ett annat exempel är hur rutiner av diskussioner 
kring konkurrenter förändras till att inkludera bedömningar av konsumentfö-
retag. Exempelvis att företag som Google inom vissa områden i multimedia 
vara konkurrent medan i andra delar en samarbetspartner. På så vis påverka-
des utvecklingen av en ny typ av marknadsförmåga där rutiner och möjlighet 
att erbjuda upplevelser blev en väsentlig konkurrensaspekt. På tekniksidan 
planerades en rad förvärv för att komplettera och förstärka plattformen, även 
om koncernledningen inte tillät vare sig några köp eller joint-ventures i detta 
skede. Förändring i rutiner på tekniksidan framstår ändå tydligt genom att de 
planerade förvärven av Tandberg och HyC handlade om IP-TV. Detta var ett 
nytt teknikområde för Ericsson. Även när förmågan till kundbehovsidentifie-
ring systemiskt förändrade andra förmågor så fortsatte dock denna förmåga 
utvecklas. Ett sådant exempel var koncernledningens beslut att tillföra den 
mycket lönsamma affären ”Revenue Management” och förbetalda abonne-
mangssystem till affärsenheten multimedia. Det gav multimedia en ekono-
misk bas för att fortsätta växa och göra det med ytterligare tillförd erfarenhet 
av kunddriven produktutveckling. 

… ambitionen att den här enheten skulle representera en hel affär, vi kom ju 
aldrig dit hän kan man säga. Vi kom aldrig så långt som vi önskade när det 
gällde att få ansvar för servicedelen av affären. Det vi åstadkom, det reverse-
rades efter sex månader också. Så om man tittar på den här enhetens faktiska 
ansvar så var ju det bara mjukvaru- och hårdvarudelen av affären, inte ser-
vicedelen. När man inte har det hela ansvaret, då är det väldigt svårt att repre-
sentera hela affären utåt. Så att på någon övergripande nivå så fortsatte mul-
timedia att vara en vision. Vi försökte agera utifrån den, men det var inte di-
rekt i system och i vad jag hade för saker jag möttes på. Det var egentligen 
inte supportat. Däremot så finns det enskilda exempel på hur vi jobbade på 
det här sättet och det har skett innovationer. Det har utvecklats saker med 
kunder ute på marknaden som vi sen har tagit tillbaka. Ett väldigt bra exem-
pel finns inom prepaidområdet där vi utvecklade någonting tillsammans med 
MTN i Sydafrika och en lokal partner. Det kallades Dynamic Discounting, 
som vi sen tog in i den stora Ericssonmaskinen av R&D och fortsatt att ut-
veckla. Precis enligt de här principerna [integrerat min not]. 

När i slutet av 2006 multimedia organiserades som en av tre affärsenheter i 
koncernen tog den nye chefen Jan Wärenby, initiativ till att placera säljare i 
Ericssons tjugofyra marknadsenheter. Det var också något som Vestberg 
hade gjort tidigare på framgångsrikt sätt för att skapa tillväxt i affärsenheten 
globala tjänster. För multimedia var detta ett sätt att komma än mer nära 
kunden. Wärenby hade dessutom sådan erfarenhet av sina år på Sony Erics-
son och försäljning av telefoner. Med sin erfarenhet från Sony Ericsson hade 
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Wärenby inte bara suttit i samma panel som Ödman på 2005 års GMC möte 
utan de facto levt nära konsumenterna. Han förstod således vad som krävdes 
för att utveckla förmågor med utgångspunkt i bakomliggande kundbehov hos 
operatörerna. Det var således Wärenby som Svanberg under något år hade 
fört samtal med om att som medlem i koncernledningen och chef för multi-
media ta ansvar för verksamheten i samband med koncernens omorganisat-
ion. 

Mot denna bakgrund hade beslutet om omorganisation växt fram. Debat-
ter hade förberetts för att vara konstruktiva och gemensamma föreställningar 
slagits fast i strategidokument efter strategidokument. Detta hade kulminerat 
i ett formaliserat förslag att organisera multimedia som egen affärsenhet. 
Red Lantern hade under knappt femton månader via olika interrim-
organsationer lett fram till affärsenheten multimedia. Omsättningen för 
denna sammanslagna verksamhet av multimedia utgjorde förvisso knappt 15 
procent av koncernen men dock en omsättning på ungefär 30 miljarder. 
Detta på en marknad som värderades till sex gånger så mycket, och som av 
omvärlden förväntade att fyrdubblas på fem år. Mot den bakgrunden fram-
stod omorganisering till tre affärsenheter i koncernen som ett viktigt beslut 
för att realisera ekonomiska värden av tillväxtstrategin och förnyelsen med 
multimedia.  

Ericsson (multimedia) efter första decenniet på 2000-
talet 
Institutionalisering i stigskapandet  
Våren 2007 gjorde Ericsson en officiell framstöt inom multimedia genom att 
ledningsgruppen i affärsenheten realiserade den förvärvsstrategi som under 
några år förberetts. Ett strategiarbete initierades för aktiviteter att fokusera 
fortsatt förmågeutveckling. Studien av Ericsson multimedia ger belägg för 
att femton operativa förmågor utvecklades, varvid hälften med utgångspunkt 
i den specifika förmågan till kundbehovsidentifiering. Förnyelseprocessen 
med multimedia innebar utbredning av kunskap i företaget med resultatet 
fortsatt stigskapande som situation.  

Två aspekter framträder i denna situation: betydelsen av fortsatt rollför-
ändring i multimediaindustrin, samt betydelsen av fortsatt kapacitet i före-
tagsledning för att säkerställa snabbhet till problemlösning inom och mellan 
aktörer i den framväxande industrin. De spänningar som följde i att gå från 
traditionell leverantörsroll av telekomutrustning till en roll som aktör inom 
ICT blev den övergripande utmaningen för multimedias företagsledningar att 
förstå, hantera och upplysa andra om. Detta handlade om att lyfta den ge-
mensamma föreställningen inom företaget från bilden av multimedia som en 
konsumentaffär till förståelse för bakomliggande värden i konstellationen av 
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aktörer i affärsekosystemet. Allt kortare produktlivscykler innebar att det 
fanns en framväxande roll i affärsekosystemet i multimedia där Ericsson 
skulle komma att dra nytta av företagets kombination av storlek och unika 
systemkunnande.  

Den stora affären ligger i ”management demonatisation”. Oracle databaser 
ska hanteras och manageras, dina användaruppgifter, hur du ska hitta det på 
rätt ställe och sådana saker. Det är klart att man kan bli väldigt exalterad 
också som anställd i firman när vi startar multimedia. För att om du frågar 50 
000 anställda vid det tillfället vad de tycker att multimedia är så är det ingen 
som kommer att kunna ha en referensram till ett komplext operations mana-
gementsystem som kontrollerar kvaliteten för leveransen av sådana tjänster. 
Det är väldigt få som jobbar med de frågorna utan de flesta kommer att tänka 
på hur de själva är som konsument. Det gör att man såg det här som att nu 
ska vi bli det nya Google, det nya Facebook och allting. Så mycket av min 
energi gick ju åt första året att bara managera förväntningarna internt, att för-
söka skapa en referensram internt när vi pratar multimedia [strategichef, mul-
timedia] 

Ericssons nya roll och krav på företagsledning och förmågor stod i stark 
kontrast till traditionen av långsiktig planering och krav på kontroll i Erics-
sons nätaffärer. Den senare affären hade också fortsatt stark legitimitet ef-
tersom det trots allt var den affärsenheten som bar upp koncernens kortsik-
tiga överlevnad. Även affärsenheten tjänster hade realiserat betydande af-
färstillväxt under 2000-talet. Det medförde att managers inom multimedia, 
åtminstone på affärsledningsnivå, kom att behöva vara lyhörda i att utveckla 
förståelse för de parallella affärslogiker som nu existerande inom koncernens 
produktion. 

… vi kommer från en miljö där vi stänger in oss i ett rum med fem, sex ut-
valda kunder och några konkurrenter och sitter och funderar på hur vi ska 
standardisera nästa generation telefoni. Så kom GSM till och så kom 3G till. 
Och det är ju en enormt bekväm och kontrollerad miljö. Vi sitter där tillsam-
mans med några smarta personer och kommer fram till det här vilket vi vet 
kommer att resultera i produkter ute på marknaden om fem år som ser ut un-
gefär som vi har designat. Plötsligt ger vi oss in på en marknad där det inte 
alls fungerar så. Man kan inte förutbestämma marknaden. Kunden har en 
unik installerad bas av massor med system och leverantör man måste inte-
grera med. Det finns massor med konkurrenter, stora och små. Du kan ju 
tänka dig utmaningen för den R&D kultur och den miljön som har fostrats 
under så många generationer. Och så ska de här personerna plötsligt bli hjäl-
tar på att ta fram fantastiska multimedialösningar. Och få dem att fungera i 
kundens nu etablerade systemmiljö? Det blir jättesvårt när man kommer med 
den kulturen. Hur tas produktbeslut och hur jobbar man? Alla processer som 
vi har och allting är ju gjort för den här ganska långa, stora cykeln och stora 
affärer som vi kan kontrollera som också måste fungera på ett standardsätt för 
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att det ska bli ekonomiskt hållbart för operatörerna ställs plötsligt på sin 
spets. 

Affärsenheten multimedia implementerade under sommaren och hösten 2007 
programstyrning för att utbilda experter, s.k. ”solution architects”. Detta som 
led i att bygga kunskap om fördelar med bl.a. den förvärvade teknologin 
IPTV. Sådana kompetensinsatser följdes sedermera av liknande program för 
att öka effektiviteten i responstid till kunder.  

… det gäller att kunna få tillgång till den kompetensen. Jag kan ge dig ett ex-
empel med vår VP för multimedia i Sydafrika som När vi pratar om vad vi 
kallar för customer responsiveness så sa han att jag mötte en kund här och 
hade ett möte med honom och jag var väldigt på och intresserad av att få reda 
på hans behov, och antecknade och grejade och så frågade jag kunden är det 
okej om, kan jag få komma med ett förslag på en lösning om tio dagar till två 
veckor? Då säger kunden: ”Ericsson detta är ett problem ni har. För två tim-
mar sedan så satt det en kines där i den stolen. Han bad om trettio minuter. Så 
gick han ut, ringde några samtal och så kom han tillbaks med ett förslag”. Det 
är en fråga om att … alltså vårt företag är fantastiskt. Vi har kompetens inom 
de produktområden vi driver. Vi har strategiskt väldigt kompetenta individer. 
Men på något vis så lever vi i en struktur där vi inte riktigt kan slå mynt av 
detta på rätt sätt. 

För att säkra multimedias kortsiktiga affärstillväxt var enkelhet och snabbhet 
elementärt i problemlösning för att möta upp behov ute hos kunderna. Men 
minst lika viktigt blev denna form av problemlösningen för att påverka kon-
stellationer av industriella aktörer till att acceptera Ericssons roll av att ”ma-
nagera” ekonomiska värden. Samtidigt var motsättningar i samexistensen 
mellan gamla och nya affärslogiker alltjämt återkommande i förnyelsepro-
cessen. 

Epilog: nya stigsituationer följer i förnyelseprocessen 
Under 2008 avyttrade Ericsson affärer inom multimedia där man inte arbe-
tade direkt mot operatörerna Vidare ingick företaget joint-venture med ST 
Microelectronics för att fortsatt integrera och utveckla plattformar till att 
styra och kontrollera dataflöden inom tjänster av multimedia. Ericssons sam-
lade kapacitet inom multimedia används av koncernens under 2008 för att i 
sin internkommunikation profilera sig som ett multimediaföretag. Omsätt-
ning och lönsamhet i det nya affärsområdet var dock blygsam relativt andra 
affärsområden i koncernen. Samtidigt var tillväxttaktens i snitt på 20-25 
procent tolv kvartal i följd enligt Ericssons interna redovisning. Den starka 
tillväxten beläggs även med extern redovisning där affärsområdets jämför-
bara nyckeltal pekar på att tillväxten mer än fördubblades från 2007 till 
2008.  
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Det skall senare visa sig att den globala finanskrisen hösten 2009 ger till-
växttakten ett abrupt avbrott, och koncernledningen, representerad i detta fall 
av Svanberg, fann därför inte längre motiv till att låta multimedia undkomma 
koncernens krav på lönsamhet. Den exogena händelsen med finanskris inne-
bar således besparingar även inom Ericsson multimedia. Ett dilemma som 
återkom mer kontinuerligt var det faktum att det finansiella styrsystemet i 
koncernen inte förmådde att hantera produktkalkyler och rabatter i multime-
dias affärsfokus på mobila tillämpningar av mjukvara. 

Under 2010 spekulerar affärspressen om multimedia som Svanbergs fel-
satsning på 40 miljarder och att affärsområdet är under avveckling. Spekulat-
ionerna tilltar inte minst när affärsområdets chef byter befattning och affärs-
rådet står utan chef under våren 2011. En ny extern chef rekryteras och att 
den förre chefen tar över ansvaret för koncernens försäljning, där multimedia 
tillsammans med andra affärsområden organiseras till regioner och 
”practices” i syfte att komma närmare kunden och bygga än mer integrerade 
affärer.  
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9. Saab: satsningar på militära träningssystem 

Kapitlet behandlar studien av försvarskoncernen Saab och dess tillväxtsats-
ning på militära träningssystem med dotterbolaget Saab Training Systems. 
Syftet med kapitlet är att redovisa den empiriska analysen av hur dilemman 
och motsättningar uppstår i samband med att idiosynkratiska affärssatsningar 
utvecklas och integreras i koncernen för att driva internationalisering av 
kärnverksamheten. För att analysera förnyelseprocessen rekonstrueras fall-
beskrivningen som episoder med olika initiativ av förändring och utveckling 
av förmågor.  

Bakgrund  
Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab) grundades 1937 av den svenska rege-
ringen och den industriella maktsfären av svenska industriföretag under in-
flytande av Marcus Wallenberg och Axel Wennergren. Bolagsbildningen av 
Saab var ett sätt att i en tid av upprustning möta flygvapnets behov av flyg-
plan.  Vid krigsslutet sökte företaget civila områden inom vilka man kunde 
applicera sitt kunnande. Diversifieringen omfattade först segmentet person-
bilar och med fusionen med Scania 1969 även segmentet lastbilar. Under 
1970- och 80-talet utvecklade koncernen nya affärer inom den civila flygin-
dustrin, för att under 1990-talet driva specialisering av affärsportfölj med 
försvarsindustrin som kärnverksamhet. Detta gjordes genom att bland annat 
avyttra divisionen för personbilar till det amerikanska företaget General Mo-
tors och avveckling av produktionen av civila flygplan. Mot slutet av 1990-
talet förstärkte Saab sin specialisering genom förvärvet av försvarskoncernen 
Celsius. Genom flera förvärv och avyttringar etablerade sig Saab under 
2000-talet som en ledande försvarskoncern i Europa bl. a. genom förvärven 
av Grintek och Ericsson Microwave, och avyttrandet av Saab Space. För att 
möta de industriella förändringar som skett och sker inom försvarsindustrin 
under 2000-talet, där militära och civila marknader för säkerhetsprodukter 
alltmer överlappar varandra i termer som funktionell samhällssäkerhet, har 
Saab integrerat affärsområden för att skapa synergier i systemerbjudanden på 
en internationell marknad. Idag opererar koncernen som en global aktör 
inom affärsekosystemet samhällssäkerhet. 

Koncernen är idag en av väldens främsta aktörer inom militära tränings-
system. Redan 1983 bildades Saab Training Systems (STS) som egen juri-
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disk enhet inom koncernen. Verksamheten har anor längre tillbaka i tiden än 
så. Koncernen levererade förvisso på 1950-talet diverse träningsutrustning 
till svenska försvaret men det är i början av 1980-talet som verksamheten 
bolagiseras. STS förläggs till området holmen i den svenska vätterbyggdens 
stad Huskvarna. Teknikern och uppfinnaren Hans Robertsson tillsätts som 
verkställande direktör utifrån royalty avtal med koncernen om en teknisk 
uppfinning inom laseroptik. Produkter baserat på laseroptik utgör med pro-
duktgruppen målmaterial grunden i dotterbolagets affärer. Den etablerade 
affären med målmaterial var produkter som hade utvecklats sedan 1950-talet 
på olika ställen inom koncernen för att stödja svenska försvarets utbildningar 
förolika slags vapensystem så som handeldvapen och vapen på markgående 
fordon. Under 1980-talet omsätter STS ca 100 miljoner med ungefär 100 
anställda.  

Den patenterade laserapplikationen uppfattades som helt unik eftersom 
optiken gav överlägsen precision att träffa rörliga mål med olika vapensy-
stem. Det var en realistisk och resultatoptimerad produkt som gav brukaren 
information om när och var denne kommer att träffa sitt mål. I slutet av 
1980-talet leder innovationen till en affär med Tyskland där ett företag tar 
över komponenttillverkning av kalkylatorn medan STS utvecklar och effek-
tiviserar röret som produktkomponent. Tyskland beställer i denna affär ca 90 
stycken lasersimulatorer.  

Vid början av 1990-talet var dock Försvarets Materielverk den stora kun-
den i STS affärer. När det internationella samarbetet inte utvecklar kalkyla-
torerna nämnvärt enligt STS uppfattning, tar man själva initiativet till att 
utveckla nästa generation av lasersimulator. Initiativet leder fram till att pro-
duktgruppen BT-46 utvecklas och börjar introduceras på marknaden. I sam-
band med att affärer med BT-46 börjar realiseras blir digital teknologi en allt 
mer betydelsefull produktkomponent. Hans Robertsson började på det viset 
att driva ny teknikutveckling kring simulatorn. Robertsson hade en grupp 
ingenjörer kring sig som hjälper till att ta fram tekniken. Robertsson är dock 
djupt involverad och utifrån inläsning av teknikskrifter och eget experimen-
terande så beslutar han att PCMCIA-kort som minnesbärare skall ersätta den 
gamla tekniklösningen bestående av terminal och kabel. Teknikskiftet blev 
på det viset en drivkraft till att BT-46 utvecklas som innovation och STS 
kärnverksamhet. Under 1989-1993 marknadsförs STS genom främst två 
upphandlingar, en i USA och en i England. Upphandlingen i USA ser ut att 
förloras och med dåliga nyheter från lobbyister i England råder det kris i 
huruvida STS ska överleva om inte BT-46 får genomslag. Företaget vinner 
till slut båda kontrakten. Detta genererar betydande affärstillväxt med tre-
dubblad omsättning varvid den amerikanska affären möjliggör självfinansi-
erad forskning och utveckling i STS för att skapa fortsatt tillväxt. 
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Den allmänna uppfattningen vid denna tidpunkt var att det egentligen inte 
var möjligt att växa så fort som STS gjorde och samtidigt klara av att både 
leverera kvalitet från produktionen och att överleva när affärerna var slutle-
vererade. Inspirerad av litteratur om självstyrande system beslutar Hans Ro-
bertsson att organisera produktionen med femton produktlag. Varje produkt-
lag utgjordes av sju till åtta personer och representerade ett tvärsnitt av fa-
brikens kompetens.  Produktlaget gavs därför ansvar för en produkt och dess 
värdekedja av utveckling, anskaffning och tillverkning. För att undvika att 
göra organisationen större än nödvändigt kontrakterades underleverantörer 
av enkla komponenter för att klara serieproduktionen med befintlig produkt-
ionsanläggning. Robertsson bygger upp den nya organisationen och inrättar 
en mindre stab samt en s.k. operationssal där han kan överblicka och styra 
verksamheten med diverse möten. 

Tider av osäkert försvar  
Rivalitet i koncernens kundbas  
Under större delen av 1900-talet var det den svenska staten som mer eller 
mindre utgjorde kundbas för försvarskoncernen Saab. Under 1990-talet för-
ändrades denna stabila kundrelation ganska plötsligt efter järnridåns fall. På 
den politiska arenan konstaterades förvisso att försvarsindustrin var en kraf-
tig påtryckningsfaktor i de internationella relationerna, men sådana affärer 
var samtidigt en balansgång mellan nationers intressen på lite olika sätt. STS 
förhandlingar om vapentillbehör i potentiella affärer med Tunisien, Sydkorea 
och Indien var en sådan balansgång mellan andra länders säkerhetspolitik 
och kommersiella ambitioner. Försvarsaffärer med en borglig statsman vid 
rodret vållade stark debatt och i det senare regeringsskiftet lovade utrikes-
handelsministern Mats Hellström (S) en mer restriktiv exportpolitik av 
krigsmaterial.  

Parallellt med den politiska debatten omorganiserade Saab sina fyra mili-
tära verksamhetsområden till ett nytt affärsområde under 1994. I det nya 
affärsområdet blev STS en egen affärsenhet. Omsättningen jämte andra kon-
cernaffärer var blygsam medan den internationella orderstocken framträdde 
tydligt i räkenskaperna. Med den nya koncernstrukturen markerade koncer-
nen avsikten att fortsätta med projektsatsningar inom den militära sidan av 
försvarsindustrin. Detta i en värld av politisk hetluft med krympande för-
svarsanslag. Förändrad struktur innebar en intention av att bättre hantera den 
strategiskt viktiga exporten av JAS och börja exportera systemet med dess 
kringutrustning. Problematiken med restriktiv exportpolitik innebar samti-
digt att svenska försvarsföretag hotades av omfattande neddragningar i stat-
liga beställningar. Kraven på förnyelse i den föränderliga miljön reflektera-
des exempelvis av nyhetsflödet om den svenska försvarsindustrin framtid: 
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LÅN KAN HJÄLPA FÖRSVARSINDUSTRIN STÄLLA OM TILL CIVIL 
STOCKHOLM (TT). Det finns gott om idéer i försvarsindustrin om pro-

dukter som kan ersätta tillverkningen av krigsmaterial. Det staten kan hjälpa 
till i den omställningen är främst lån, konstaterar den tidigare generaldirektö-
ren Per Borg som utrett frågan för näringsdepartementets räkning. Enligt Per 
Borg ligger det största ansvaret för omställningen hos företagsledningarna. 
De måste ta fram nya produkter och se till att dessa kan säljas på den civila 
marknaden. Statens viktigaste roll är, enligt Per Borg, att se till att företagen 
får tillgång till riskvilligt kapital för att kunna genomföra sina civila satsning-
ar. Det kan ske genom lån med särskilda villkor eller genom kreditgarantier. 
Dessutom kan staten skynda på utvecklingen genom att beställa nya avance-
rade civila produkter, så kallad teknikupphandling.            

FÖRSVARET HAR INTE RÅD. Per Borgs utredning är en följd av att 
det svenska försvaret inte längre har råd att köpa så mycket materiel från för-
svarsindustrin. Enligt de senaste besluten skall försvarsanslagen sänkas med 
10 procent. Eftersom det ändå anses viktigt med en fungerande svensk för-
svarsindustri så ville näringsdepartementet ha reda på hur industrin kan kom-
plettera den militära produktionen med civila produkter. På det viset får indu-
strin förutsättningar att överleva även när beställningarna från försvaret 
minskar. Samtidigt hjälper det företagen att behålla sin tekniska kompetens 
inom strategiska områden. (TT Nyhetsbanken, onsdag den 28 februari 1996)  

Mot bakgrunden av att Saab hade avvecklat det civila affärsområdet person-
bilar och sedermera affärerna lastbilar och civila flygplan så blev den poli-
tiska inriktningens konsekvenser en konfliktfylld motsättning i koncernens 
renodling av kärnverksamhet. Denna motsättning i förnyelseprocessen blev 
således något att förhålla sig till som företagsledning i koncernens förnyelse.  

Konsekvenserna av motsättningar i förnyelsen förstärktes även av hur den 
svenska försvarsmakten utnyttjades som säkerhetspolitiskt instrument. Den 
svenska försvarsmaktens perspektivplanering för hot mot rikets säkerhet var 
vid tidpunkten under omdaning även om kritiska röster alltjämt gjorde sig 
hörda över osäkerhet i relationer till östblocket. Vad en värnpliktsarmé 
skulle användas till i det längre perspektivet rådde det med andra ord delade 
meningar om. Det svenska försvarets internationella deltagande i den freds-
framtvingande insatsen i Bosnien under mandat från FN hade förvisso upp-
märksammats medialt. För första gången sedan insatserna i Kongo på 1960-
talet hade svenska soldater hamnat i regelrätta eldstrider. På den internation-
ella arenan var dock svenska trupper ett marginellt utnyttjat instrument i 
säkerhetspolitiken relativt andra nationer. För koncernen Saab fanns en be-
tydande osäkerhet i att driva fortsatt affärsutveckling på nationell basis. In-
ternationella affärer växte så fram som motstridig omställning av koncern-
portföljen som en konsekvens av tvetydiga beslut och trender i det framväx-
ande affärsekosystemet av säkerhetslösningar civilt och militärt i samhället. 
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Internationella tillväxtinitiativ med militära träningssystem  
Under globala leveranser till amerikanska staten gror en idé inom Saab Trai-
ning Systems om att vidareutveckla träningssystemet. Under åren 1994-95 
börjar idén ta form och affärskonceptet förändras från tvåvägs lasersimulato-
rer till integrerade system för fullskaliga stridsövningar. Robertsson gav till 
sina betrodda uttryck för riskerna med den etablerade BT-46 affären. Han 
ville integrera simulatorn med annan teknik för att skydda nischen och fort-
sätta generera tillväxt. Sådana insikter utvecklades även i STS expanderade 
serviceaffär. Ingenjörer från Saab bistod den amerikanska kunden vid öv-
ningar där BT-46-simulatorn användes. Ingenjörerna såg hur realismen i den 
militära träningen kunde utvecklas genom att sätta samman flera produkter 
som system. Detta var idéer i linje med Hans Robertssons tankar om fortsatt 
affärsutveckling av militära träningssystem. Även exogena händelser gav 
belägg för idéerna om fullskaliga system för realistisk träning. I mitten av 
1990-talet hade exempelvis konkurrenter till STS börjat etablera sådana sy-
stem på marknaden. Sådana träningsanläggningar hade STS observerat på 
några militärbaser i USA och även en amerikansk bas i Tyskland. Detta in-
nebar sammantaget att Robertsson bestämde sig för att göra något för att 
långsiktigt förstärka Saabs position på marknaden.  

Under 1995 sätts en s.k. task-force (TF) samman i STS där chefen för ef-
termarknad – Dan Sundquist – ges ett utökat ansvar av Robertsson. Projektet 
av integrerade träningssystem utvecklades som två parallella initiativ. Dels 
ett initiativ som var delvis kundfinansierat samarbete med den amerikanska 
staten, delvis ett egenfinansierat affärsprojekt inom ramen för den brittiska 
statens långsiktiga supportkontrakt i affären med BT-46 simulatorer. I prak-
tiken innebar projektsatsning att alla linjechefer försåg TF med den kompe-
tens som Sundquist begärde.  

Det amerikanska initiativet (GAMER) blev ett iterativt utvecklingsarbete 
där STS prövade och utvärderade flera radio- och positioneringsteknologier 
för att komplettera tvåvägssimulatorn. Under ledning av Anders Holmquist 
började STS exempelvis samarbeta med televerket kring den Ericsson-
relaterade radioteknologin Mobitex. Andra initiativ handlade om samarbeten 
med mindre It-bolag. Tanken var att slippa utveckla ett eget radiosystem för 
att undvika beroende i tekniken. Genom att experimentera med olika teknik-
initiativ i det amerikanska projektet utvecklade STS erfarenhet och rutiner 
för att integrera teknologierna och göra bedömningar av funktioners realism 
för militär träning.  

Initiativ i det brittiska projektet innebär erfarenheter att hantera konkur-
renter. Efter att förlorat upphandlingen med den brittiska kunden stod det 
mot slutet av 1996 klart att det krävdes nya förmågor för att lyckas slå kon-
kurrenterna. Trots att STS hade arbetat djupt inne i både den amerikanska 
och brittiska kundens organisationer så fanns den statspolitiska risken i s.k. 
utbytesaffärer såväl som skifte av beslutsfattare. Det var därför väsentligt att 
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kunna uppvisa betydande skillnader gentemot konkurrenter. Insikten att nya 
operativa förmågor alltjämt behövde utvecklas mer och att den brittiska pro-
jektledningen byttes blev en viktig erfarenhet för att fokusera den nya affä-
ren än mer.  

Projektsatsningen med initiativen att utveckla internationellt slagkraftiga 
systemlösningar för militär träning var något som sedermera visade sig över-
rensstämma med konsekvenserna av den svenska regeringens försvarsindust-
riella politik. Den svenska regeringen fattade 1998 beslut om att fortsätta 
reducera sina investeringar i svensk försvarsindustri och försvarsmakt med 
ca 60-70 procent. Medan koncernnivåns företagsledning ställdes inför full-
bordat faktum, att med nödvändighet internationalisera företagets kärnverk-
samhet, hade dotterbolaget STS byggts på den internationella marknaden. 
Ungefär nittio procent av STS omsättning utgjordes av internationella affärer 
medan det omvända förhållandet gällde för koncernen.  

STS utmaning på affärsledningsnivån av förnyelse vara således an-
norlunda relativt kravet på internationalisering som utmanade koncernnivån. 
Den internationella erfarenheten hade byggts upp i STS medan den snabba 
utvecklingen av mjukvara bidrog till att konvergerande teknologierna gäck-
ade dotterbolagets ingenjörer och grundare, entreprenören Hans Robertsson. 
Motsättningen i koncernens förnyelse genom internationalisering skulle på 
sikt bli en motsättning i en ömsesidig förnyelseprocess med det snabbväx-
ande affärsområdet av träningssystem som spjutspetsaffär. 

Idiosynkratiskt stigskapande   
Inom STS hade bakslaget vid den brittiska upphandlingen utvärderats. Tren-
den bland konkurrenter såväl som kundförfrågningar pekade mot att integre-
rade träningssystem var rätt väg för strategisk affärsutveckling. Sundquist 
tog därför initiativet till att expandera etablerad TF med intentionen att vinna 
kommande upphandlingar på marknaden för taktiska stridsträningsanlägg-
ningar (CTC69). Inom en grupp om ca femton personer genomförde nog-
granna tekniska analyser av mjukvara och radiosystem utifrån tidigare resul-
tat från upphandlingar på marknaden. Rutinen för teknisk analys komplette-
rades senare med rutiner för att säkra strategisk information från potentiella 
kunder, eller som en TF-medlem utryckte erfarenheten:  

… tekniken kommer, jag ska inte säga att den kommer i skymundan men det 
är så många andra faktorer som avgör affären och som åtminstone som tekni-
ker där man månar om att ge kunden, slutanvändaren bästa möjliga funktion, 
med bästa tillgängliga teknik, blir lite frustrerad över … Så vi försökte identi-
fiera de här nätverken hos kunden, alltså vem det är som bestämmer egentlig-
en. Det har vi ritat många sådana kartor på … materielförvaltningarnas och 

                               
69 CTC: Combat Training Centre 
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generalstaber och hur nu kunden ser ut. Hitta rätt aktörer, både att lyssna på 
och påverka. Vi utnyttjade alla tillgängliga kontakter och medel inom vad 
som är etiskt och lagligt. (chef inom STS) 

Den här typen av tankesätt och agerande utvecklades i förmågor till försälj-
ning såväl som forskning och utveckling. Sådana förmågor skilde sig från 
tekniksprång med tvåvägslasern som hade byggt på intern utveckling utifrån 
tekniska egenskaper i produktens funktion och prestanda. Insikter i betydel-
sen av konstant flöde av strategisk information blev väsentligt för att bryta 
det tidigare handlingsmönstret och att utveckla nya värderingar. Företags-
ledning av förnyelseprocessen hade gradvis utvecklats med etablerad TF och 
Robertssons mindre stab, och nu utnyttjades extern feedback för adekvata 
förändringar och initiativ i företagets organisation. Detta innebar spänningar 
inom mellanchefsnivån, inte minst mellan den existerande och den nya affä-
ren. Spänningarna riktades samtidigt i skapandet av tillväxt.  En rutin för 
detta var att personal mellan enheter och ledningsnivåer regelbundet utbytte 
information och erfarenheter av att ha varit med i den nya affärssatsningen, 
om än på informell basis. 

Task-forcen var en viktig aktör och en kreativ aktör kan man säga. Jag lånade 
ut människor från min organisation till task-forcen för jag ville ju veta vad 
som hände där och de ville ju ha vårt kunnande i sin task force. Jag lånade ut 
min bästa kille jag hade och sa att du får sitta här uppe och jobba med detta 
men du ska rapportera tillbaka till mig vad som händer. För jag ville ju veta 
vad som hände så att jag kunde styra min produkt. Det gjorde i princip alla 
linjer, man fick nästan det … alltså Dan [Sundquist] var en stark herre som 
behövde de här kompetenserna … (chef STS) 

På det här viset möjliggjordes ett konstruktivt politiskt system inom STS 
trots att konfliktrelaterade spänningar mellan framstående personligheter 
uppstod både inom organisationen i Huskvarna och i relationer med några av 
dess egna dotterbolag i utlandet. Det fanns en vinnarinstinkt med tydlig rikt-
ning för vad som långsiktigt var väsentligt. 

Motsättningar i den gemensamma förnyelseprocessen hanterades genom 
att förmågor utvecklades med avsikt att generera effekt i att både säkra tek-
nikskifte och internationalisering. Vid tidpunkten representerades koncern-
ledningen av Bengt Halse som tillika var STS styrelseordförande i rollen 
som koncernchef. Med Robertssons avrapporteringar säkrades således vä-
sentligt informationsutbyte mellan nivåer av företagsledning i förnyelsepro-
cessen. Halse legitimerade investeringar i fortsatt internationalisering av 
förmågan till produktutveckling, inte minst eftersom det låg i koncernens 
intresse. Följden av detta vara att rutiner i företagets existerande förmåga av 
internationell produktutveckling förstärktes i att värdera teknisk höjd. Effek-
ten av förmågan var nya signifikanta kontrakt av BT-46 affärer i Italien, 
Spanien, Österrike och Frankrike. Dessa affärskontrakt möjliggjorde med 
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andra ord fortsatt handlingsfrihet genom egenfinansierad affärsutveckling av 
framtidens militära träningssystem. ¨ 

Parallellt med initiativen till affärsutveckling av existerande produktbas 
så utvecklade ingenjörer i det amerikanska delprojektet ett radiosystem det 
s.k. DAN-4. Även Robertsson hade koncentrerat sig på att utveckla en proto-
typ av radiosystem för att integrera med sin ursprungliga uppfinning i två-
vägslasern. Dock fick Robertsson inget gehör från kunderna som han presen-
terade sina idéer för om detta integrerade radiosystem i träningsanläggning-
ar. Som chalmerist hade Robertsson utvecklat och patenterat sin lasertek-
nologi. Men den framväxande teknologin av mjukvara och radioteknologi 
var betydligt svårare att patentera. Det blev problematiskt på flera sätt. Af-
färsmässigt var det riskfyllt att synliggöra egna prototyper eftersom de 
snabbt skulle kunna imiteras på marknaden. Ett annat problem var de inci-
tament som fanns i form av royaltyn på den existerande tvåvägslasern. Den 
nya teknologin innebar att incitamenten skulle försvaga, och några personer 
upplevde att detta var problematiskt. Andra konstaterade att Robertssons 
tidigare passion för STS avtog i takt med den allmänna vetskapen om att 
royaltyn inte gick att säkra på samma sätt i den nya teknikplattformen. Till 
saken hör också att Robertsson närmade sig pension. Huruvida Robertsson 
verkligen agerade i eget intresse och att så var fallet är av mindre relevans 
för den här studien. Vad som däremot är relevant och klarlagt, är att det fö-
relåg en medvetenhet inom företaget om att den nya kärnteknologin skulle 
medföra betydande förändringar, förändringar i såväl etablerad affärsmodell 
i existerande affärer som utveckling av produktion för systemdesign med allt 
fler leverantörer av komponenter. Dessa förändringar ledde till att royalty 
försvagades som incitament, samtidigt som samarbetet med den amerikanska 
kunden alltjämt var drivkraft i företagets innovationer i utvecklingen av nya 
affärer. Robertsson hade under året valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademin (IVA) och i Saab erbjöds han en ny vd- roll i ett utvecklingsbolag 
inom koncernen. Robertsson startade sedan företag i egen regi. och belöna-
des sedermera med IVA:s stora guldmedalj för sin uppfinning och industri-
ella gärning med tvåvägslasern. 

Stigbrott med internationaliserad förmåga i produktutveckling  
Den 1 mars 1999 tillträdde Johan Ohlsson som verkställande direktör för 
STS. Han hade tidigare arbetat som inköpschef i organisationen. Det var ett 
skifte i företagsledningen som innebar flera förändringar i organisationen. 
Ohlsson hade förvisso ett starkt intresse för den amerikanska marknaden 
men ett holländskt affärskontrakt tog fokus liksom att omorganisera produkt-
ion och företagsledning. Ohlsson legitimerade fortsatta tillväxtsatsning med 
TF och Sundquist gavs ansvaret. Denna task force (TF) formaliserades som 
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en egen marknadsavdelning med syfte att i första hand säkra affärskontrak-
ten med Norge och Holland avseende instrumenterade system. Produktionen 
förändrades genom att de tidigare produktlagen ersattes med ett embryo till 
kompetensorganisation. Detta blev en temporär lösning med produktgrupper 
organiserade i tre affärsområden. Skälen till den temporära omorganisation-
en var dels osäkerheten i tillväxtsatsningen på instrumenterade system och 
att Ohlssons ledarstil skilde sig markant från sin föregångare. Ohlson arbe-
tade med en traditionell ledningsgrupp och således allt färre direktrapporte-
rande.  

Snabbt efter ledningsskiftet uppstod en väsentlig förändring i hur man såg 
på produktutveckling inom STS organisation. Den amerikanska kunden hade 
inom ramen för initiativen i GAMER-projektet efterfrågat funktionen av 
laserdetekterade stridsmål på korta avstånd i träningssystemet. Funktionen 
skulle möjliggöra effektivare och säkrare träning som alternativ till att öva 
med skarp ammunition. För några av ingenjörerna på STS var detta ingen 
nyhet. Under flera år hade en mindre grupp i smyg utvecklat en enkel en-
vägslaser. Denna gav träff i målet direkt vilket var tillräckligt realistiskt för 
att simulera stridssituationer på korta avstånd. Detta ledde till att produktut-
vecklingsprojektet Laser Target Interface (LTI) initierades i mars 1999. Re-
dan under hösten samma år integrerades komponenter för systemtester. Uti-
från laserteknologin så var denna typ av produktutveckling tekniskt sett 
mindre avancerad än STS unika tvåvägslaser i BT-46 systemet.  Men funkt-
ionen som uppnåddes med komponenten i den nya typen av militära trä-
ningssystem fyllde ett väsentligt kundbehov. Så även behovet att realisera 
effekten av teknikutveckling i STS med förmåga att hantera identifierade 
kundbehov. För Ohlsson och hans ledningsgrupp blev detta väsentligt för att 
påverka sättet att tänka i affärsutveckling. Mer konkret så bidrog förändring-
en i STS förmåga av produktutveckling och kundbehovsidentifiering till att 
ta steget från produkt- till systemleverantör på marknaden.  

Vi uppmanade folk till att knyta ihop produkterna snarare än att dra isär dem. 
För vi hade liksom lite stuprör med olika saker så jag försökte hela tiden lyfta 
fram saker där vi knöt ihop produkter och funktioner. LTI var en sådan som 
knöt ihop produktsortimentet för vi såg att företaget höll på att byggas upp 
som ett väldigt komplett system. Men vi skulle inte lyckas med det om vi inte 
faktiskt såg det som ett system utan stuprör. Det var ju ett arv från den här 
organisationen där alla höll på med var sin apparat medan utmaningen i den 
nya fasen var ju att allting skulle hänga ihop … Jag tror inte att den [LTI] 
egentligen har varit någon stor produkt, vi har säkert inga stora intäkter men 
den är en symbol för ett system som hänger ihop. (vd Johan Ohlsson) 

Insikten var strategisk i den meningen att förnyelsen av företaget byggde på 
att identifiera och utveckla produkter utifrån dess funktionalitet för att för-
stärka integrering av existerande produkter och tjänster.   
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Denna strategiska insikt gynnade den etablerade marknadsorganisationen 
för instrumenterade träningssystem eftersom stigen som skulle komma att 
möjliggöra teknikskiftet nödvändigt för att vinna signifikanta affärskontrakt 
hade skapats. Affärsutvecklingen sker på flera fronter. Under 1999 vann STS 
amerikanarnas förtroende för sitt instrumenterade träningssystem det s.k. 
GAMER-projektet. Året därefter tecknar USA ytterligare kontrakt om 400 
miljoner kronor avseende traditionella lasersimulatorer och tre komplette-
rande mobila system för stridsträning. STS utvärderades även som en av tre 
tänkbara leverantörer till Holland för att leverera fasta stridsträningsanlägg-
ningar. STS hade gjort affärer med sådan omfattning av mjukvara tidigare.  
Priset i offerten relativt konkurrenter blev därför överraskande lågt. Den 
holländska affären säkras i maj 2000 och kontraktet skrivs under i juni och 
omfattar 560 miljoner kronor. Utfallet i Hollandsaffären blev således till STS 
fördel och medförde även att konkurrenter chockades. En liknande upphand-
ling i Norge sammanfaller med den holländska affären och under 2001 säk-
ras även det affärskontraktet.  

STS agerande med prissättningen initierade en branschomvandling där ti-
digare konkurrensvillkor med stark protektionism omkullkastades. Bransch-
omvandlingen förstärktes också av exogena krafter. Till exempel av att sam-
arbeten i affärsekosystemet ökade mellan nationella aktörer efter 9/11 och 
krigen i Afghanistan och Irak. Med samarbeten kring informationsutbyte 
tenderade protektionismen att bli mer sekundär; sekundär med avseende på 
att teknikutbud ökade för att reducera exponering av nationers exponering 
för den tilltagande terrorismen i och utanför krigszoner. Teknikutbudet 
ökade med ett antalet privata säkerhetsaktörer som erbjöd olika systemlös-
ningar av säkerhet till nationer. STS situation av stigbrott förstärktes med 
andra ord av snabba förändringar i affärsekosystemet. Förändringar vars 
spänningar företaget själva hade medverkat till att skapa. I skapandet hade 
STS dragit nytta av synergier inom den nya affären genom att distinkt han-
tera flera signifikanta upphandlingar i situationen med chockade aktörer i 
affärsekosystemet. Skapandet av stigbrott genererade alltså nya spänningar 
att förhålla sig till i affärsekosystemet. För STS innebar detta att man snabbt 
behövde utveckla nya förmågor i förnyelseprocessen för att utnyttja situat-
ionens riktade spänningar. 

Tillväxt i systemaffären  
Från stigbrott till stigberoende  
Stigbrottet blev en komplex situation av multipla förändringar och spänning-
ar att förhålla sig till i företagsledning av förnyelseprocessen. Spänningarna 
var förvisso riktade men efter chocken i affärsekosystemet började konkur-
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renter att vidta åtgärder för att säkra marknadsandelar i den nya affären av 
fullskaliga träningssystem. STS behövde således skapa synergier mellan 
existerande och nya affärer i förnyelseprocessen. Utan synergier riskerade 
STS att konkurrenter skulle kunna utnyttja tidigare erfarenhet och driva fram 
nya förändringar i affärsekosystemet. Ett sådant scenario kunde innebära 
svårigheter att få hävstång på de nya affärskontrakten i Holland och Norge 
även om dessa referenser var fördelaktigt på den europeiska marknaden. Att 
integrera gamla och nya affärer i koncernens internationaliseringsstrategi var 
samtidigt förenat med olika strategiska alternativ och risker i stigskapande 
av synergier. 

STS fortsatte att söka efter nya affärer samtidigt som det holländska och 
det norska affärskontraktet fokuserades för att säkerställa kvalitet i leveran-
ser. STS förändrade förmågan i produktion genom att integrera de temporära 
produktgrupperna med grupper från forskning och utveckling. Vidare ut-
vecklades förmågan till projektstyrning och projektledning genom att nya 
rutiner etablerades för att kommunicera mellan funktioner som i den tidigare 
organisationen hade haft rutiner av att kommunicera i varje ”stuprör”. Dessa 
operativa förmågor säkerställde både effekter av kvalitet i leveranser till 
kunderna och teknisk funktionalitet med programvaran EXCON. Den senare 
produkten var helt nödvändig för att realisera STS erbjudande av militära 
träningssystem, både i de nya affärskontrakten och i det chockade affärseko-
systemet. I dessa förändringar fortsatte TF inledningsvis att koordinera sy-
nergier mellan affärerna även om denna organisation, formellt sätt, hade 
integrerats i en marknadsavdelning. Förnyelseprocessen upprätthölls således 
genom att förmågor både utvecklades och institutionaliserades i en och 
samma organisation. I situationen av snabba förändringar uppstod på så vis 
diffusa spänningar i förnyelseprocessen. Följden blev att det ömsesidiga 
lärbehovet mellan koncernens internationalisering och STS teknikdrivna 
tillväxtsatsning hamnade i skymundan. Istället uppstod diffusa spänningar 
inom och mellan nivåer av företagsledningar i förnyelseprocessen. En situat-
ion av stigberoende hade börjat få fäste i Saab. 

Situationen av stigberoende reflekterades till exempel av att nya mark-
nader inte kunde hanteras. I Kanada och Australien fick STS förlita sig på 
framskjutna marknads- och säljorganisationer i form av koncernens lokala 
resurser och externa lokala partners. Men koordinering av dessa samarbeten 
var inte prioriterat i vare sig STS ledningsgrupp eller styrelse. Följden blev 
att upphandlingar förlorades.  

Framgången är på något sätt fröet till undergången. Med Australien och Ka-
nada så förlorade vi två affärer på raken och vi var inte tillräckligt ödmjuka. 
Med Kanada hade vi aldrig riktigt bra kontakt medans Australien borde vi 
klarat eftersom vi använde hela Saabs lokala förmåga där nere. Men vi lycka-
des ändå inte riktigt få den kontakten med kunde. Istället uppfattade de oss 
som alldeles för riskfokuserade. Det var en kulturell fråga som vi inte hade 
uppfattat. Det var alldeles för mycket att ”om ni kunde”, ”måste förse oss 
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med allt det här, annars kan inte vi hålla tiderna”. De tyckte att det var fruk-
tansvärt att ha att göra med Saab. Det är bara hängslen och livremmar över 
allt. Så att det var nog egentligen anledningen till att vi förlorade den affären. 
Sen hade väl konkurrenten något lägre priser, men inte så mycket lägre fak-
tiskt. Så det var en lärdom på många sätt. Kanada var helt annorlunda. Den 
förlorade vi, där åkte vi på rejält med däng på priset … och vi visste rätt ti-
digt att det var svårt att skydda sig i Kanada mot den som prisdumpade … 
och vi ville verkligen ha den affären … (ledningsgruppsmedlem STS) 

I förnyelseprocessen finns en historia som förklarar hur och varför en situat-
ion av stigberoende uppstår med allt mer diffusa spänningar i organisationen 
och begränsad effekt i dess förmågor. Saab hade inte utvecklat chefer i före-
tagsledning av tillväxt inom militära träningssystem. Under 1990-talet koor-
dinerades dessa funktioner av den verkställande direktören Robertsson, och 
koordinering mellan den gamla och nya affären hade sedan hanterats med 
informella rutiner kring att rotera personal. 

… det fanns en ledare och det räckte, trots att vi var 400 personer även då, 
han [Robertsson] var chef över allihop, punkt slut. Den nya vd:n började 
istället med ett program att utbilda chefer. Det fanns inga chefer egentligen 
här. Det fanns duktiga tekniker som ledde sin grupp och det fungerade så 
länge det var åtta stycken i gruppen. Så det har varit en stor utmaning … (f.d. 
chef inom STS) 

Behovet av andra personella resurser var samtidigt ett akut behov för att 
hantera operativa åtaganden. Under slutet av 2001 rekryterade STS allt fler 
konsulter för att klara åtaganden med de nya affärskontrakten i Holland och 
Norge.  Rekryteringarna möjliggjorde att utveckla den operativa förmågan 
till kundnöjdhet i den kritiska processen av mjukvaruutveckling. Parallellt 
med att andelen konsulter expanderades gjorde STS också några särskilda 
rekryteringar för att förstärka utveckling av förmågor i områden som kund-
behovsidentifering och produktutveckling. Resurskällan var svenska för-
svarsmakten och en handfull utvalda officerare erbjöds anställning. Sådana 
rekryteringar effektiviserade kundanpassning av systemen eftersom officeren 
hade unik detaljkunskap om kundorganisationer. Hållbarheten i tidiga pro-
duktidéer kunde prövas internt i STS utan att behöva involvera kunden. 
Andra operativa förmågor utvecklades med dessa rekryteringar genom att 
kommunikationen i kundleveranser utvecklades till att visualisera konkreta 
effekter av STS systemlösningar snarare än redovisning av tekniska specifi-
kationer. Sammantaget bidrog kombinationen av interna och externt rekryte-
rade resurser till att fler beställningar säkrades när konkurrensen hade inten-
sifierats med mer krav på effekt i matchning mellan kundbehov och nya 
funktioner i militära träningssimulatorer. Men trots att stabiliserande åtgär-
der vidtogs, för att operativt organisera företagets realiserade systemaffär, så 
skulle diffusa spänningar komma att fortplanta sig i företagsledningen. 
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Bristen på managementresurser hade konsekvenser som skulle komma att 
fortplanta sig som diffusa spänningar i både organisationen av STS och dess 
företagsledning under åren 2001-2004. Efter att STS först sjösatt en tempo-
rär marknadsorganisation med TF för de nya affärskontrakten så integrerades 
gamla och nya affärer i en ny organisation under hösten 2001. Därmed blev 
chefen för TF i praktiken produktionschef (COO). Rutinen av frekvent ut-
byte av personal mellan olika delar i företaget upphörde, även om TF fort-
satte existera som en s.k. ”system sales task-force” (SSTF) för nya upphand-
lingar. Istället utvecklades diffusa spänningar kring hur TF kunde utnyttjas 
för att ta formellt ansvar i företagets strategiska arbete med affärsutveckling. 
Under hösten 2003 konstaterade ledningsgruppen i STS att produktionen 
blivit komplex och att ansvaret för systemövergripande arbete behövde sä-
kerställas. SSTF gavs ansvaret. Under vintern som följde konstaterades att 
SSTF hade påbörjat arbetet men var inte involverade i utvecklingsarbetet 
med den 4:e generationens simulatorer. Således hade den tidigare rutinen 
med frekvent personalrotation och informationsutbyte om företagets långsik-
tiga framtid förtvinat i STS omorganisering. 
 

 
 
Figur 7. STS förmågeutveckling: rutiner av jobbrotation förtvinar (grönt) i samband 

med integrering av TF (röd) 

Diffusa spänningar fortplantade sig när det politiska systemet förblev desta-
biliserat och rutiner av jobbrotation och informationsutbyte förtvinade. 
Förtviningen av rutiner med anknytning till det politiska systemet var något 
som förblev dolt i såväl STS organisation som företagsledningen av förnyel-
seprocessen. I arbetet med att internationalisera förmågan till produktut-
veckling omsatte dessutom styrelsen flera ordföranden som en konsekvens 
av koncernens omställningsarbete. Styrelsen menade att ”STS hade de kun-
der man skulle ha” och att det finansiella resultatet alltjämt var starkt fram 
till 2003 även om trenden var negativ. Trots allt var internationalisering av 
förmågan till produktutveckling för att skapa nya tillväxtaffärer i linje med 
koncernens omställningsarbete med att hantera en krympande nationell för-
säljning. Interaktionen mellan koncern- och affärsledningsnivåerna handlade 
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om att fokusera den internationella kundbas som hade utvecklats och för-
stärktes ibland av att projektnivån togs in för gemensamma uppdateringar. 
Betydelsen av ökade samarbeten på den internationella marknaden blev ald-
rig någon uppgift för ömsesidig företagsledning att utveckla som ny för-
måga. Dialog om motsättningen i olika behov av förmågor, i den förnyelse-
process båda var förbundna till, var med andra ord något som inte bara ute-
blev i företagsledningens uppgiftssystem utan även i dess kognitiva före-
ställning. Fortsatta investeringar i den nya systemaffären (CTC) märktes 
också alltmer i de finansiella räkenskaperna och medarbetare med lång och 
trogen tjänst signalerade att man inte kände igen sig. 

För ledningsgruppen, för företaget, det var uppenbart för alla som jobbade 
här att företaget hade fallit isär och det var vi och dom hela tiden med olika 
falanger. (chef STS) 

Situationen av stigberoendet kan sammanfattas som att diffusa spänningar 
fortplantade sig ut i STS organisation i takt med att företagsledningens poli-
tiska-, uppgifts-, och kognitiva system reflekterade misfit i förnyelseproces-
sen. 

Fortplantning av diffusa spänningar förstärker stigberoendet  
Allvaret i problemen hade STS ledningsgrupp uppmärksammat redan i slutet 
av 2001. Det var verkställande direktören och forskningschefen som pekade 
på vikten av att förändra situationen och beslut togs om att acceptera erbju-
dande om stöd från externa konsulter för att utveckla organisationen. Stödet 
från externa konsulter i ledningsgruppen expanderades så småningom till 
andra initiativ rörande kulturen i STS. Det ansågs angeläget att ge chefer 
utbildning i ledarskap. Några andra skäl var att externa rekryteringar och fler 
resurskonsulter aktualiserade frågan hur den nya personalen skulle integreras 
i företagets värderingar. I början av 2002 genomfördes kulturinitiativ som en 
serie workshops i såväl STS ledningsgrupp som med alla chefer. Syftet var 
att identifiera vilka värderingar som skulle stödja företaget långsiktig ut-
veckling. Resultatet blev ett fortsatt kulturarbete under ungefär två år. Dessa 
initiativ omfattade workshops med samtliga medarbetare där värderingar och 
företagets vision kommunicerades och arbetades igenom. Det externa kon-
sultbolaget fick på så vis visst inflytande över förnyelseprocessens fortsatta 
utveckling samtidigt som styrelsen aldrig involverades i kulturprojektet. 
Under 2005 summeras kulturinitiativen i en minnesbok om STS historia.  

Under dessa tre år som man arbetade med kulturen i företaget utvecklas 
företagets omsättning negativt. Trenden kulminerar 2005 med att företaget 
förlorar tjugofem procent av sin omsättning och tvingas till motsvarande 
personalnedskärningar för att upprätthålla lönsamheten. Från att ha upp-
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märksammat en annalkande kris i företaget så stod nu företagsledningen i en 
än värre situation, en situationens vars utveckling kan förklaras med tre di-
mensioner av det idiosynkratiska maktproblemet i förnyelseprocessen70.   

Den första dimensionen av idiosynkratiskt maktproblem innebar att STS 
förblindades när värderingar från företagets grundare användes för att lösa 
upp situationen av stigberoende. Initiativen i kulturprojektet genererade ett 
trettiotal värderingar. Dessa härstammade i huvudsak från sättet att organi-
sera produktionen på 1990-talet innan teknikskiftet och den nya systemaffä-
ren hade realiserats. Värderingarna var naturligtvis inte felaktiga eller som 
en informant uttryckte:  

Vi gjorde ju ett allvarligt försök att driva ett större kulturarbete för att enas 
om någonting. Se att vi ändå hade rätt mycket gemensamt internt, kartlägga 
vilken kultur vi hade i organisationen, vad som var positivt i den som vi vill 
ha med oss framåt. Men också att lägga till lite nytt men framför allt bara be-
kräfta att vi inte trodde att det vi hade hållit på med innan var fel, eller att ni 
tänker fel eller att vi har fel värderingar, utan bekräfta istället att i grunden är 
det samma företag. Det är bara att vi har fått fler produkter och att vi säljer 
fler saker. (STS chef) 

Problemet med kulturinitiativet var att historien i de värderingar som lyftes 
fram var produktorienterade kring idén om självstyrande team medan aktua-
liserad situation krävde projektorganiserad produktion. Just värderingar i 
produktionsprinciper var något som STS hade varit unika med under 1990-
talet och lockat till studiebesök från fjärran länder. Denna produktionsprin-
cip hade grundaren Robertsson investerat betydande medel i att skapa med 
viss rådgivning av dåvarande personalchefen, vilket var uppskattat i företa-
get. Efter att Robertsson slutade hade STS börjat förändra dessa värderingar 
genom att utveckla minst åtta olika typer av förmågor kring projektbaserad 
produktion. När kulturinitiativet så lyfte fram värderingar i historien så speg-
lade dessa den idiosynkratiska egenheten av en stark entreprenörs organise-
ringsprinciper kring produkten BT-46. På så vis blev kulturinitiativet inlåst i 
företagets entreprenöriella historia av den gamla tekniken som sammanhål-
lande av företags nya uppsättning av förmågor. STS hamnade i fällan av 
idiosynkratiskt beroende; grundarens värderingar i att organisera produktion 
genererade en diffus riktning av fortsatt affärsutveckling. Något management 
för affärsutveckling av den nya teknikplattformen fanns ju heller inte på 
plats utan var i begynnelsen av att utvecklas71.  

                               
70 I del III fördjupas analysen av varje dimension med jämförelser av de andra två fallen i 
studien. Här (del II) utvecklas istället beskrivningar av förnyelseprocessens unika kontext av 
spänningar och situationer.  
71 Dessa mönster finns i processkartan av fallet t ex återkommer aktiviteter av management att 
organisera teknikplattformen 2003-2005 utan att någon output kan knytas till dessa aktiviteter. 
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[Hur diskuterar ni kring teknologin i sig i det här kulturarbetet och vilka kon-
sekvenser ställde sådana dialoger på ert tänkande kring affären?] I kulturarbe-
tet så gjorde vi inte de bitarna. Det var inte kopplat till det. Inte på något sätt 
vad jag kan minnas. (STS chef) 

Jag kan inte säga att jag kommer ihåg att det fanns så mycket samband 
mellan det konsultbolaget gjorde och någon ny affärsidé. Möjligtvis kunde 
man säga att det var att försöka hitta själen i företaget igen på något sätt efter 
alla jobbiga år. (STS medlem av ledningsgrupp) 

Den andra dimensionen av idiosynkratiska maktproblemets handlade således 
om entreprenören i förnyelseprocessen; vem som hade legitimitet att staka ut 
riktningen för affärsutveckling. TF hade under Sundquists ledning varit en 
sådan aktör. Men rutinerna av jobbrotation hade förtvinat och kulturinitiati-
ven kunde omöjligtvis utgöra vare sig politiskt system eller substitut av rutin 
för att inrikta affärsutvecklingen. Det idiosynkratiska maktproblemet var de 
facto att TF hade integrerats på pappret med dess aktiviteter inriktades mot 
befintliga systemaffärer. Trots allt var inte SSTF involverade i utvecklings-
arbetet för att göra affärer och skapa tillväxt med den 4:e generationens si-
mulatorer. Andra aktörer anspelade således på att staka ut riktningen med 
sådana affärer som framtida tillväxtområde.   

Den tredje dimensionen var något annorlunda jämfört med de hinder som 
förelåg kognitivt i företaget och politiskt i företagsledningen, likväl ett idio-
synkratiskt maktproblem.  I de nya systemaffärerna hade exogena föränd-
ringar gradvis uppstått sedan förhandlingar hade inletts med både Holland 
och Norge i slutet av 1990-talet. I ett av de signifikanta affärskontrakten 
hade en tredje part engagerat sig med avseende på utmaningen att specificera 
långsiktig utveckling av mjukvara som teknologi.  Den tredje parten var ett 
konsultbolag som tog en roll i att skapa och påverka fördelningen av ekono-
miska värden i affärskontraktet. Med sin affärsmodell att stödja statliga aktö-
rer i upphandlingar så kontrollerade konsultbolaget standarder och kvalitets-
krav. För STS del innebar detta att processen för mjukvaruutveckling föränd-
rades, vilket ledde till en förändrad situation även gentemot andra affärskon-
trakt där STS utövade kontroll i direkt samverkan med kundens organisation.  
Den ekonomiska konsekvensen blev att direkta kostnader ökade i takt med 
att den tredje parten regelbundet kom att göra tester på STS tekniklösning. 
Det var tester som inte gick att replikera vilket medförde att STS hade att 
vidta åtgärder utan att med egen kontroll belägga exakta orsaker till avvikel-
ser i prestanda. På så vis uppstod även indirekta kostnader i form av ökad 
administration i operativa förmågor för att leverera träningssystemen enligt 
avtalen. Eftersom affärskontraktet saknade kvantifierade prestationsmått för 
taktisk träning uppstod rivalitet i konstellationen av tre aktörer; STS, tredje 
part, och olika delar av kundens organisation.  
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Vi blev tvingade att bli noga med hur vi dokumenterade saker och hur vi 
skulle se till att ett så stort systemprojekt som det vi gjorde faktiskt hängde 
ihop administrativt. Så någonstans drev det fram något positivt, men det var, 
det kom så mycket negativt så det var svårt att uppfatta i den situationen då. 
(vd STS) 

Med ökade kostnader för mjukvaruutveckling uppmärksammade styrelsen 
det operativa arbetet. Risken fanns att rivaliteten kunde få nationella följd-
verkningar.  Styrelsen förhöll sig passiv men gav kontinuerligt råd i att han-
tera relationen med kunden. Den exogena dimensionen av det idiosynkra-
tiska problemet blev en operativ dialog om att hantera relationen när STS 
roll som entreprenör inte längre var möjlig i konstellationen. Trots allt hade 
delar av styrelsen redan säkrat koncernens roll som industriell försvarsentre-
prenör i Europa med förvärvet av Celsius några år tidigare. Det väsentliga i 
det perspektivet var att fortsätta breda ut tillväxtstrategin internationellt.  

Vi kan nu summera den prekära situationen av förstärkt stigberoende i 
förnyelseprocessen. Studiens empiriska resultat pekar på hur misfit uppstod i 
de uppgiftsinriktade-, politiska- och kognitiva systemen i företagsledning av 
förnyelseprocessen. Uppbyggnad av resurser för management var nödvän-
digt och begränsade företagsledningens handlingsutrymme. Den idiosynkra-
tiska motsättningen i förnyelseprocessen mellan projekt, affärsledning och 
koncern, bidrog till att diffusa spänningar fortplantade sig i STS organisation 
och i relationer i affärsekosystemet.  

Om jag vänder tillbaka kanske det var en bra övning för oss som företag, att 
få ordning på vissa saker. Sen var det jäkligt jobbigt. Jag brukar reflektera 
tillbaka och säga att jag inte vet om den jobbigaste bataljen var gentemot - el-
ler kunden - eller om det var internt. (Projektledare STS) 

Konsekvensen blev att STS ledningsgrupp blev både isolerade och överbe-
lastade i ansvaret att utveckla nya förmågor. Därmed förlorade företaget 
temporärt initiativet i att dominera konstellationer i affärsekosystemet.  

Ömsesidig företagsledning för att skapa tillväxt 
Under åren av negativ trend i STS omsättning hade koncernen börjat öka 
representationen i dotterbolagets styrelse. Antalet ledamöter utökades från 
fyra till sju under Dan Jangblads ordförandeskap och när Ingmar Andersson 
tog över som ordförande ökade antalet sammanträden från tre till fem till-
fällen per år. Problemen var ju de facto allvarliga i den meningen att dotter-
bolagets unika prestation av lönsam tillväxt under mer än två decennier hade 
brutits. Kanske var det något som inte stämde?  

Utöver kulturprojektet hade STS ledningsgrupp, parallellt med styrelsens 
ökade numerär, engagerat sig på tekniksidan med initiativ som förvärv och 
joint-venture. År 2003 förvärvades ToolTech och rättigheterna till försälj-
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ning och vidareutveckling av Gizmo3D, ett verktyg för tredimensionell pre-
sentation och interaktion för simulering. Genom förvärvet positionerade STS 
sig som marknadsledande inom 3D-presentation för militära träningssystem. 
Detta förstärkte löpande produktutveckling i existerande systemleveranser.  
Vidare pågick inom en mycket lite krets av personer en expansion in på den 
tyska marknaden med syfte att skala upp den etablerade produktaffären med 
laserteknik till fullskaliga träningssystem. Initiativet renderade i ett samägt 
bolag med mjukvaruföretaget EADS. Problemet var att bolaget inte innehöll 
teknologi för att skapa system med fler STS produkter att erbjuda kunder. 
Inte heller erhöll STS access till information om de statspolitiska villkoren i 
Tyskland kring fortsatta upphandlingar av nya affärskontrakt. Vid denna 
tidpunkt var det naturligtvis problematiskt att det inte gick att realisera tek-
niksynergier. Funktionsöverskridande teknikgrupper aktualiserades med 
bland annat outsourcing av optiklaserteknik för att koncentrera effektivise-
ringsarbete kring mjukvara. Därmed kunde förmågan till produktutveckling 
förstärkas med en än mer integrerad teknikplattform. Till slut togs samgåen-
det med EADS upp för beslut vid styrelsemötet i mars 2005. EADS order-
läge tillkännagavs som betydligt sämre än väntat ändå togs beslut att fullfölja 
samgåendet. Det blev en misslyckad affär. 

Efter det misslyckade samgåendet och personalnedskärningar så uppre-
pade sig historien från 1992 genom att situationen hade utvecklats till ett 
läge av att vinna eller försvinna som man säger. Koncernen ville knappast 
förlora en av sina viktigaste spjutspetsar på en marknad där nya behov och 
krav på träningsmetoder och träningsutrustning följde supermakters agenda 
om terrorism som primär hotbild i det globala fredsarbetet. Men koncernen 
hade jämnat ut fördelningen mellan internationella och nationella affärer 
medan STS förmåga att göra internationella affärer hade försvagats påtag-
ligt. Såväl marknadsutveckling i nya kundsegment som inom civil säkerhet 
hade misslyckats. Även en betydande del av de mindre kunderna hade läm-
nat STS.  För koncernen var ändå den väsentliga frågan vilka tillväxtsats-
ningar som kunde realisera fortsatt internationalisering. 

Ordförande STS: Är Saab AB rätt ägare för Saab Training Systems? Öppen 
diskussion följde utan entydigt svar. (styrelsemöte 31 maj, 2005, protokoll nr 
63) 

Det var en explicit konfrontation av den idiosynkratiska motsättningen i 
förnyelseprocessen som nu inte kunde undvikas längre av någon nivå i före-
tagsledningen. En intention av att vinna manifesteras genom att koncernen 
driver en utveckling av förmåga inom produktledning som kortsiktig till-
växtstrategi som kombineras med utvecklade resurser av management. Där-
med kunde delar av företagsledningen frigöras från operativa uppgifter för 
att fokusera på den långsiktiga tillväxtstrategin.  
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Samarbetet mellan styrelsen och ledningsgruppen, främst Andersson, 
Ohlson och Holmquist koncentreras till att undersöka möjligheter att skapa 
tillväxt genom företagsförvärv.  Förvärv var ett val där Ohlsons styrka i fi-
nansiella färdigheter och Holmquists omfattande erfarenhet av att utveckla 
STS teknikplattform fungerande kompletterade styrelsen och rådgivare från 
investmentbanken Credit Suisse. För att uppfattas som trovärdig global leve-
rantör av militära träningssystem så var den amerikanska marknaden nöd-
vändig och med den inhemska konkurrensen fanns inga alternativ till att 
bygga dotterbolag på plats. Målsättningen var att hitta något eller några ame-
rikanska bolag. USA var heller inte någon helt ny marknad för STS. Den 
hade under hela 1990-talet finansierat betydande delar av företagets pro-
duktutveckling. Efterhand som mjukvaruföretag granskades som möjliga 
förvärv föreslogs projekten i styrelsen, även om projekten hade mötts med 
skepsis inom STS. Det visade sig dock att styrelsen inte hade mandat att 
fatta beslut om förvärven. Under 2005-2006 hade koncernen flera förvärv att 
integrera för att fullfölja internationaliseringen. Vid tidpunkten var STS en 
av flera kandidater att integrera med andra verksamheter och den typen av 
arbete hade varit utmanande för koncernledningen. Det blev aldrig några 
förvärv för STS men arbetet med att etablera dotterbolag i USA fortsatt på 
organisk väg. Expansionen låg trots allt i koncernens intresse och etablering-
en blev några år senare ett faktum. 

För att utveckla förmågan till internationalisering var uppenbarligen inte 
uppgiftssystemet i företagsledningen av förnyelseprocessen helt adekvat. 
Styrelsen hade begränsad handlingsfrihet och den operativa nivån hade en 
oklar roll. Den gemensamma lärprocessen för styrelsen och företagsledning-
en från förvärvsarbetet hade dock väsentlig betydelse för det fortsatta arbe-
tet. 

Jag tror att vi lärde oss att göra de här jobben och sätta ihop team, alltså för-
stod ett annat företag både kulturellt och affärsmässigt för att söka efter och 
förstå var det finns synergier. (Anders Holmquist, ledningsgruppsmedlem 
STS) 

Med erfarenheter som systemleverantör hade STS systematiserat rutiner med 
affärsplan. En av flera kritiska framgångsfaktorer definierades som ”positiv 
och affärsorienterad attityd till partners och externa lösningar” (Affärsplan 
2007-2011, daterad 2006-05-24). Det var samtidigt inte med någon själv-
klarhet som tillväxtstrategin med fortsatt specialiseringen till mjukvara och 
koordinering av externa teknikleverantörer mottogs i organisationen. 

… det finns liksom celler av folk i olika organisationer som tycker att det här 
är viktigt och så försöker man driva fram det här trots att… alltså det finns 
ingen som har den rollen att egentligen… då hittade man en och försökte 
köpa honom och så gick det åt skogen och helt plötsligt så var det inte … 
kunden behöver nog inte ha det. Vi säljer det här, det är bra nog … och det 
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har varit en ambition från Saab att sprida och vidga portföljen och köpa in 
kompetenser … men av massa olika skäl så gick det inte att få till den affären 
… (marknad, STS) 

Den teknikentreprenöriella historian i STS hade i hög utsträckning varit 
egenfinansierad forskning och utveckling i nära samarbete med kunder. 
Detta var något som andra nivåer av företagsledning nu pekade på som något 
väsentligt.  Exempelvis uttryckte Markus Wallenberg som ledamot och stun-
dande ordförande i koncernstyrelsen viss oro för att STS inte satsade tillräck-
ligt på egen forskning och utveckling. Några år tidigare hade även STS sty-
relse aktivt sökt efter kunder för sådan finansiering. Dessutom fanns viss 
skepsis till externa partnerskap utifrån erfarenheten med EADS som hade 
varit en besvärlig historia. Sammantaget hade inte den grundläggande utma-
ningen med idiosynkratiskt maktproblem hanterats. Rutiner för konstruktiva 
idéutbyten var bundet till formell affärsplanering i styrelse och lednings-
gruppen medan vardagens spänningar från det framväxande och snabbförän-
derliga affärsekosystemet av samhällssäkerhet inte utnyttjades. 

Stigskapande resurser i förnyelseprocessen 
Hösten 2006 gick produktionschefen Sundquist vidare till nytt uppdrag i 
koncernen. Sundquist hade spelat en nyckelroll i ungefär femton år i företa-
get. Först med att bygga upp tjänstekoncept på underhållssidan. Sedan i att 
utveckla och realisera systemaffärerna vid millenniumskiftet. Han lämnade 
ett känslomässigt tomrum efter sig i organisationen såväl som i förnyelse-
processens politiska system med sitt inflytande över verksamheten. Det 
fanns dock flera resurser av management som vid den här tidpunkten hade 
socialiserats in i företaget. En av dessa externa rekryteringar hade gjorts 
inom koncernen. Niklas Nieminen hade arbetat under Sundquist ledning som 
projektledare i ett av CTC-kontrakten. Han hade inte bara lärt sig historiken 
av STS framgångsfaktorer utan också tillsammans med projektledaren Bo 
Stenholm drivit utveckling av förmågor inom kvalitetssystem och mjukvaru-
utveckling. De hade båda på daglig basis upplevt problematiken med kost-
nader för den nya tekniken och systemaffärerna. Som utbildad ingenjör och 
officer ifrågasatte Nieminen de militära träningssystemens framtid efter att 
2005 slutlevererat affären i Norge. Träningssystemen ifrågasattes utifrån ett 
integrerat perspektiv med slutkund, kvalitet och mjukvaruteknologi som 
nyckelkomponenter. Styrelsen hade året efter adresserat åtgärder i förmågan 
av produktledning och Nieminen och två kollegor började konkretisera hur 
tillväxtsatsningar på mjukvara kunde göras långsiktigt lönsamt.  

Under 2007 beslutar verkställande direktören och styrelsen att ge Niemi-
nen ansvaret att etablera en avdelning för gemensam produktledning i sam-
band med att en organisationsöversyn sker för att effektivisera produktionen. 
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Avledningen för produktledning byggs upp till att omfatta 18 personer. Två 
typer av aktiviteter utvecklas: dels att arbeta med roadmaps över teknologier, 
produkter och marknader, dels att arbeta med s.k. ”business case”. Det se-
nare med utrymme för allas idéer att både realisera och expandera långsikts-
planering. Grundkravet är lönsamhet i produktinvesteringen för att diskutera 
tillväxtstrategin. Med utvecklade rutiner för produktledning genererades 
sedermera styrning för att förändra förmågor i förnyelseprocessen. 

… vi var inte riktigt så processorienterade när vi gick in i de stora CTC och 
Gamer satsningarna ... att inte bara springa på en affär utan du ska ha tänkt 
igenom från början, är det en bra affär, har vi rätt produkter, allt det här be-
slutsfattandet och committandet på ett mycket bredare plan tillbaks i företa-
get. Det har vi utvecklat under de sista åren mycket mer och omsatt till pro-
cesser som vem som helst kan läsa. Nu om jag har en affärschans, om jag inte 
kan det innan så kan jag läsa mig till det. Vad jag förväntas göra, om jag nu 
följer processen, det kan man ju välja att göra som man vill i olika fall också, 
men så till vida är det en ökad tydlighet på det sättet, absolut. Så att jag skulle 
säga att ledningen har strävat efter att få etablerat processer, procedurer och 
sätt att göra saker och ting som committas och det krävs att organisationen 
följer. (projektledare STS). 

Produktledning blev således förmågan av kontinuerlig strategiplanering i 
förnyelseprocessen. Helhetsgreppet med strategiplanering blev viktigt på 
flera sätt i företagsledningen.  Ordförandeskapet i STS styrelse hade skiftat 
två gånger på kort tid samtidigt som koncernen hade börjat centralisera 
kundkontrakt, så även för militära träningssystem. På det viset fyllde för-
mågan till strategiplanering behovet av konstruktiva och effektiva dialoger 
om produktinvesteringar för lönsam tillväxt. Likaså styrdes processen att 
utveckla föreställningar om tillväxtstrategin mellan alla nivåer i företagsled-
ning av förnyelseprocessen.  

… vi kom så långt i vår produktledning eftersom vi hade något sätt, det blev 
enklare för oss i ledningen att koppla våra planer för Training’s framtid in i 
produktutvecklingen. Vi kunde börja styra med frågor som ville vi satsa på 
sänkta kostnader, nya funktioner eller gå in i nya områden. Det stärkte vårt 
managementgrepp över hela utvecklingen. (vd Johan Ohlsson) 

Tillväxtstrategin och förmågan till strategiplanering innebar att företagsled-
ningen hade återtagit initiativet i att skapa stigen i förnyelseprocessen. Det 
idiosynkratiska maktproblemet hade fått sin lösning. Nieminen hade i bak-
grunden att förstå både koncernens behov och historien av entreprenörer i 
STS; i vilket han själv tillförde erfarenhet av att både ha varit kund och leve-
rerat djupt inne i kundens och andra aktörers organisationer i det snabbför-
änderliga affärsekosystemet. Det politiska systemet var således adekvat och 
rutiner för konstruktiva idéutbyten hade utvecklats till en förmåga att för-
ändra andra förmågor.  
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Samarbeten blev centralt i utveckling av nya förmågor för att skapa till-
växt under 2007-2008. Existerande affärer av laserrelaterade produkter och 
CTC-kontrakt expanderades och specialiseringen på mjukvara fortsatte med 
köp av 3G grafik som kompetens i att skapa nya affärserbjudande som sy-
stem av virtuella datasimuleringar. I februari 2008 tecknade STS i partner-
skap med Krauss Maffei Wegmann (KMW) ett signifikant kontrakt från 
svenska försvarets materialverk. Kontraktet innebar ansvar som huvudleve-
rantör att integrera KMWs virtuella simulatorer mot Saabs antitankvapensy-
stem avseende såväl produktleverans som supportåtagande. STS vinner även 
en mycket uppmärksammad affär med Storbritannien som kund. Kontraktet 
omfattar träningsleveranser på plats i Kenya där britterna tränat sina trupper 
sedan 1960-talet. Tillväxten består inte bara av mer specialisering till mjuk-
vara utan att STS expanderar med tjänsten att ”leva i symbios med kunden”. 
Träningssystemet levereras på plats med fast stationerad personal vid de 
militära baserna och förbanden. Ordern är av strategiskt slag i den mening att 
det är ett nytt affärsområde som utvecklas. 

Koncernens träningssystem ett decennium in på 2000-
talet 
Integrering för att dominera industrin 
Saab beslutade sig för att integrera STS och under 2009 påbörjas centrali-
sering av kundkontraktshantering. Integreringen följs av förändrade rutiner 
för rapportering mellan nivåer av företagsledningar och stabsfunktioner. Det 
är STS nya styrelseordförande Lena Olving som leder integreringsarbetet. 
Hon bemannar befattningen som vice koncernchef med övergripande ansvar 
för koncernens produktion. I december 2009 informerar Olving om att sty-
relsemötena upphör i samtliga dotterbolag på rekommendation av Saab AB. 
STS upphörde därmed som dotterbolag och dess styrelse avvecklades. STS 
fick ansvaret att koordinera koncernens träningserbjudanden. Ansvaret ut-
vecklades sedermera till att leda utvecklingen av gemensamma träningssy-
stem för Europeiska försvarsmakter.  

Epilog: nya stigsituationer följer i det idiosynkratiska ursprunget 
Tillväxtområdet militära träningssystem var relativt sin storlek, en av de mer 
framgångsrika affärerna under 2010 inom koncernen. Satsningar på tillväxt-
området sker utifrån att kompletterande externa teknikresurser är huvudupp-
giften att kontinuerligt söka, koordinera och samspecialisera för nya innova-
tiva och expanderade träningserbjudanden på den internationella marknaden. 
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Det är samtidigt inte utan spänningar som tillväxten sker för att dra nytta av 
det idiosynkratiska ursprunget.  

Det finns mycket runt omkring, så vi är ute och nosar i olika riktningar för att 
expandera det hela och kanske från att varit centrerad kring en innovation, en 
produkt då BT46, de patenten, till att mer tydligt vara ett företag som är foku-
serat och har kärnan i träning, militär träning och utbildning. Då behövs det 
support för det runt omkring våra produkter och tjänster. Så det är en om-
ställning också hur man tänker och resonerar och vad har vi vår grund i för 
någonting … samtidigt så har det varit mycket av centraliserat strävandena 
och att all affärsutveckling ska synkroniseras och vara gemensam på kon-
cernnivå istället. Det finns en dragkamp och en intressekonflikt här. Vi behö-
ver de som är affärsnära och fokuserade på att hjälpa oss i det vi vill göra. 
Medan det finns de som tycker att de ska springa på lite av varje och vara alla 
till hjälp istället på någon mer generell nivå. Det ser vi ju som en risk. Där 
finns fortfarande lite spänning emellan. Det är helt klart. (chef STS) 

Från 1999 till 2009 internationaliserades koncernen Saab från ca 68 % nat-
ionella affärer till motsvarande andel internationella affärer under villkor av 
tredubblad omsättning. Under koncernens övergripande omorienteringspro-
cess har förmågan till internationalisering expanderat till ett behov av före-
tagsledning för att koordinera systemaffärer.  

Som jag sa tidigare så vill kunderna allt oftare att vi ska kunna erbjuda större 
lösningar och göra helhetsåtaganden. Att vi kan knyta samman olika produk-
ter och tekniska lösningar till hela system blir ännu viktigare för oss i framti-
den. Det kräver att vi kan ta på oss rollen som integratör av både egna och 
andras system men också rollen som operatör – med eller utan tillhörande 
service och support. (Saabs koncernchef vid årsmöte, pressmeddelande från 
årsmöte 2009) 

Tillväxtsatsningen på militära träningssystem har spelat en roll i detta ske-
ende trots sin ringa omsättning relativt andra affärsverksamheter i koncer-
nen. Som epilogen beskrivit har koncernens förnyelse fortsatt med integre-
ring av tidigare självständiga dotterbolag. För att utveckla internationaliserad 
och expanderad extern systemintegreringskompetens har förnyelseprocesser 
inom militära träningssystem bidragit till att positionera koncernen i framti-
den av samhällssäkerhet med alltmer civila tillämpningar. Våren 2010 läm-
nade Johan Ohlsson formellt sett sin position som verkställande direktör för 
STS med uppdraget att skapa synergieffekter inom just koncernens satsning-
ar på civil säkerhet. 
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10. ABB: satsningar på nya kraftsystem 

Kapitlet behandlar studien av ABB och koncernens tillväxtsatsning på 
HVDC Light med dotterbolaget ABB Power Systems. Syftet med kapitlet är 
att redovisa empirisk analys av hur dilemman och motsättningar uppstår i 
samband med att marginella omorienteringsprojekt utvecklas och integreras 
som affärsområde för att specialisera koncerners kärnverksamhet. Fallbe-
skrivningen rekonstrueras som episoder av olika initiativ till förändring och 
utveckling av förmågor för att analysera förnyelseprocessen. 

Bakgrund 
ABB grundades 1988 efter en fusion mellan svenska ASEA (1883) och 
schweiziska Brown Boweri (1891), båda ledande inom bl.a. kraftöverfö-
ringsteknik. Under början av1990-talet diversifierades koncernens affärs-
portfölj till områden som olja, gas, petrokemi, alternativ energi, och industri-
ell IT. Efterhand följde även expansion in på områden som exempelvis 
byggmaterial och sedermera även initiativ till att utveckla internetaffärer. I 
början av 2000-talet började koncernledningen att omorientera verksamheten 
för att specialisera portföljen av affärsområden med två verksamheter; 
kraftöverföring och automation. Idag är koncernen en ledande global aktör 
inom båda dessa områden med verksamhet i mer än 100 länder.  

När marknadsledare gör det omöjliga möjligt  
Efterfrågan på innovationer för revolutionerande tillväxt 
Året är 1993 och Percy Barnevik funderar över vart den långsiktiga tillväx-
ten med teknikutveckling inom ABB var på väg. Han ställer frågan ut i kon-
cernen via koncernstaben: Finns det inte några idéer som skulle kunna göra 
stora genombrott om de fick rejält med pengar? Det fanns idéer. Från divis-
ionerna inkom nittio projektförslag. Ett av dessa förslag hade tagits fram i 
affärsområdet HVDC. Där föreslogs framtagning av en prototyp till en ny 
typ av lösning för högspänd likström med spänningsstyva strömriktare. 
Gunnar Asplund, forskningschef för HVDC, hade följt prestandautveckling-
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en för halvledare under flera år. Nu var tiden inne att utveckla något revolut-
ionerande nytt inom teknikområdet för kraftöverföringssystem. 

Problemet med begränsad prestanda inom lösningar för högspänd lik-
ström var välkänt inom industrin och inom ABB hade det återkommande 
diskuterats under 1980-talet. För investerare i nya affärer lyste samtidigt 
tillräckligt hållbara tekniklösningar med sin frånvaro. Det var teoretisk möj-
ligt att lösa, men alltför utmanande i praktiken. Halvledare var en kritisk 
komponent för att utveckla nya typer av installationer i kraftöverföringssy-
stem. Men på en konferens i Japan 1990 togs så problemet med halvledare 
upp, något som Asplund uppmärksammade.  

På den här konferensen så sa japanerna att teknikkomponenten IGBT kanske 
inte är så stor just nu men de kommer på sikt att bli väldigt, väldigt starka och 
komma upp i väldigt höga effekter. Då ramlade en pollett ner för mig. Jag 
tänkte att det är det som vi ska ha. För de [IGBT: er] har fantastiska egen-
skaper. Det behövs nästan ingen effekt för att styra dem. Passar perfekt för 
högspänd likström. Det är väldigt svårt att få upp effekt för att styra en massa 
seriekopplade positioner. Så då började jag och en expert hos oss att hålla 
IGBT:n under observation. Men vi började åtminstone använda dem för att 
göra förstärkare. Vi tog fram förstärkare med IGBT: er och hade samtidigt i 
tankarna att det här skulle vi kunna gå vidare med för större effekt, för [ut-
veckling av] spänningsstyva strömriktare [Gunnar Asplund, f.d. forsknings-
chef HVDC, ABB Power Systems]. 

Projektförslaget hade förvisso strukits ur affärsområdets budget för 1993. 
Det var lite för ”lösligt” jämfört med alla andra utvecklingsprojekt inom 
affärsområdet. Men när koncernen frågade efter projekt som kunde ha ”high 
impact” aktualiserades åter projektförslaget. Den 21 mars 1994 kallar 
Asplund samman några väl valda nyckelpersoner till ett möte. Koncernled-
ningen hade fattat beslut om att avsätta tio miljoner dollar till sex utvalda 
högriskprojekt. Ett av de sex utvalda projekten var tekniksatsningen på 
HVDC installationer med spänningsstyva, istället för strömstyva strömrik-
tare. Deltagarna på mötet representerade både specialistkompetenser inom 
såväl teknikområdena mjukvara och kontrollsystem, som ABB:s centrala 
forskningsenhet. Projektet var även förankrat mellan nivåer av företagsled-
ningar, eller som en av de vice koncerncheferna, Craig Tedmon, uttryckte 
det: 

I thank you for your highly appreciated contribution to this initiative and as-
sure you that I will personally follow the progress of your project HVDC In-
stallation with Forced Commutated Inverters. [Fax 1994-03-15] 

Ekonomiska medel överfördes omgående från både koncern och affärsområ-
det. Det innebar att projektet kunde starta direkt i samband med det möte 
Asplund hade kallat till, och inte minst viktigt var flera hierarkiska nivåer av 
företagsledning engagerade i projektet.  Det skulle dock visa sig bli betydligt 
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mer komplicerat att koordinera tillväxtsatsningen i enlighet med projektför-
slagets förväntade återbetalningstid på två år. Den verkliga återbetalningsti-
den skulle istället komma att bli femton år, samtidigt som tillväxten förvå-
nade bedömare även långt in på 2000-talet.  Projektet blev starten på en serie 
av strategiskt betydelsefulla teknik- och affärssatsningar vilka med tiden 
krävde utveckling av nya typer av förmågor för att skapa tillväxt. Strategiskt 
betydelsefulla med avseende på HVDC Light som prioriterat tillväxtområde 
för att profilera koncernen ABB inom förnyelsebar energi på världsmark-
naden. 

När stigberoendet följer tekniken 
Det ursprungliga projektet genomfördes under tre år till en kostnad av unge-
fär fyrtiotvå miljoner kronor. Det var en tid som präglades av att projekttea-
met fick arbeta intakt. Projektet organiserades utanför ordinarie organisation. 
Utvecklingen av den nya tekniken förlöpte i stora stycken som planerat med 
en provanläggning vid området Hällsjön som viktig milstolpe. Men det fanns 
också en subtil spänning i satsningen. En spänning mellan teknikens höjd 
och behovet på marknaden. 

Projektet tillsattes med Gunnar Asplund som ordförande i styrgruppen 
och Lars Weimers som projektledare. Weimers hade i sin tur tolv rapporte-
rande delprojekt. Ett initialt dilemma var hur man skulle kunna få tag i till-
räckligt med IGBT: er och samtidigt inte avslöja sig för konkurrenter. Under 
hösten 1994 så inleddes därför möten med enheter från ABB i Schweiz för 
att diskutera möjligheterna till interna samarbeten inom koncernen.  Under 
åren som följde i projektet så utvecklades således förmågan till forskning 
och utveckling genom att man lärde sig att utveckla samarbeten kring nya 
typer av högriskprojekt s.k. HIP-projekt. Samarbetet med Schweiz genere-
rade informationsutbyte som sedermera skulle visa sig vara betydelsefullt för 
att utveckla affärsstrategin för att möta konkurrenter. Från Schweiz medde-
lade exempelvis personer under hösten 1995 att Toshiba börjat tillverka 
IGBT: er. Efterhand så uppmärksammade också projektledningen att Sie-
mens hade utvecklat mogna komponenter på marknaden. Patentrisker blev 
uppenbara vilket innebar att patentansökningar var väsentligt för att skydda 
den nya radikala tekniken. ABB lärde sig att med försiktighet söka externa 
samarbeten i utveckling av förmågan till produktutveckling. Dessapatentris-
ker tydliggjorde också vikten av att stärka existerande värderingar för att 
skydda projekts innovationer. Inte mindre än tjugo patentansökningar produ-
cerades vilka sedermera blev godkända av myndigheter.  

En annan central teknikkomponent var mjukvara för utveckling av nytt 
kontrollsystem. Det var ett teknikområde som tidigare hade hanterats i sam-
arbete med andra enheter inom koncernen för att, exempelvis, utveckla re-
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läer och skydd av kontrollsystem. Under ledning av Hans Björklund hade 
rutiner utvecklats för att hantera mjukvara som teknik. Men när HIP-
projektet blev omgärdat av stor sekretess, och samtidigt kunde komma att 
kräva kommersialiserade komponenter baserade på datateknik under snabb 
utveckling såsom pc och minneskort, så valde man att hålla utvecklingen 
internt inom HVDC som affärsområde. Man lärde sig på det viset att med 
befintliga rutiner hantera den snabba teknikutvecklingen inom mjukvara som 
teknikområde. 

Även förmågan till projektledning förstärktes med tillväxtsatsningen, vil-
ket inte minst koncernen bidrog till genom ett gemensamt program för alla 
divisioner. För HIP-projektet innebar detta en utmärkt förstärkning av rutiner 
för rapportering eftersom projektet var i strålkastarljuset på olika nivåer av 
företagsledning, inte minst koncernnivån. Åtminstone ville en av de högre 
cheferna som var engagerad i enheter för forskning och utveckling - Hugo 
Schilling - ha kostnadskontroll på projekt, inte minst högrisksatsningar. För-
stärkning av administrativa rutiner i förmågan till projektledning blev på så 
vis ett sätt att hantera uppföljning mellan nivåer av företagsledning. Detta 
med avseende på investeringskostnader för strategiska initiativ till ny teknik. 

Under projektets utveckling 1994-1997 utvecklades sålunda fyra för-
mågor på lite olika sätt: produktutveckling, forskning och utveckling, mjuk-
varuutveckling, samt projektledning. Precis som figur 8 visar så dominerades 
utvecklingen av förmågor av att existerande värderingar förstärktes hos de 
personer som involverades. Syftet med projektet, åtminstone inom dess egen 
organisation, var att ta fram ny teknik. Detta reflekterades även i den månat-
liga projektrapporteringen. Så var med andra ord uppgiftssystemet utformat i 
rutiner av informationsutbyte mellan involverade aktörer och olika nivåer av 
företagsledning. 

Även om förstärkning innebär fokus på utveckling av fyra operativa för-
mågor så var ändå marknadsfrågor frekvent förekommande inom både pro-
jektet och andra ledningsnivåer. Exempelvis så hade Percy Barnevik kontak-
ter med oljebolaget BP angående den nya tekniken som affär och intentioner 
fans till en affär i storleken femhundra miljoner kronor, men den affären 
rann ut i sanden. Vidare förekom också diskussioner om vindkraft som till-
lämpningsområde. Detta hölls inom en mindre krets av personer eftersom 
vindkraft inte var något naturligt affärsområde för koncernen. Problematiken 
i bristande överensstämmelse mellan teknikens förträfflighet och mark-
nadens uttalade behov reducerades temporärt när en potentiell kund i Mexico 
kontaktade projektet och deklarerade behov av små överföringar över långa 
sträckor. Den mexikanska möjligheten innebar att diffusa spänningar i orga-
nisationen kunde riktas genom konstruktiva aktiviteter av marknadsföring. 
Det skulle snart visa sig att rutiner i förmågan till marknadsföring inte var 
anpassade till att skapa tillväxt genom att utnyttja diffusa spänningar i förny-
elseprocessen. 
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Projektets föreställning om små överföringar som marknadsbehov var na-
turligtvis rationell eftersom det var vad en designad anläggning skulle klara 
av med tanke på teknikens prestanda. På sikt skulle prestandan kunna öka 
men stora överföringar hade ABB redan utvecklat lösningar för sedan 1950-
talet72. Det fanns således ett stigberoende som mentalt sett var problematiskt 
att ta sig ur. Föreställningar på koncern- och affärsledningsnivån var positiva 
men efter att BP-affären rann ut i sanden så reducerades även koncernnivåns 
engagemang i marknadsetablering av projektet.  

På den operativa nivån hade man lärt sig att inte återanvända samma ruti-
ner för att göra affärer medan den högre ledningsnivån var nödgade att göra 
så i brist på alternativ till rutiner. Här fanns ett dilemma i den teknologiska 
utvecklingens osäkerhet. Oavsett vilka typ av komponenter man valde så 
innebar det fortsatt osäkerhet med den nya tekniken. Dilemmat innebar i sin 
tur en paradoxal spänning för den högre företagsledningen att förhålla sig 
till, vilket man alltså gjorde med existerande värderingar och rutiner i att 
utveckla nya affärer. Stigberoendet blev med andra ord allt tydligare något 
som företagsledning hade att hantera på alla nivåer. 
 

                               
72 Kallas inom ABB för klassisk HVDC jämfört med den utvecklade tekniken HVDC Light. 
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Figur 8. Utveckling av förmågor 1994-1998 från initiativen 
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Utebliven koordinering mellan nivåer av företagsledning innebar att dilem-
mat förblev operativt inriktad på synergier i teknik och kostnader av radikala 
tillväxtsatsningar medan diffusa spänningar om marknadsfrågor fortplantade 
sig allt starkare inom ABB och i synnerhet inom affärsområdet för kraftsy-
stem. HIP-projektet hade således liten påverkan på mål och struktur i organi-
sationen. När dess affärsdomän blev diffus så blev projektet ett strategiskt 
initiativ bland fem andra i koncernens investeringar av högrisksatsningar för 
tillväxt. ABB hade trots allt ca sextio procent av världsmarknaden för 
HVDC-affärer. 

När projektnivån under våren 1996 försökte nå utvalda kunder med mark-
nadsföringsprospekt baserat på teknisk data, så kom detta delvis som en 
överraskning för den ordinarie linjeorganisationen. Det blev det eftersom 
projektets aktiviteter på ett mycket effektivt sätt hade skyddats från insyn. 
Det var därför inte så förvånande att viss misstänksamhet hade spridit sig i 
organisationen. Precis som att föreställningar om den nya teknikens 
”kannibalism” hade börjat tillta i linjeorganisationen, så hade projektets or-
ganisation svårt att se konkurrenssituationen med existerande HVDC affärer. 
Det var ju trots allt, menade flera informanter, fråga om helt olika typer av 
kraftöverföringar som snarare utgjorde kompletterande affärer.  

Misfit i föreställningar i uppgiftssystemet av företagsledning och i det po-
litiska systemet av företagsledning i linjeorganisationen blev så begynnelsen 
på en förnyelseprocess där den marginella tillväxtaffären – om det nu fanns 
någon – skulle skärskådas. Det fanns ett stigberoende, som det uppenbarlig-
en var en rejäl utmaning att ta sig ur för alla nivåer av företagsledning, om 
än på lite olika sätt. 

Kundproblem som bryggan mellan stigberoende och 
stigskapande  
Vid utgången av 1996 skulle projektet formellt sett vara avslutat. Så blev det 
nu inte. Istället fortsatte projektet i en ny form inom det existerande affärs-
området HVDC med stöd av divisionen. Under september 1996 stod det för 
affärsledningen alltmer klart att något var tvunget att göras. Hur skulle pro-
jektet hanteras när förväntningar om återbetalningstid inte kunde infrias? 
Man visste att det fanns betydande potential i teknikens egenskaper. Pro-
jektet hade trots uteblivna affärer varit en framgång, tekniskt sätt. Kunde 
haken möjligtvis vara att det faktiskt fanns ett avkastningskrav inskrivet som 
urvalskriterium när projektet godkändes i koncernledningen?  

Divisionen Power Systems hade gått i god för att HIP-projektet skulle ge-
nerera ca två miljoner dollar årligen i avkastning. Det innebar att investe-
ringen förväntades återbetala sig på tre år. Det var rationellt i den ekono-
miska rapporteringen men naturligtvis omöjligt att svara på innan projektet 
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hade genomförts. Någon marknadsundersökning hade ju av naturliga skäl 
inte heller gått att göra. Frågan var nu vad de tekniska egenskaperna egentli-
gen betydde i reella kundbehov men också relativt annan etablerad teknik. 
På begäran av affärsområdeschefen för HVDC, Bo Nordmark, och forsk-
ningschefen Gunnar Asplund, tog HIP-projektledaren Lars Weimers fram ett 
estimat för marknadsutvecklingen 1997-2003. Intäkter om 116 miljoner dol-
lar predicerades med 15 procent vinstmarginal. Affärsområdet beslutade att 
projektet skulle fortsätta. Skillnaden var dock att tillväxtsatsningen nu enbart 
skulle finansieras av divisionen utan koncernstöd. En projektledare utsågs, 
Kjell Ericsson, en person som hade arbetat som delprojektledare och mark-
nadsansvarig under åren av HIP-projektet. Det strategiska initiativet, i om-
stöpt form, fick således förnyat förtroende. Det skulle dock visa sig vara 
andra initiativ som skulle komma att indirekt bidra till förnyad fart i utveckl-
ingen i en skärskådad förnyelseprocess kring en affär som skulle komma att 
kallas för HVDC Light. 

Inom koncernens regionala ledningsnivå pågick diskussioner med Vatten-
fall om hur samarbetet organisationerna emellan hade slagits sönder. Detta 
var en konsekvens av att lagen för offentlig upphandling reglerade möjlig-
heter till samarbeten när Sverige genom sitt medlemskap i EFTA fick samma 
upphandlingsregler som EU. Båda organisationernas toppchefer, Narvinger 
och Nykvist, nådde 1996 samförstånd om att försöka återskapa det tidigare 
samarbetet mellan ABB och Vattenfall (precis som Ericsson hade gjort med 
Televerket en gång i tiden). Det här initiativet blev ett sätt för ABB och Vat-
tenfall att försöka damma av samarbetet och hitta på något nytt tillsammans. 
Det innebar att möten organiserades mellan de båda organisationerna. I af-
färsområdet Power Systems var det tekniker från Vattenfall som upprepat 
var på besök. Diskussioner som följde blev tekniskt fokuserade med margi-
nellt inslag om hur affären skulle kunna utvecklas. Problematiken uppmärk-
sammades dock av en affärsutvecklare från ABB som hade suttit med och 
lyssnat. Denne påpekade till slut för ansvarig ABB-chef under Narvinger, 
Per Hedvall, att mötena var meningslösa om det inte fanns en kund som hade 
ett problem. Lösningen blev att Vattenfall tillsåg att ett av deras dotterbolag, 
Gotlands Energi, sände sin driftschef till nästkommande möte.  

På nästkommande möte berättade driftschefen vad han hade för problem. 
Problemet handlade om att vända överföringen för Gotlands vindkraft ef-
tersom den var byggd med klassisk HVDC som bara gick att styra åt ett håll. 
Kundens verkliga problem visade sig dock inte nödvändigtvis vara den klas-
siska tekniken utan hur kraften skulle komma upp till Visby.  

Så jag hade dit nyckelpersoner från HIP-projektet som drog vad den här nya 
tekniken kunde göra för Gotlands Energi. Då blev han [driftschefen] oerhört 
intresserad. För ett av problemen var att bygga en luftledning över Gotland. 
Det var ju inte det lättaste. Men vi hade heller inte utvecklat så att man kunde 
bygga 50-60 megawatt. Vi hade ju för 10-20 megawatt, men inte sålt någon. 
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Ingen kund, men många intresserade, men absolut ingen kund. Här hade vi en 
kund.  Men han ville ha 50-60 megawatt, så då sa jag: att om du tycker det 
här är intressant, då ska vi dra det här vidare. Då gick jag tillbaka till den här 
som startat samarbetet inom ABB, Per Hedvall.[Hans Gners, affärsutvecklare 
ABB Power Systems] 

Från detta möte initierades samtal om ett identifierat problem och affärsmöj-
lighet mellan alla ledningsnivåer hos både inom Vattenfall, dess dotterbolag, 
och ABB med HVDC som affärsområde. Det verkliga problemet hos en 
kund hade lokaliserats men nu följde ett annat problem; att få till stånd ett 
ömsesidigt ansvar för investeringen. Först och främst såg Hedwall, Asplund 
och Gners till att säkra samarbetet med forskningschefen på Vattenfall, Stig 
Göthe. Det samarbetets gemensamma språk var helt kritiskt för att kunna 
organisera affärens finansiella ansvar. Trots allt var den nya tekniken oprö-
vad. Det var naturligtvis Göthe väl insatt i. Han såg dessutom hur kritiskt det 
var att tekniken också stannade i Sverige för att säkra jobben. Detta möte 
blev därför starten för ett fortsatt samarbete mellan köpare och säljare, sam-
tidigt som det interna samarbetet mellan affärsområdet och koncernen i ABB 
säkrades. 

Problemet med finansiering hade dock fler dimensioner, och ett moment 
22. För att de potentiella vindkraftsägarna skulle vilja betala behövde de 
löfte om att en väg skulle komma att byggas. Det innebar i sin tur att de som 
skulle bygga väg inte gjorde det utan att vindkraftägare gav sitt löfte om att 
investera i vindkraft. Men eftersom vindkraften ännu inte hade några ägare 
så var det omöjligt att låta kunderna på Gotland betala eftersom de redan 
betalade för sin nättariff. Frågan fick till slut en statlig lösning.  

Vi hade möte på Energimyndigheten - Vattenfall, ABB och Energimyndig-
heten för att beskriva projektet. Det var en balansgång för gentemot Vatten-
fall så ville vi tala om att tekniken fungerar. Men gentemot Energimyndig-
heten var man ju tvungen att säga att det inte alls är säkert att det kommer att 
fungera. Det var en festlig diskussion i sig när man sitter runt samma bord 
och kommer in på hur mycket pengar myndigheten skulle kunna ställa upp 
med. Då säger ---, jag glömmer aldrig, då säger han, till ---  som fortfarande 
på Energimyndigheten. Så sa han: ”vad är det mesta som ni har gett till ett 
projekt?” Ja, sa --- ”vad kan det vara, det är väl 42 miljoner”. ”Ja, men det är 
bra” sa han, det räcker. Jag har inte sagt att ni skulle få, det var det mesta. 
”Ja, men det var väl en bra summa”, säger ---.” Så till slut så blev det ungefär 
42 miljoner. Så det här var på sin tid ett väldigt stort projekt. Det var väl ge-
nom att det var två stora aktörer som man accepterade det men just den här 
balansgången mellan beprövat och obeprövat. [Bo Nordmark, affärsområdes-
chef ABB HVDC] 

Provanläggningen i Hällsjön från HIP-projektet kom väl till pass för att aktö-
rer som involverades efterhand skulle förstå funktionen av den nya tekniken. 
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Tidigare utvecklade förmågor från initiativ med HIP-projektet blev också en 
kritisk massa av kunskap som andra initiativ nu kunde utnyttja. ABB hade 
sedan 1993 utvecklat tre initiativ; koncernens HIP projekt nr 69 (med pro-
vanläggningen i Hellsjön), intern projektsatsning inom affärsområdet HVDC 
samt initiativet till partnerskap med Vattenfall på region- och divisionsnivå. 
Beslutet att installera anläggningen på Gotland innebar att ABB beprövade 
sin nya teknik. En ny stig var på väg att skapas i förnyelseprocessen. Ett 
ihållande problem var dock att identifiering av kundproblem alltjämt var 
knutet till en person. Stigskapandet var således något som skulle kräva ut-
veckling av nya förmågor för att upprätthålla en alltjämt skärskådad förnyel-
seprocess. 

Berg och dalbana av tillväxt 
Stigskapande med amerikansk injektion  
När referensanläggningen på Gotland var på plats så ökade den internation-
ella exponeringen eftersom pilotprojektet förekom flitigt i affärspressen. Om 
Sverige hade mod att investera i radikalt ny men oprövad teknik, så var rim-
ligtvis möjligheterna goda att även andra länder skulle följa efter. ABB Po-
wer Systems blev snart kontaktade av den amerikanska gruppen Tran-
sEnergy. Dessa uttalade sin intention att säkra tillstånd för liknande investe-
ringar i andra länder. Vidare byggde de sin affärsmodell på att TransEnergy 
var kund till ABB och i praktiken ett konsortium av partnerskap som etable-
rades för varje investering där statliga aktörer ingick. Partnerskapet öppnade 
upp nya marknader i både Australien och USA för det som nu marknadsför-
des under namnet HVDC Light. Det blev heller inte någon marknadsföring i 
traditionell mening av prospekt utan TransEnergy använde sitt kontaktnät 
med existerande relationer. Här lärde sig ABB efterhand att externa relation-
er i partnerskapet behövde förses med specifik information. Det innebar till 
exempel att bedöma vilka nivåer av ledning som var lämpligt att represente-
ras vid möten för att driva igenom affären till avslut. 

Det var en salig soppa, men det var precis på samma sätt [som att träffa myn-
digheter i Sverige åren innan]. Stegen hos kund, stegen hos oss och så lokala 
[aktörer]. Men här var det så att säga ABB Sverige som frontade och så hade 
vi med TransEnergy som släptåg så att säga. Det var fortfarande en som för-
söker hålla ihop och få saker och ting gjorda och så fort man får ett problem, 
försöka få upp det på ytan och bestämma hur vi ska hantera det. Inte släpa 
upp allting till toppen utan mycket av det här är definiera. Det var till och 
med så att man sitter här nere [affärsprojektet] och kan ringa till honom [kon-
cernchefen]. Det var likadant där uppe [Sverigechefen]. Vi kunde alltså ta in 
dem när man har toppen... du ringer var som helst och alla fattar att det är 
viktigt. Han sitter i möte, gå in med en lapp så får vi se om vi kan få honom. 
[Hans Gners, affärsutvecklare ABB Power Systems] 
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TransEnergy hade således förmågan att påverka affärsekosystemet genom att 
organisera konstellationer av statliga och privata aktörer. Genom samarbetet 
kunde även ABB utveckla sin förmåga att göra så. Särskilt handlade alltså 
detta om lära sig navigera mellan ledningsnivåer i konstellationer och grän-
söverskridande medverkan för att påverka affärsekosystemet. För ABB var 
detta ett nytt agerande. Förvisso hade det initierats i tidigare myndighetskon-
takter för att säkra Gotlandsprojektet men i kombination med initiativen 
tillsammans med TransEnergy utvecklades rutiner i förmågan. Dessa rutiner 
var således i överrensstämmelse med uppgiftssystemet i företagsledning av 
förnyelseprocessen i ABB. Ömsesidig överensstämmelse mellan rutinerna 
och praktiken av uppgiftssystem bidrog således till att realisera förmågan att 
med HVDC Light börja dominera konstellationer av aktörer i det större af-
färsekosystemet. 

Samarbetet med TransEnergy genererade fyra affärskontrakt som ett re-
sultat av den nya förmågans utveckling. Från ordern att etablera en överfö-
ring mellan Texas och Mexico, värd ca 100 miljoner kronor så blev en au-
straliensisk order på ca 300 miljoner kronor genombrottet. Utvecklingen av 
rutiner till överensstämmelse var en förmåga för att hantera externa relation-
er som uppenbarligen möjliggjorde distinkt prestation i att affärsutveckla det 
specifika teknikområdet. Följden av exportgenombrottet blev att fokus i 
marknadsföringen förändrades från små till stora överföringar. Stigberoendet 
i existerande affärer med klassisk HVDC teknik fick därmed ge vika till 
förmån för att fortsatt växa med den nya tekniken även med effektnivåer av 
stora överföringar. Det innebar att uppdelningen mellan klassisk HVDC och 
HVDC Light avvecklades eftersom kompetensen för att skapa volym i affä-
rer från tillväxtsatsningen alltjämt fanns i organisationen kring klassisk 
HVDC. Beslutet att integrera HVDC Light blev med andra ord nödvändigt 
trots att spänningar hade tilltagit som konflikter mellan ”två läger” i affärs-
området.   

Det var en konfliktsituation så att säga … att det fanns de som tyckte för f-n 
vi satsar ju allt nu på light men det finns väl inga projekt på det? De får alla 
resurser och vi som ska försöka att jobba med projekten vi har som är klas-
sisk HVDC det finns ju inte någon som vill jobba med det nu.  Jag tror också 
att marknadsföringsmässigt så blev det så att säga lite av en konflikt. [chef på 
affärsledningsnivån i HVDC] 

Genom att utveckla förmågan till externa relationer förändrade ABB inne-
börden av den nya affären i affärsekosystemet. Konstellationer av konsor-
tium via partnerskap förstärkte rollen som världsledande teknikleverantör 
och skapade samtidigt en stigen att affärsutveckla för nya tillämpningsområ-
den.  För att upprätthålla stigskapande behövde flera förmågor utvecklas för 
att integrera verksamheten i affärsområdet. 
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Stigskapande genom att utnyttja och skapa spänningar  
Produktionen inom affärsområdet HVDC utvecklades genom att utveckla 
nya arbetssätt för att producera installationer av HVDC Light teknik i kun-
ders befintliga system. Förändringen innebar att organisera produktionen 
som modulbaserad. Detta hängde samman med förväntningar om att orde-
ringången skulle komma att bli väsentligt annorlunda, från några få projekt 
per år till hundratals. Arbetssättet med moduler innebar exempelvis att kyl-
systemet kunde distribueras färdigprovat från Ludvika istället för att behöva 
konstrueras på plats ute i kundens miljö. Sådana moduler byggde på contai-
nersystem som hade försetts med aluminiumväggar för att hantera de tek-
niska problem som följde av att arbeta med höga frekvenser. Det förändrade 
arbetssättet blev viktiga rutiner i förmågan att producera installationer av 
HVDC Light även om tillämpningen av containersystem kom att överges. 
Den traditionella produktionsapparaten för klassisk HVDC fick utnyttjas i 
betydande utsträckning eftersom containersystemets kapacitet att hantera 
högre effekter var begränsad. Antalet installationer visade sig sedermera bli 
fortsatt få även om de blev allt större med avseende på effekten. 

Man växte upp i de större anläggningarna och där var man snabbt tillbaka till 
det traditionella sättet att arbeta. Det diskuterades under den här tiden om 
man skulle bygga upp en parallell organisation bara för HVDC Light och det 
gjordes en hel del tankearbete. Men utvecklingen sprang liksom ifrån det där 
så det visade sig att det inte fanns någon vinst med att göra så. Det började 
istället bli samma sak som med klassisk HVDC, att det blev ett fåtal projekt. 
Det blev kanske inte ett vartannat år, men det blev kanske ett om året eller 
kanske två om året. Men då är vi alltså inom faktorn ett till fyra istället för ett 
till hundra [Göran Björving, verksamhetsutveckling, ABB HVDC] 

För att hantera utvecklingsprocessen i produktionsförmågan så togs konsul-
ter in för att studera hur arbetsorganisationen skulle kunna fungera effektivt. 
Även operativa förmågor så som kontrollsystem behövde samordnas med 
förändrad förmåga till produktion. Det var till exempel inte självklart att få 
personal med rätt kompetens att flytta till Ludvika. Istället organiserades en 
grupp i Göteborg som arbetade i nära samverkan med Chalmers Tekniska 
Högskola. Det var något ABB inte hade gjort tidigare i produktionen av 
klassiska affärer i HVDC. Att organisera produktionens komponentlinjer var 
uppenbarligen en lärprocess som innebar att experimentera med olika lös-
ningar för att utveckla existerande rutiner i arbetssättet.  Både radiotäta inne-
slutningar och bemanning genom externa samarbeten var något som utveck-
lades med rutiner för att skapa anpassning och prestanda i förmågan till pro-
duktion. Sådana rutiner kombinerades med utvecklade rutiner för interna 
samarbeten med andra ABB enheter så som kabelverksamheten i Karlskrona 
och generatorer för vindkraftssystem i divisionen. Förmågan till produktion 
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förändrades med andra ord genom att intern och extern kunskap integrera-
des.  

Förändringen av produktionen innebar att spänningar inom organisationen 
för HVDC utnyttjades precis som att spänningar även skapades med hjälp av 
samarbeten och rekryteringar. Det fick till följd att spänningssfären i den stig 
som höll på att skapas krävde ”riktning” när värderingar i hela produktionen 
var i förändring.  

För att hantera de spänningar som följde vid integreringen utvecklades 
förmågan till att koordinera information mellan och inom nivåer av företags-
ledning i förnyelseprocessen. Detta blev sättet att vända och utnyttja konflik-
ter i organisationen mellan grupperingar kring klassisk HVDC och gruppe-
ringar kring den nya teknologin för högspänd likström s.k. HVDC Light för 
att driva utvecklingen.  Denna typ av agerande utvecklade strategiplane-
ringsförmågan som rutiner att utnyttja spänningar konstruktivt, praktisk sna-
rare än analytiskt. HVDC Light möten instiftades till en början genom att 
kommendera alla som arbetade med den nya tekniken till att komma till ett 
möte varje fredagsmorgon klockan åtta för exakt trettio minuters informat-
ion. Här utbyttes information om såväl produktstandard som ”utopiska” vis-
ioner. Mötet utvecklades till en ”kultur” av att sanningen alltid skulle sägas 
precis som att reglerna för sådant informationsutbyte var att ”ingenting 
skulle spridas utanför den deltagande gruppen”. Rutinen som utvecklades 
kom att fortsätta i över tio år, tills den ansvarige för aktiviteterna gick i pens-
ion.  

Jobbrotation och utbildning var andra rutiner som utvecklades och som 
förändrade operativa förmågor för att skapa nya affärer med långsiktig till-
växt. Sådana rutiner kompletterade på så vis rutinen av HVDC Light möten. 
Dess tre rutiner utgjorde en betydande drivkraft för att integrera produktion-
en i existerande organisation, eller som en informant uttryckte betydelsen av 
dess aktiviteter: 

De fick ju lov att sätta sig på skolbänken ett tag, höll jag på att säga. Det var 
som --- sa att vi måste använda dem som inte kan någonting för de startar 
från noll och så ska de lära sig någonting. De andra som kan någonting, de 
måste först lära av sig det gamla och lära sig det nya. Det är en massa saker 
som är annorlunda naturligtvis. Man måste tänka lite annorlunda och det är 
klart att för en del så tar det längre tid och för andra går det fortare. Ja, fram-
för allt vad kan teknologin göra. Vad ska du använda den [tekniken] till, vad 
ska du trycka på, vilka funktioner ska du promovera gentemot vilka kunder 
och så vidare. Jag menar att även om du jobbar med utveckling av kontrollut-
rustningar så måste du ha en marknadskompetens. Du måste veta vad du ut-
vecklar för. Vad du bygger för. Även om du inte direkt går i klinch med kun-
derna så måste du veta vad är det vi behöver, vad vill ni göra med det här, 
vad vill vi promovera för någonting. Ja, vi har kört väldigt mycket interna 
seminarier och utbildning i det här [Kjell Ericsson, Marknadsansvarig och 
Projektledare HVDC Light, ABB] 
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Prestationen av förmågan till strategiplanering var alltså en förändring av 
rutiner i operativa förmågor med följden att kapacitet till att generera högre 
effekter med den nya tekniken ökade. När prestationen realiseras parallellt 
med förmågan till externa relationer så genererade förnyelseprocessen till-
växt i termer av signifikanta affärskontrakt för HVDC Light. Med kombinat-
ionen av aktiviteter från dessa båda förmågor skapade således ABB stigen 
bort från det stigberoende man hade befunnit sig i några år tidigare. 

Företagskrisen 
Under åren som följer efter millenniumskiftet uppstår svårigheter att ut-
veckla tillväxten med HVDC Light. Trots att utvecklade förmågor bidragit 
till att ABB kunde vinna signifikanta affärskontrakt så avtar effekten av ope-
rativa förmågors utveckling.  Det är framförallt tre händelser som innebär så 
diffusa spänningar att företagsledningens utmanas påtagligt i att upprätthålla 
förnyelseprocessen med HVDC Light, nämligen (1) att koncernens affärsin-
riktning förändras genom avyttringar och förvärv, (2) att vindkraft misslyck-
as som relaterad affär inom divisionen, och (3) att ABB hamnar i en finansi-
ell kris och ställs inför varumärkesrelaterade frågor. Dessa händelser bidrar 
på lite olika sätt till att förnyelseprocessen med HVDC Light utvecklas in i 
en situation av förstärkt stigberoende. 

Det första händelseförloppet inträffar i slutet av 1990-talet i samband med 
att Göran Lindahl drivit igenom idén om IT som kärnverksamhet. Detta in-
nebar att både verksamheten av kraftgenerering från Asea och tågverksam-
heten från Brown Boweri avyttrades. Parallellt med detta så hade koncernen 
omorganiserats till att förlägga verksamheter av forskning och utveckling 
med regional närhet. När så internet fick genomslag började ABB att inve-
stera i internetaffärer med idén att expandera IT-automation. Exakt vad in-
ternetaffärer innebar för ABB förblev diffust, även om Lindahl betonade att 
förstå industrilogiker inom exempelvis telekom. IT-boomen och efterföl-
jande börskrasch till trots, så vidmakthöll ABB idén att växa med internetaf-
färer. Affärer inom kraftöverföringssystem förblev dock fortsatt kärnverk-
samhet. Lindahl hade själv varit divisionschef för det området och hade all-
tid haft ett stort teknikintresse, inte minst i utvecklingen inom HVDC som 
affärsområde.  Dessutom hade divisionen under ledning av forsknings- och 
utvecklingscentrat i Västerås utvecklat en helt ny typ av generator för vind-
kraft, den s.k. Windformer. Billig vindkraft var således ett intressant till-
växtområde när ABB skulle ta upp kampen med el från fossila bränslen.  

Vid millenniumskiftet utvecklades så betydande spänningar mellan dessa 
olika initiativ att driva tillväxt och förnyelse i koncernen. För divisionsche-
fen Jörgen Centerman var dess spänningar så diffusa att han avsåg att lämna 
företaget. Det blev dock Lindahl som fick lämna och Centerman utsågs till 
koncernchef av styrelsens ordförande Percy Barnevik. I rollen som koncern-
chef driver Centerman under 2001 igenom betydande investeringar i att 
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standardisera processer i organisationen för att effektivisera ABB:s den di-
versifierade verksamheten. Samtidigt omorganiseras också koncernens orga-
nisation, från regioner till att utgå ifrån existerande kunder. Händelseförlop-
pet innebär två saker för HVDC Light. När Lindahl lämnade sin position 
förlorade man dels en garant i koncernledning, och dels blev den nya kund-
organisation föga till hjälp i sökande efter nya typer av kunder utanför exi-
sterande affärsdomän.  

Det andra händelseförloppet är en medial kris som initieras under våren 
2001. ABB:s  räkenskaper indikerade problem eftersom amerikanska till-
synsmyndigheters granskning visade att betydande delar av kärnverksamhet-
en utgjordes av finansiella verksamheter. Detta år gör koncernen en förlust 
på 783 miljoner dollar, den första förlusten någonsin. Arbetet med att rädda 
koncernen innebär effektiviseringar varvid långsiktiga satsningar på nya 
affärsområden inte längre ges någon prioritet. I synnerhet inte om de inte 
visar lönsamhet eller tillfredsställer finansmarknaders förväntningar på till-
växt. ABB lägger till exempel ned den prestigefyllda satsningen på Wind-
former när denna visar sig bli en alltför dyr lösning för att producera billig 
vindkraft till havs. Koncernen står i valet mellan att satsa på kraft eller 
automation där förväntningar vid tidpunkten fanns på tillväxt med området 
automation. Detta leder till att ABB avyttrar under 2003 sina investeringar i 
förnyelsebar energi. För organisationen kring HVDC Light innebar det att 
viktiga samarbeten avvecklades. Exempelvis så hade man haft svårt att få 
personer med rätt kompetens att flytta till Ludvika, vilket man istället hade 
löst genom att sätta upp en grupp i Göteborg som jobbade nära experter vid 
Chalmers för att utveckla kontrollsystem. När krisen i ABB blev ett faktum 
avvecklades även det samarbetet.  

Det tredje händelseförloppet innebar att några av de huvudpersoner som 
en gång i tiden stått bakom att initiera det s.k. HIP-projektet nr 69, de skulle 
nu bli föremål för ytterligare medial uppmärksamhet av den sämre sorten. 
Den 12 februari 2002 går ABB ut med ett pressmeddelande om att företaget 
avser kräva tillbaka delar av tidigare gjorda pensionsersättningar från sina 
tidigare två koncernchefer, Percy Barnevik och Göran Lindahl. Pressmed-
delandet är resultatet av interna maktkamper i ABB:s styrelse och koncern-
ledning om vem som skall ställas till svars för de betydande belopp som 
pensionsersättningarna innebär, ungefär 930 respektive 530 miljoner kronor. 
Händelseförloppet får betydande medial uppmärksamhet eftersom Barnevik 
var en välkänd internationell företagsledare. Den svenska pressen upprätthål-
ler drevet efter Barnevik under större delen av 2002. Även svenska politiker 
profiterar på situationen under hösten. För organisationen kring HVDC Light 
förstärker dessa händelser koncernledningens ljumma intresse för att stödja 
HVDC Light affärstillväxt. Ifrån att ha varit en symbol för att ABB:s starka 
finansiella ställning och varumärke, kom Lindahls engagemang för HVDC 
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Light och annat allt mer att bli ifrågasatt. Den negativa uppmärksamheten 
som följde med Lindahl och Barnevik blev således ett återkommande di-
lemma som utmanade företagsledningen att upprätthålla förnyelseprocessen 
med HVDC Light.  

Med ovan tre händelseförlopp utvecklades stigberoendet till att snabbt 
förstärka en ifrågasatt förnyelseprocess till att bli skärskådad av aktörer i 
hela koncernen. Från att initiativ kring HVDC Light skapade en stig av till-
växt och förnyelse av koncernen så hade beroendet av historia i stigen åter-
upplivats. Det hade återupplivats som dilemma som svårligen kunde undvi-
kas av företagsledningen i förnyelseprocessen. Det var endogena drivkrafter 
inom koncernen men ändå långt bortom räckhåll att påverka. Istället ryckte 
en systemkollaps kring förnyelseprocessens existens allt närmare. System-
kollapsen i den skärskådade förnyelseprocessen var förestående eller som en 
chef med insyn uttryckte det: 

Då var det här ifrågasatt [2002-2003]. Det var hemskt nära att man kastat ut 
det kan jag säga. Så nära. [Bo Nordmark, f.d. affärsområdeschef för ABB 
HVDC] 

Om vi håller för sant att systemkollaps är förklaring till varför det är nära att 
verksamheten kring HVDC Light avvecklas så följer att spänningar i 
systemkollapser kan uppmärksammas och riktas.  När systemkollapser upp-
står så är det en situation av ”sanningens ögonblick” - ett tidsfönster av 
spänningar som kan riktas för att skapa förståelse för den nya affärsverk-
samhetens existens. Organisationen kring HVDC Light gav sig inte, de 
skapade spänningar och utnyttjade de som redan diffust hade fortplantat sig 
inom och utom företaget. 

Skam den som ger sig – stigbrott med nytt tillämpningsområde  
För ABB var problemet med att lära sig den nya affärslogiken i HVDC Light 
något som behövde hanteras både lokalt och globalt. Lokalt handlade utma-
ningen om att hantera spänningar kring föreställningar om kannibalism på 
klassisk HVDC. Globalt var utmaningen att hitta sätt att utnyttja spänningar 
som hade eskalerat i affärsekosystemet som en konsekvens av både turbu-
lensen i koncernledningen och företagets finansiella exponering.  

Det lokala lärproblemet var hur man skulle gå tillväga för att utveckla 
förmågan att identifiera och hantera bakomliggande kundbehov i sökandet 
efter nya tillämpningsområden. Detta var ju en förmåga man försökt ut-
veckla sedan i mitten av 1990-talet, men det hade varit svårt att driva igenom 
sådana intentioner i organisationen. Istället hade den nya affären varit bero-
ende av en persons färdighet till kundbehovsbaserad problemlösning vilket 
hade bidragit till affärskontraktet med Gotlands Energi 1997. Därefter hade 
sedan affärer vunnits med utvecklad förmåga att hantera externa relationer i 
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statliga konsortier på några internationella marknader. Denna förmåga var 
viktig men dess effekter stod också i kontrast till nya typer av kundbaser där 
enbart egenskaper i HVDC Light kunde lösa kundernas problem. Oljeindu-
strin var en kundbas som man tidigare hade försökt att närma sig. Bristen på 
koordinering i att utveckla nya förmågor hade varit ett problem så tillvida att 
potentiella affärer inte genererade de signifikanta kontrakt man sökte. Olje-
plattformar blev så en helt central kundbas när det interna ABB-projektet 
Windformer målades upp som ett misslyckande. Ett misslyckade utifrån att 
vissa hävdade att det inte förelåg något behovet av vindkraft mellan land och 
plattform.  

… jag vet inte för vilken gång i ordningen vi talade med Statkraft om den 
idén vi hade. Till slut var det någon som sa att de tyckte vi varit lite tjatiga 
och så sa de ”Sluta nu att tjata för ni har en jättebra idé. Det är bara ett fel, 
kraften ska gå åt andra hållet. Vi undrar förstås vad de menade ”Vad då gå åt 
andra hållet?”, ”Vi ska mata kraften ut till plattformen och inte in mot land”. 
”Det kan man väl inte göra” sa vi och så rullade det igång. De förklarade för 
oss vad vi aldrig hade förstått alltså hur koldioxidskatt fungerar. 40 % av hela 
Norges Co2 utsläpp kommer från plattformarna, kraftgenerering på plattfor-
marna och de vill inte ha mer, de ville ha tvärt om. De ville ha användaren 
vattenkraft och mata plattformarna. Då drog vi igång för de hade kommit på 
att vi faktiskt hade lösningen för att göra det här. Att mata kraft, för att få ut 
mer olja och gas behövs större kompressioner som får upp trycket. För att 
mata de här kompressionerna så tyckte de att vi hade en väldigt spännande 
teknik, så vi startade då det här projektet … vi jobbade oerhört nära kunden 
där. Väldigt, väldigt nära och så byggde vi då världens första och hittills enda 
kan jag säga kraftmatning till plattformen ... Det projektet hade också en full-
ständigt avgörande betydelse när vi sedan kom in och diskuterade att bygga 
vindkraftanslutning för då kunde vi hävda att vi kunde, vi vet, vi har byggt 
offshore. [Bo Nordmark, chef HVDC, ABB Power Systems] 

Det lokala lärproblemet hanterades alltså genom att dels utnyttja spänningen 
som hade utvecklats inom organisationen för HVDC i samband med integre-
ringen av HVDC Light, dels utnyttja spänningen som uppstod i samband 
med misslyckandet av Windformer projektet. Genom att uppmärksamma 
möjligheten kunde spänningarna utnyttjas för att legitimera den nya tekniken 
som tillväxtaffär i koncernen. Intressenter som hade förlorat pengar eller 
anseende på tidiga initiativ på vindkraft, så som Windformer, kunde nu an-
das ut och ge sitt stöd till fortsatt tillväxt med HVDC Light. Lösningen på 
det lokala lärproblemet var att utveckla den operativa förmågan till kundbe-
hovsidentifiering, en förmåga som hade saknats i organisationen. 

Det globala lärproblemet var dock annorlunda än det lokala.  Stigberoen-
det handlade om makt- och värderingssystem i hela affärsekosystemet, inte 
minst i föreställningar hos egen koncernledning. Efter att ha levererat install-
ationer av HVDC Light i USA så hade relationer etablerats för att skapa 
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långsiktigt förtroende. När strömavbrottet på Long Island, den s.k. ”blackou-
ten” inträffar 2003, så kom företrädare för HVDC Light snabbt på plats för 
att ge sitt stöd till att avhjälpa krisen. Initiativet uppmärksammades av den 
välkända politikern Hillery Clinton som gav sin uppskattning ute på plats. 
Sedermera renderade initiativet till flera miljöutmärkelser för ABB både som 
företag, och HVDC Light som teknologi. Blackouten exemplifierar hur sym-
boler används i spänningsutnyttjande, för att påverka den högre nivån av 
företagsledning såväl som yttre aktörer. Eftersom koncernledningen hade 
bytts ut i betydande omfattning så var företagsledning av förnyelseprocessen 
med HVDC Light inte en fråga om att upplysa, utan att utbilda densamma. 
Vissa förmågor i företag kan tydligen hantera framväxten av spänningar från 
systemkollapser med så kraftfulla prestationer att den nya stigen blir ett brott 
mot det konventionella sättet att göra affärer. Troll A var finansiellt sett en 
mindre affär om 147 miljoner kronor medan referensen var värd sin vikt i 
guld som man säger. 

Stigskapande ur handlingsutrymmet 
Genom att ha utnyttjat spänningar för att påverka personalen i affärsområdet 
HVDC och den nya koncernledningen så vidgade företagsledningen sitt 
handlingsutrymme. Utvecklad förmåga att påverka externa relationer i affär-
sekosystem skulle nu återanvändas. Arenan för att hantera spänningar mellan 
relationer i affärsekosystemet blev det potentiella affärskontraktet Estlink 
och de nätverk som var kopplade till detta. Det transeuropeiska nätverket, 
”Trans-European Network”, är en organisation av flera genom vilken den 
Europeiska Unionen bedriver sin utvidgningspolitik. På organisationens lista 
över prioriterade projekt så var Estlink den första EU-finansierade samman-
länkningen av de nya EU-länderna. Denna kraftlänk var ett projekt som en-
gagerade både finska och baltiska kraftbolag, såväl som andra statliga aktö-
rer.  När svenska satsningar på den moderna tekniken av HVDC Light ham-
nade under luppen i statligt styrda utredningar så blev EU-relaterade affärer 
ett väsentligt alternativ i företagsledningen av den skärskådade förnyelsepro-
cessen73. Fortsatta referensanläggningar inom Sverige var viktigt för tillväxt 
och arbetstillfällen. Men den spänningssfär som ABB hade skapat med den 
nya teknologins etablering inom offshore fanns något att utnyttja för att 
skapa tillväxt. 

Estlink var ett affärsprojekt som inkluderade ett antal aktörer som det blev 
en betydande utmaning att förhålla sig till som leverantör. Inledningsvis så 
drevs affären av helt fristående privata aktörer. Dessa hade bildat ett konsor-

                               
73 Regeringen uppdrog den 13 januari 2005 Svenska Kraftnät att utreda i vilken omfattning 
och på vilket sätt affärsverket kunde medverka i och stödja teknisk forskning, utveckling och 
demonstration inom allmänna eltekniska områden, dels teknikområden av direkt betydelse för 
el-överföring och distribution.  
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tium för att organisera idén om en gemensam kraftlänk mellan länderna. För 
ABB:s ledning blev det minst sagt ett ”kraftspel” att förhålla sig till. Ett spel 
där vissa krafter verkade för allt mindre beroende av den ryska staten samti-
digt som privata aktörer företrädde andra intressen, som inte nödvändigtvis 
låg i linje med den politiska inriktningen som företräddes av EU och de nor-
diska länderna. Det innebar i praktiken att aktörer i konstellationen kring 
affären upprepat byttes ut med konsekvensen att ABB upprepat fick offerera 
på nytt utifrån någon ny konstellationen. Komplexiteten i affären var inte 
enbart att företagsledningen snabbt behövde identifiera vem som egentligen 
var kunden i en föränderlig konstellation. Det var också en komplexitet att 
hantera spänningar kring fördelningen av det ekonomiska värdet inom kon-
stellationen av aktörer.  

… så var det ju då inte Fingrid som byggde mellan Finland och Estland. Utan 
det var ju det privata kraftbolaget som tog initiativet att bygga. Sen kom man 
överens om att när man väl fått igång det där och de har avreglerat det i Est-
land då ska den finska delen av Estlink föras över … Vad jag försöker säga är 
att många utav de här projekten är sådana som inte gått i de traditionella spå-
ren utan det är någon som gör någonting som egentligen inte skulle ha gjort 
det här [Hans Gners, affärsutvecklare ABB HVDC] 

När de nationella kraftbolagen väl gick ihop genom det formaliserade EU-
finansierade projektet Estlink så kunde ABB utnyttja spänningarna i fördel-
ningen av ekonomiskt värde. Problemet med att inga konkurrenter kunde 
erbjuda den nya tekniken av HVDC Light blev nu inte längre ett hinder. Det 
gav istället en möjlighet för den etablerade konstellationen att öka den eko-
nomiska avkastningen. Till skillnad mot klassiska lösningar, vilket ABB 
förvisso kunde erbjuda, så möjliggjorde HVDC Light betydligt kortare leve-
ranstid. Eftersom anläggningen för kraftlänken skulle överlämnas till nätope-
ratörerna först flera år senare så innebar ett års kortare leveranstid även ett år 
av betydande belopp på intäktssidan för de involverade kraftbolagen. Det 
fanns krafter som förvisso verkade för projektet men etableringen av HVDC 
Light var resultatet av att navigera i den föränderliga konstellationen av eko-
nomiska aktörer. Det var en förmåga till att hantera externa relationer man 
hade lärt sig under 1990-talets samarbeten med TransEnergy. Detta hade 
man sedermera utvecklat som operativ förmåga till att identifiera kundbehov 
inom nya tillämpningar. Den ackumulerade erfarenheten att utveckla sådana 
förmågor kom nu väl till pass för att vinna den avgörande affären för HVDC 
Light.  

Detta var strategiskt agerande i avseendet att utvecklad denna förmåga att 
hantera externa relationer som genererade genomgripande förändring i före-
tagets produktionsförmåga och samtidigt aktiviteter för att upplysa koncern-
ledningen om HVDC Light som tillväxtsatsning inom kraftöverföringssy-
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stem. Figur 9 illustrerar detta samband vilket beskrivis med gröna aktiviteter 
och hur ABB intensifierade aktiviteter (röda) för att lära sig standardiserad 
och modulär produktion av HVDC Light för att hantera tillväxten. 

 

 
 
Figur 9. Hur förmågor återanvänds till att förändra produktionsförmåga (2003-

2006) 

Den skärskådade förnyelseprocessen visar att vissa existerande förmågor kan 
utnyttjas för att förändra andra förmågor. Men de förra förmågorna kan 
också behöva förstärkas i sig självt med nya aktiviteter i företagsledningar 
när kriser uppstår. Exempelvis visade ABB att diffusa spänningar från kris-
relaterade händelser reducerades genom att kommunikationen mellan före-
tagsledningar på olika nivåer knöts ihop. I figur 9 ser vi hur rutiner i för-
mågor av strategiplanering och externa relationer knöts ihop till att både 
vinna kontraktet Estlink och förändra den operativa produktionsförmågan. 
När koncernen dessutom omorganiserade kabelverksamheten till att ingå i 
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affärsområdet Power Systems så förstärkte det företagsledningarna för 
HVDC och Kablars förmåga att arbeta långsiktigt. Det innebär att även när 
existerande förmågor kan utnyttjas så följer krav på anpassning av aktiviteter 
i förmågornas prestanda. Detta är påtagligt när nya typer av förändringssitu-
ationer uppstår. Annorlunda uttryckt, så följer investeringskostnader i nya 
aktiviteter även när existerande förmågor att skapa och utnyttja spänningar 
kan återanvändas i förnyelseprocessen.   

Koncernens systemerbjudande ett decennium in på 
2000-talet 
Integrering för att fortsätta skapa stigen 
Under 2005 och åren som följer utmanas ABB av flera händelser som på lite 
olika sätt påverkar bolagets förmåga att fortsätta skapa tillväxt med förnyel-
seprocessen. Svenska Kraftnät erhöll ett regeringsuppdrag att utreda vem 
och vad som bör ges statligt stöd avseende framtidens elteknik. Omvärldsa-
nalysen reflekterade osäkerhet kring framtida installationer för kraftöverfö-
ring eftersom det var första gången i historien som marknadsbehovet ökade i 
både gamla och nya industrialiserade länder samtidigt. Kartläggning av 
svenska verksamheter inkluderade HVDC Light som ett av många utveckl-
ingsinitiativ. Under året fattade Svenska Kraftnät beslut om att förstärka 
stamnätet mellan Närke och Skåne genom att bygga den s.k. Sydlänken. En 
utredning tillsätts men leder fram till att beslutet rivs upp. Tre år senare döps 
hela projektet om till Sydvästlänken eftersom ett nytt beslut innebar att även 
bygga en länk västerut, från Jönköping till Norge. Spänningar i det svenska 
affärsekosystemet om framtidens elsystem var uppenbar. 

Andra spänningar förstärktes när konkurrenter i form av Siemens och 
Alstom började erbjuda egna alternativ till HVDC Light. För ABB var kon-
kurrensen välkomnande eftersom det förstärkte idén om att den nya tekniken 
var betydelsefull i framtidens system för elförsörjning. Men inom Europa 
och olika grupperingar inom Europeiska Unionen så växte andra typer av 
spänningar fram. Aktörer som tjänade pengar på den etablerade tekniken 
med luftburna ledningar hade insett att deras vinster hotades av HVDC 
Light. De konflikter som ABB hade haft att hantera inom den egna organi-
sationen hade reducerats och med förmågan till strategiplanering utnyttjats 
konstruktivt. Nu uppstod spänningarna på nytt bland aktörer i det alltmer 
snabbföränderliga affärsekosystemet. Något var således nödvändigt att göra 
för att ABB skulle kunna behålla initiativet som stigskapare.  

Situationen föranleder ABB att fortsatt förstärka sin förmåga att hantera 
externa relationer genom aktiviteter som påverkar aktörer i affärsekosyste-
met där HVDC Light utgör en del. Exempelvis så tar styrelseledamöterna 
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Jakob Wallenberg och Michael Treschow initiativ till att skriva brev till den 
svenska regeringen. De pekar på att staten bör satsa på ABB:s nya likströms-
teknik. På affärsområdesnivån så finns det affärsutvecklare som kontinuer-
ligt identifierar, medverkar och direkt försöker påverka de samtal som pågår 
i olika grupperingar inom EU, och företagets potentiella kunder. Betydelsen 
av förmågan i externa relationer för HVDC Light aktualiserade på så vis 
behovet av att förändra försäljning som operativ förmåga, inte bara affärs-
området Power Systems utan i koncernen som ett företag. När även kabel-
verksamheten organiserades till Power Systems integrerades kunskap för att 
utveckla aktiviteter om möjliga paketerbjudande i försäljningen. Genom 
kontinuerliga möten i nästa tio år kring HVDC Light började man arbeta på 
djupet bland EU-aktörer för av att sondera dialogen kring vad som uppfatta-
des kunna utgöra värden med HVDC Light teknologin, och så försörjdes 
försäljningsorganisationen regelbundet med idéer för att skapa innovativa 
erbjudanden. Kort, man lärde sig att utveckla arbetssättet att offerera och 
marknadsföra paketlösningar av stationer och kablar som en kostnadseffek-
tiv leverans som skapade mervärden för kunden.  

Året efter att affärsavslutet i Estlink genererade kontrakt inom offshore så 
initierades även processen att utveckla förmågan till samordnad försäljning.  
Framförallt genom att etablera ett särskilt koordineringscenter för den nya 
typen av marknad. Parallellt så säkrade organisationen signifikanta affärs-
kontrakt med båda Tyskland, Namibia, och Irland. En tillväxt som innebar 
att försäljningen trefaldigades från redan etablerad nivå. Från att ha omsatt 
ca två miljarder kronor de första tio åren så hade omsättningen trefaldigats 
under loppet av två år. Det skulle senare visa sig vara ihållande tillväxt. 
Koncernen ABB hade med andra ord lärt sig att samordna försäljning av 
teknikens nya tillämpningsområden för att möta utvecklad konkurrens såväl 
som spänningar i affärsekosystemet.  

Epilog: nya stigar följer i konvergensen av systemaffärer  
Sedan det första initiativet till förnyelseprocess har koncernledning och sty-
relse bytts ut fyra gånger. Mot slutet av 2000-talets första decennium fram-
träder så slutligen betydelsen av HVDC Light för koncernen. ABB profilerar 
sig som ett företag med framtidens lösningar inom förnyelsebar energi, ett 
budskap som sprids runt om i världen på bland annat internationella flygplat-
ser. Detta skall ses i kontrast till att koncernen fem år tidigare avyttrade sina 
tillgångar inom förnyelsebar energi.  Idag är således affärerna något betyd-
ligt mer än en ny teknik, eller som några nyckelpersoner uttryckte det: 

Nu kommer nästa fas, för den här fasen den har vi kommit att kalla i våra, in-
terna diskussioner, klimatfasen. De [politikerna] säger massor av saker som 
är energieffektiviserade och fokuserade kring att hantera detta. Det ska in i 
den befintliga. Det här ger en expansion på något sätt. Det ger en ny pionjär-



 

 
196 
 

fas. Så har du lärt dig ett nytt ord som heter smarta nät helt plötsligt. Så har 
de lärt sig att allt det här kommer ju att påverka hur nätet ska se ut. För nätet 
får mycket nya problem. Produktionen går uppåt och nätet vet inte vad det 
ska göra för på förmiddagen är det väldigt hög belastning när solen går upp 
och vinden blåser och på eftermiddagen har vinden upphört och solen går ner, 
då sjunker nätet. Så nätet vet inte riktigt hur det ska bete sig och det ska det 
smarta nätet jämna ut och hantera. Så plötsligt är det inte längre produktion, 
konsumtion och elsystem i meningen nät, för det är ju nätet som är elsyste-
met. [Diskussion mellan Bo Nordmark och Stig Göthe] 

HVDC Light har blivit en fundamental komponent i framtidens elsystem, 
s.k. smarta elnät (smart grids). Det är system som genom avancerad mjuk-
varuteknologi stabiliserar och reducerar förluster i näten dvs. optimerad 
energiförbrukning. HVDC Light är en teknikbaserad affär som numera gri-
per genom hela koncernen eller som den globalt FoU-ansvarige för ABB 
Automation uttryckte saken på frågan om vilket som var ABB:s viktigaste 
utvecklingsprojekt:  

Vår likströmsteknik HVDC Light som tagits fram i Ludvika samt controllern, 
hjärnan, till industrirobotarna. Det handlar om flera små genombrott. Kraft-
fullare processorer, nytt material för kraftfullare tyristorer och utveckling på 
kabelsidan har alla bidragit till vår HVDC Light. Det är inget traditionellt 
tekniskt genombrott utan handlar om genombrott av våra processer, organi-
sation, management, teknik, verktyg. Både hårda och mjuka frågor. Sättet att 
leda systemutveckling med ökad funktionalitet. [Charlotte Brogren, intervju i 
tidningen Ny Teknik, 2011-10-25] 

Idag år 2012 är det på det viset att HVDC-affärer i Europa inte längre får 
offereras med den klassiska tekniken. HVDC Light teknik måste användas, 
och även på den kinesiska marknaden har klassisk teknik gradvis börjat ut-
manas. 
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11. Summering del II 

Denna andra del i avhandlingen inleddes med en resultatöversikt av empi-
riska observationer som pekade på skillnader i betydelsen av förändringar 
mellan de tre företagen.  Skillnaderna förklarades med hjälp av tre typologier 
av förnyelseprocesser: systemisk, idiosynkratisk, och marginell. Jag fann att 
typologierna överensstämde på väsentliga punkter med resultatredovisning. 
Därför användes typologierna för att presentera resultat och analys av de 
studerade fallen. Föregående tre kapitel har således i tur och ordning re-
dogjort hur spänningar växte fram i studerade förnyelseprocesser. För ana-
lysen utnyttjades studiens analytiska perspektiv i spänningsbegreppet i relat-
ion till positions- och stigdimensionen i dynamisk teori om förmågor. Här 
behöver de viktigaste observationerna från resultatredovisning och analysen 
av de tre fallen summeras. 

I kapitel 7-10 urskiljdes hur spänningar förekom som diffusa och/eller 
riktade i de tre typerna av förnyelseprocesser över tid. För att precisera hur 
spänningar gav upphov till olika situationer för involverade aktörer så identi-
fierade jag hur spänningar hade riktning eller fortplantade sig i organisation-
en. Ju mer diffusa spänningar som fortplantade sig i företagsledning av för-
nyelseprocessen, desto mer framträdde mönster av förstärkt stigberoende. 
Det innebar att företagets strategiska alternativ till slut begränsades till att 
antingen byta ut delar av företagsledningen eller tillföra ledningsstöd för att 
arbeta sig igenom situationen. I andra situationer riktades spänningar av 
aktörerna genom att dessa föreföll hanteras av rutiner i företagets förmågor.  

Tabell 7 visar hur de fyra typerna av episoder återkom i en förnyelsepro-
cess oavsett om typologin var systemisk, idiosynkratisk, eller skärskådad. 
Variationen i typen av episod avslöjar att vi har att göra med tre olika typer 
av drivkrafter i förnyelseprocesser. Här i finns något intressant mönster av 
spänningar att avslöja. Pentland (1999:722) menar att sekvenser av händelser 
kan beskriva en process men ”one needs to identify the generative structures 
that enable and constrain it” för att förklara processen. Kan det vara så att 
den generativa strukturen återfinns i typologin som epitet? Jag tolkar resulta-
ten i de tre fallanalyserna som att det är på det viset.  
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Tabell 7. Framväxten av strategiska alternativ i tre typer av förnyelseprocesser 

Typologi  Episod 1 Episod 2 Episod 3 Episod 4 Episod 5 

Systemisk Stigskapande 

 

Stigberoende 

 

Förstärkt           
stigberoende 

Stigbrott 

 

Stigskapande 

 

 
ca 1998 ca 1999-2000 ca 2001-2002 ca 2003-2004 ca 2005-2009 

Idiosynkratisk Stigskapande 

 

Stigbrott 

 

Stigberoende 

 

Förstärkt            
stigberoende 

Stigskapande 

 

 
ca 1995-1998 ca 1999-2000 ca 2001-2002 ca 2003-2005 ca 2006-2009 

Skärskådad Stigberoende 

 

Stigskapande 

 

Förstärkt            
stigberoende 

Stigbrott 

 

Stigskapande 

 

 
ca 1994-1996 ca 1997-2001 ca 2002-2003 ca 2004-2005 ca 2006-2009 

För det första så ger fallet Saab insikter i hur en generativ struktur uppstod 
som en motsättning i förnyelsen. Motsättningen hade en exogen drivkraft av 
spänning genom att förändringar i affärsekosystemet framtvingade internat-
ionalisering av koncernen medan tillväxtsatsningen på träningssystem hade 
behov av att utveckla andra typer av förmågor. Dess affärsportfölj var redan 
internationaliserad. Motsättning fanns även i en endogen spänning i form av 
idiosynkratiska maktproblem och brist på resurser av företagsledning. Detta 
var en spänning som hade sitt ursprung i det framväxande affärsområdets 
grundare.  Båda spänningarna var dock två dimensioner av en och samma 
motsättning som återkom i den idiosynkratiska förnyelseprocessen över tid. 
Denna paradoxala spänning återkom från att förändring om Sveriges för-
svarsomställning blev realitet i affärsekosystemet. Spänningen var paradoxal 
utifrån att vare sig koncern- eller affärsledningsnivån kunde göra något åt 
dess existens utan hade att förhålla sig till detta som lärbehov över tid. Det 
fanns således en naturlig egenskap i den idiosynkratiska förnyelseprocessen 
som i grunden var förknippad med spänningar av motsättningar som driv-
kraft.   

För det andra så fann jag i ABB-fallet att epitetet ”marginell omoriente-
ring” inte var en tillräckligt representativ beskrivning av de dilemman av 
spänningar som återkom i olika episoder av förändring. Detta blev tydligt 
framträdande genom att affärsutvecklingen av HVDC Light blev gradvis 
ifrågasatt även när dess affärspotential de facto hade realiserats åren efter 
millenniumskiftet. Jag utvecklade därför det ursprungliga begreppet ”margi-
nell” (Normann, 1971) med ett mer adekvat spänningsbegrepp, ”skärskådad” 
förnyelseprocess. I den skärskådade typologin fanns delvis en likhet med den 
idiosynkratiska i den meningen att någon signifikant aktör avspeglade sig 
som latent problem av spänning i den framväxande affären.  Percy Barnevik 
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och Göran Lindahl blev mediala huvudmän för den omtalade pensionsskan-
dalen74. Deras tidigare koppling till satsningar på HVDC Light, i synnerhet 
Lindahls bakgrund inom kraftsystem, var ett återkommande dilemma av 
spänning redan i samband med koncernens misslyckade Internetsatsningar. 
Trots att utvecklingen av HVDC Light som affär hade marginell påverkan på 
struktur och mål i koncernens specialisering kring millenniumskiftet så fanns 
ett djupare integreringsproblem om förtroende. Till skillnad mot den idio-
synkratiska typens natur av motsättningar mellan behov av förmågor så blev 
detta ett återkommande dilemma i förmågan att utveckla och sälja kraftsy-
stem. Dilemmat var dessutom förbundet med en exogen dimension av spän-
ning genom den osäkerhet som kontinuerligt fanns i den tekniska livscykeln 
av nyckel komponenter som HVDC Light vilade på. Det var en exogen driv-
kraft som företagsledningen hade att förhålla sig till. Det fanns således en 
naturlig egenskap även i den skärskådade förnyelseprocessen som i grunden 
var förknippad med spänningsdilemma som drivkraft.   

Mönstret i den systemiska typologin av förnyelseprocess skiljer sig även 
detta från de andra typologierna. Epitetet systemisk indikerar, som mönstret 
av episoder i tabell 7 sammanfattar från fallanalysen, att den generativa 
strukturen bakom riktade och diffusa spänningar är en drivkraft av både 
motsättning och dilemma. Precis som i den idiosynkratiska typologin så vi-
sade Ericsson hur utveckling av förmågan till kundbehovsidentifering var en 
motsättning i hur koncernen tidigare hade bedrivit teknik- och affärsutveckl-
ing. IP-teknikens snabba utveckling i slutet av 1990-talet var en exogen 
drivkraft till att denna motsättning blev latent över tid i företagets bas av 
förmågor. Spänningen blev latent eftersom Ericsson både hade drabbats av 
dilemman i sådana tekniksatsningar och av att den nya tekniken kontinuer-
ligt bidrog till konvergens i företagets teknikplattform och affärsekosystem. 
Dilemmats ursprung, påminde om det vi såg i ABB. Här var dock dilemmat 
mindre knutet till någon särskild aktör utan hade snarare en koppling till en 
historisk händelse som koncernen kollektiv sätt hade försökt att glömma75. 
Med IP-teknikens konvergens och snabba utveckling blev det kollektiva 
minnet av misslyckad affärsutveckling inom informationsområdet (EIS) på 
1980-talet ett kontinuerligt återkommande dilemma i Ericssons systemiska 
förnyelseprocess. Här i fanns således spänning som i betydande utsträckning 
var både naturliga egenskaper och sociala konstruktioner.    
                               
74 Den här studien analyserar inte korrektheten kring ”pensionsproblemet”. Istället är ut-
gångspunkten att ”pensionsproblemet” de facto var en kollektiv föreställning som utvecklades 
såväl inom som utom ABB, oavsett huruvida vad som anfördes var korrekt i sak. Kombinat-
ionen av denna kritiska händelse såväl som andra finansiellt relaterade händelser är represen-
terar del av den kontext som jag lyfter fram.  
75 Denna tolkning av dataanalysen stärks av att förändringsaktiviteter så sent som 2008/2009 
dedikerades åt att hantera historiska problem kring att lära sig kunddriven teknikutveckling. I 
företagets egen bok om Ericsson (2009) ges EIS marginellt utrymme. Som ett av de största 
misslyckandena i svensk företagshistoria är det naturligtvis fullt förståeligt att denna typ av 
erfarenhet helst läggs till handlingarna som man säger.  
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Från resultatsammanställningen av hur episoder av strategiska alternativ 
utvecklades i de tre typerna av förnyelseprocesser går det alltså att urskilja 
en bakomliggande förklaring till varför mönstren av episoder i tabell 7 varie-
rar. Detta innebär att mönster av förändringar i företagets förmågor, så som 
de togs upp i kapitel 7, har getts en fördjupad förklaring med hjälp av tre 
typologier och hur latenta spänningar uppstår som drivkraft för aktörerna att 
förhålla sig till.  

Bidrar spänningar i utveckling av nya affärsområden till att förnyelsepro-
cesser upprätthålls, och i så fall hur? Jag är benägen att svara ja på den 
forskningsfrågan. Det finns spänningar som bidrar till att förnyelseprocesser 
upprätthålls. Sådana spänningar kan urskiljas som tre typologier av latenta 
motsättningar och/eller dilemman som uppstår under lite olika villkor av 
snabba förändringar. En slutsats från det svar som jag utvecklat i summering 
av del II är att det behövs teori som adresserar hur dessa spänningar relaterar 
till dynamisk jämvikt och hur utnyttjande av sådana spänningar går till. Det 
förra ska vi återkomma till i avhandlingens femte och avslutande del medan 
det senare är en fråga för fortsatt analys.  

Eftersom observationerna i de tre företagen i väsentliga avseenden liknar 
vad Normann (1971) fann i svenska företag från 1960-talet så tycks det fin-
nas en stabilitet i förnyelseprocessers egenskaper. Stabiliteten i förnyelse-
processerna och deras olikartade egenskaper sinsemellan utgör en intressant 
konstans och variation för fortsatt analys av spänningsutnyttjande aktiviteter. 
Den naturvetenskapligt orienterade kollegan skulle kalla det för lagbunden-
het och kanske nöja sig med resultatet i del II för att testa vilka lagbunden-
heter som går att bevisa i större populationer av företag. En teori om spän-
ningar i förnyelseprocesser är samtidigt ett fenomen om ytterst komplexa 
samband av stabila och föränderliga mönster snarare än enskilda lagbunden-
heter. I strävan att förenkla en sådan teori så ska jag i del III analysera gene-
rella villkor i företagsledning med avseende på hur utveckling av förmågor 
går till för att upprätthålla förnyelseprocesser i miljöer av snabb förändring 
med olika typer av paradoxal spänning som följd.  
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DEL III:                                     
Spänningsutnyttjande aktiviteter 
I del III presenteras aktiviteter som utmärkte strategiska agerande i de tre 
företagen. Aktiviteter presenteras med avseende på hur företaget såväl som 
företagsledningar hanterade spänningar i förnyelseprocessen genom att ut-
veckla förmågor. Detta var som bekant studiens andra forskningsfråga. För-
visso används ibland bara ett av fallen för att illustrera en aspekt av spän-
ningsutnyttjande men den grundläggande analysen som presenteras bygger 
ändå på likartade observationer mellan företagen. I kapitel 12 ges en översikt 
av de olika aktiviteterna. Dessa redogörs sedan i tre efterföljande kapitel. I 
ett avslutande kapitel summeras analysen utifrån studiens andra forsknings-
fråga. 
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12. Strategin och språket om förnyelse  

Studien av förnyelseprocesser i de tre företagen genererade ett omfattande 
empiriskt material som kan vara svårt att överblicka i sina delar. I det här 
kapitlet ges därför en sammanfattande översikt av de kapitlen som följer om 
spänningsutnyttjande aktiviteter. 

Något om aktiviteter i en förnyelsekontext 
Resultaten som presenteras i del III pekar på tre typer av aktiviteter. Först 
presenteras aktiviteter som hjälper företaget att driva förnyelseprocessen i 
den yttre miljö, vad som kallats affärsekosystemet. Därefter redogörs för 
aktiviteter så som de utspelar sig i företagets inre miljö, det som vanligen 
refereras till som organisationen. Båda dessa typer av aktiviteter hjälper före-
taget att samordna sig i gränslandet av yttre och inre dynamik av förändring-
ar, så också i att hantera de spänningar som följer.  

Hantering av spänningar ska emellertid visa sig ske på olika sätt och med 
olika påverkan i skapandet av tillväxt i den nya teknikaffären. I vissa situat-
ioner, såsom vi såg i del II, uppstår spänningar som utmanar företagsled-
ningar i deras arbete med att utveckla förmågor i förnyelseprocessen. En del 
spänningar fortplantar sig som så diffusa spänningar i företagsledningen att 
skapandet av tillväxt avbryts eller framkallar situationer som närmast kan 
beskrivas som vakuum i förnyelseprocessen. Därför presenteras till sist en 
analys av aktiviteter som visade sig vara likartade mellan företagen och i 
företagsledningarnas arbete med att upprätthålla förnyelseprocessen på 
längre sikt.  

Användningen av språk för att utveckla förmågor 
I de tre typerna av aktiviteter redogör analysen för såväl agerandet med ruti-
ner som hur dessa repetitiva aktiviteter av lärande initierades av specifika 
aktiviteter i företagsledning av förnyelseprocessen. Det senare benämns 
praktik av individer och grupper.  
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I samspelet mellan rutiner och praktik urskildes språket om förnyelse. 
Språket reflekterade tre distinkta egenskaper som visade på samspelet mellan 
rutiner och praktik. I aktiviteter i den yttre miljön använde företagsledningar 
symboler som språk i sin praktik att utveckla rutiner. Symboliskt språk blev 
på så sätt en del av rutiner för att leda värdeskapandet och skapa dominans 
vid fördelning av ekonomiska värden i den nya affären i affärsekosystemet. I 
kontrast till detta språk byggde språket om förnyelse i den interna miljön på 
dialoger. Även dessa dialoger utvecklades i sampel mellan företagsledning-
ens praktik och rutiner som sedermera möjliggjorde utvecklandet av språket 
om förnyelse men med den distinkta egenheten att innovationer och tillväxt i 
den nya affären genererades. Denna tillväxt uppstod i sin tur som ett samspel 
mellan dominanta rutiner med symboliskt språk och den senare typen av 
innoverande rutiner med dialoger för att utveckla språket, och så också stra-
tegin.  

Båda dessa typer av aktiviteter, med endera formen språk i både praktik 
och rutiner, genererade ekonomiska effekter dels genom att den nya affären 
växte i omsättning, dels genom att företagets operativa förmågor anpassades 
till den snabbföränderliga omgivningen. Förmågor i företag som åstadkom-
mer sådana effekter i förnyelseprocesser benämns som dominerande respek-
tive innoverande förmågor. 

Emellertid pekade analysen också på att företag även använder sig av en 
helt annan typ av spänningsutnyttjande aktivitet för att utveckla det nya af-
färsområdet. Vid vissa tidpunkter av konvergerande förändringar i förnyel-
seprocessen tenderade diffusa spänningar att fortplanta sig i de tre företagen. 
I de tre företagen skedde fortplantningen i lite olika omfattning samtidigt 
som aktiviteten som användes för att bemöta den diffusa spänningens ut-
bredning var densamma. För att bemöta sådana situationer effektivt så ut-
nyttjades spänningarna med ett annat språk än symboler och explicita dialo-
ger med rutiner och praktik. Istället initierade en aktör i företagsledningen ett 
initiativ för att synliggöra entreprenöriell teknikhistoria i förnyelseprocessen. 
Sådana aktiviteter var i sig enstaka förekommande och lämnade avtryck i 
organisationen genom någon form av dokumentation. På så vis riktades 
spänningar genom kognitivt språk om förnyelsen snarare än med symboler 
och dialoger i strategin. För att ytterligare exemplifiera ges i tabell 8 exem-
pel på spänningsutnyttjande aktiviteter och hur dessa manifesterade sig i de 
studerade företagen. 
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Tabell 8. Spänningsutnyttjande aktiviteter i förnyelseprocessen – en översikt  

Företag Dominerande                        
förmåga 

Innoverande                           
förmåga 

Entreprenöriell                    
teknikhistoria 

Ericsson Kundbehovsidentifering; 
användarvänlig teknikutveckl-
ing i systemen 

Strategiarbete på daglig-, 
veckovis-, och månadsba-
sis 

Aktivitet baserad på 
återblickande dokument 
om forna händelser och 
strategier  

Saab Internationella allianser; 
entreprenad av träningssystem 
i samhällssäkerhet 

Löpande produktinveste-
ringar för alla med busi-
ness case  

Aktivitet baserad på: 
jubileumsbok om företa-
gets entreprenörer och 
team 

ABB Försäljning;                                
marknadsledarskap i nästa 
generation av elsystem 

Disciplin av veckomöten 
med strategidialoger över 
kaffet  

Aktivitet baserad på 
artikel om banbrytande 
innovation på 1930-/40-
/50-talen  

I kapitlen 13, 14 och 15 presenteras i tur och ordning dominerande förmågor, 
innoverande förmågor, samt entreprenöriell teknikhistoria. Vart och ett av 
kapitlen exemplifierar resultat från studien av de tre företagen. Sist i varje 
kapitel sammanfattas typen av spänningsutnyttjande aktiviteter. Efter det att 
den jämförande analysen presenterats relateras de tre kapitlen i kapitel 16 till 
varandra i en sammanfattande analys med avseende på studiens andra forsk-
ningsfråga, och i detta kapitel formuleras även slutsatser för studiens fjärde 
och avslutande empiriska analys om ekonomiska värden i förnyelseproces-
ser.  
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13. Dominerande förmågor 

En dominerande förmåga möjliggör att förtaget kan utnyttja spänningar i 
värdekonstellationer för att positionera sig i affärsekosystemet. Resultat visar 
att även om värdekonstellationer villkorar utvecklingen av företagets nya 
affärsområde så är det huruvida spänningar utnyttjas eller inte som påverkar 
företagets handlingsutrymme. I värdekonstellationer kan företag komma att 
utvecklas in i besvärliga situationer som kan vara märkbart destruktiva för 
ekonomisk prestation. Analysen blottlägger hur företagsledningar genom att 
utveckla dominerande förmågor skapar eller utnyttjar spänningar bland aktö-
rer i det större affärsekosystemet för att påverka sådana situationer till för-
ändring. Sammantaget pekar resultaten i kapitlet på hur dominerande för-
mågor bidrar till att företag kan upprätthålla förnyelseprocessen i samband 
med investeringar inom ett nytt affärsområde.  

Aktiviteter i värdekonstellationer och affärsekosystem 
I påverkan av affärsekosystem använder företaget olika typer av aktiviteter 
för att rikta naturligt genererade spänningar. Resultat från den empiriska 
studien pekade på att företag använder sig av två olika aktiviteter i en extern 
sökprocess för att positionera sig i snabbföränderliga affärsekosystem; sym-
boliskt språkliga aktiviteter samt specifika aktiviteter av interaktion i före-
tagsledning av förnyelseprocessen. Huruvida företaget realiserar en domine-
rande förmåga i sin externa sökprocess beror dock på samspelet mellan båda 
kategorierna av aktiviteter. Genom båda aktiviteterna skapar och formar 
företaget värdekonstellationer till att påverka det större affärsekosystemet. 
Fortsatt redovisas resultat som beskriver och förklarar hur företag utvecklar 
en dominerande förmåga genom sådana aktiviteter och dess samspel.  

Meningsskapande symboler i spänningsutnyttjande 
Aktiviteter av symboliskt språk, oavsett form, bidrar till att aktörer utvecklar 
förståelse för ekonomiskt värdeskapande. I en dominerande förmåga handlar 
sådan förståelse om ekonomiskt värdeskapande i gapet mellan företagets 
nuvarande roll i affärsekosystemet och en framtida roll i detsamma. När 
Ericsson utvecklade den nya affären multimedia så utmanades de anställda i 
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rutiniserad färdighet och kompetens att hantera kunder för att förstå innebör-
den av företagets framtida roll i ekosystemet. Några managers såg dock mer 
klart innebörden av företagets framtida roll i affärsekosystemet. De såg att 
Ericsson skulle axla rollen att hantera multimedialeverantörers databaser för 
att leverera kvalitet i tjänster till konsumenter. Hur detta skulle kunna reali-
seras var däremot inte lika självklart. För medarbetare, såväl tjänstemän som 
kollektivanställda, var det mer vanligt att tänka i perspektivet av konsument. 
I ett sådant tankesätt förblev således företagets roll alltjämt diffus i det fram-
tida affärsekosystemet. Företagets framtida roll i affärsekosystemet krävde 
med andra ord sökande efter förändringens innebörd i den externa miljön av 
snabba förändringar.   

På den lokala marknaden i Singapore kom en manager att hantera pro-
blemet att skapa förståelse för innebörden av förändringen i det snabbförän-
derliga affärsekosystemet. Här identifierades språket som ett sätt att skapa 
förändring kring företagets framtida roll i att skapa och fånga ekonomiska 
värden. Istället för att direkt symbolisera företagets roll så tog managern tag i 
det konkreta problemet kring att utveckla förutsättningar för att utveckla 
språket om behovet av förmåga i företagets externa sökprocess. Managern 
såg att företagets framtida roll skulle innebära betydande krav på att förstå 
nya logiker kring kundproblem. Men för att utveckla sådan förståelse som 
nytt agerande så behövde kopplingen mellan konkret prestation och abstrakt-
ion av roll i affärsekosystemet ges symboliskt språk. Det krävdes en specifik 
aktivitet, eller som managern utryckte det:  

Så faktum är att jag tycker att en av de mest effektiva grejerna som jag lärde 
mig då var att ta in en sådan person som representerar den nya kompetensen 
och sätta den personen i ett case framför en kund för att demonstrera för de 
andra som sitter som åhörare hur det faktiskt är att hantera de här frågorna. 
Jag gjorde så för jag fick inte det lokala teamet att förstå skillnaden. Jag var 
väl dålig på att förklara och jag fick inte fram det. Då tog vi in en person som 
var i Hong Kong, för de var duktiga, och vi flög in den personen till en dis-
kussion med kund. Han tog då kommandot på mötet och började rita och visa 
hur han förstod kundens problem och vad de egentligen ville göra och åstad-
komma. Efteråt så kom de lokala Ericssonanställda till mig och sa: ”nu fattar 
jag vad solution architect är”. (Tomas Ageskog, managers Ericsson multi-
medialösningar Singapore) 

Sökandet efter förändring sker i situationer där respons – feedback – från 
åtminstone någon av företagets yttre aktörer möjliggörs, i Ericssons fall en 
kund och en aktör från en annan marknad i det framväxande affärsekosyste-
met för multimedia.  Genom specifika aktiviteter om symboliskt språk både 
skapades och riktades spänningar i situationen av förändring.  

Den förändringen som leder till utvecklandet av en ny förmåga är inte ge-
nerellt knuten till någon specifik förmåga, utan förmågans innehåll är bero-
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ende av det affärssammanhang som företaget avser växa med. För Ericsson 
initierade förändringen en process som kom att utveckla förmågan att identi-
fiera bakomliggande kundbehov vilket gjorde det möjligt att återta initiativet 
i den snabba teknikutvecklingen i affärsekosystemet. Det var en kontextbe-
roende förmåga som med sina aktiviteter bidrog till att Ericsson upprätthöll 
sin systemiska förnyelseprocess. För andra företag kan det handla om att 
utveckla förmågan till allianser eller någon annan marknadsrelaterad utma-
ning. Vad som resultatet av den empiriska studien pekar på som generellt är 
att utveckling av sådana exempel på dominerande förmåga innehåller sym-
boliskt språk som med tiden rutiniseras. En generell egenskap i sökprocessen 
av att utveckla en specifik dominerande förmåga är just att dess aktiviteter 
riktar spänningar genom att reducera gapet mellan företagets nuvarande och 
framtida roll i affärsekosystemet.  

Ett annat exempel återfinner vi i hur ABB skapade rutiner med symbo-
liskt språk genom att rikta och dra nytta av spänningar i affärsekosystemet.  I 
den skärskådade förnyelseprocessen riktade dock sådana aktiviteter spän-
ningar genom att utnyttja existerande symboler, snarare än att skapa dem, för 
att påverka förändring kring företagets roll i affärsekosystemet. Inom indu-
strin rådde tveksamhet till huruvida ABB:s nya teknologi HVDC Light 
egentligen var någon gynnsam affärsinvestering för kunder. I Europa hota-
des även befintliga aktörer inom elbranschen av att tappa sin roll i ekosyste-
met om den nya tekniklösningen skulle få genombrott. Vid den tidpunkten 
satsade ABB på att växa med HVDC Light i USA, men på den amerikanska 
marknaden blev affären omgiven av omfattande juridiska restriktioner. Mot-
ståndet blev högst påtagligt i affärsekosystemet kring en av de amerikanska 
installationerna. Det fanns starkt motstånd mot att gräva ned kabeln i sundet 
mellan Long Island och New York eftersom ostronfiskare inte vill störa ost-
ronens fortplantning med överföring av elektrisk energi. Det gick till slut att 
hitta en lösning men det visade sig att även kunderna på fastlandet inte heller 
var intresserade av förbindelsen eftersom det fanns elbolag på Long Island.  
Befolkningen var rädd att om man började överföra effekt och energi dit så 
skulle elpriserna öka i antal. Detta var spänningar som ABB var tvungna att 
på något vis hantera. 

[Vi] … råkade ut för ett alldeles bisarrt problem. Det var bra med miljötill-
stånd ansåg vi för allt är nedgrävt och då visade det sig att kabeln skulle vara 
nedgrävd jag tror det var fyra fot. Men på vissa ställen rörde det sig om tio-
tals meter för det var stenar och grejer. Där låg kabeln på bara nio decimeters 
djup. Någon advokat fick tag på det där och hela projektet blockerades.  Så 
det var ett stort kraftspel som pågick för den här kabeln påverkade mark-
naden. Påverkar du marknaden så finns det de som vinner och de som förlo-
rar. Det är nästan givet. Nästan som en skänk från ovan så kom den här 
blackouten i New York. Hela staden blev mörklagd och guvernören gick ut 
med en bulletin och beordrade öppning av vår kabel för att restaurera nätet i 
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New York. Det var en guvernörsorder med nödlagar, så han körde över alla 
domstolar. (medlem i ledningsgrupp, ABB Power Systems) 

Krisen ledde till att Hillery Clinton tog sig till platsen för att med egna ögon 
bevittna hur ABB:s teknik fungerade. HVC Light teknologin blev på så vis 
uppmärksammad av en symbolisk aktör. De spänningar som tidigare funnits 
kring affären mellan aktörer i affärsekosystemet hade stabiliserats, och nu 
symboliserade Clinton framgången på de bilder som togs vid hennes besök. 
Framgången gällde dessutom inte bara teknologin utan hur ABB hade hante-
rat händelsen i samarbetet med sin amerikanska investeringspartner Trans 
Energy. Det var knappast någon tvekan om att ABB och Trans Energy till-
sammans med den statliga kunden hade utvecklat en konstellation som i 
situationen bidrog till att skapa väsentliga värden bland aktörer i det större 
affärsekosystemet. Detta symboliserades inte minst Clinton med sina skrift-
liga gratulationer på en bild av händelsen. ”We did it!” blev ett symboliskt 
språk som ABB utnyttjade flitigt i rutiner av marknadsaktiviteter för att fort-
satt utveckla företagets dominerande förmåga i den externa sökprocessen. I 
USA stoppades aldrig affären igen. Lärandet med det symboliska språket 
blev med tiden ett distinkt agerande av ABB för att säkra proaktiv dialog om 
affärsekosystemets förändring i sin roll som drivande teknikleverantör i 
partnerskap. 

Exemplen från Ericsson och ABB visar hur symboler är byggstenar i den 
externa sökprocessen av aktiviteter. Skapandet av symboler blir centralt i 
aktiviteter att skapa värdekonstellationer och påverka affärsekosystemet. 
Resultaten från de empiriska studierna visar alltså hur spänningsutnyttjande 
aktiviteter med symboler skapar effekt på djupet så att företagets roll att 
extrahera nya värden befästs i konstellationer av ekonomiska aktörer i det 
framväxande affärsekosystemet. För de studerade företagen var detta ett mer 
generellt sätt att arbeta i den externa sökprocessen av att utveckla domine-
rande förmåga.  

Not om symboliskt språk och kontextens betydelse 
Betydelsen av individer som symboler för att utveckla språket om företagets 
roll och dominerande förmåga ser lite olika ut. Detta förklaras av den typo-
logiska kontexten i förnyelseprocessen och drivarna av paradoxal spänning. 
Som vi känner till från analysen av den skärskådade förnyelseprocessen så 
blev några av de signifikanta aktörerna i satsningen på HVDC Light seder-
mera återkommande dilemma om misstroende i förnyelseprocessen. Det 
symboliska språket med Hillary Clinton blev således motmedel för att rikta 
spänningar i det paradoxala dilemmat av diffusa rykten och problem kring 
Lindahl och Barnevik. I den skärskådade förnyelseprocessen var detta ett 
kontextuellt villkor som visar betydelsen av specifika aktiviteter av symbo-
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liskt språk i en dominerande förmåga. Även resultaten från typologier av 
idiosynkratisk och systemisk förnyelseprocess uppvisade kontextspecifika 
aktiviteter i spänningsutnyttjande av symboler. Men mönster i resultaten 
visade också intressanta likheter i hur företagen utnyttjade flera aktiviteter av 
symbolisk handling på djupet i affärsekosystemet. Mönstret av symbolisk 
handling i aktiviteter visar att det finns mer generella egenskaper i hur före-
tag utvecklar språket för att realisera en dominerande förmåga.  

Symbolisk handling på djupet i affärsekosystem 
När Ericsson utvecklade sin dominerande förmåga till stigskapande så gjorde 
man det genom att ta sig in på marknadssidan i kundens organisation. Det 
var annorlunda i jämförelse med hur man hade arbetat tidigare. Tidigare 
hade man haft vanan att träffa företagsledningen i den tekniska organisation-
en hos kunden. I det snabbföränderliga affärslandskapet av multimedia var 
det dock nödvändigt att utveckla ett nytt språk för att kunna förhålla sig till 
aktörerna.  

Så vi kom in där och skulle sälja GPRS och marknadschefen sa: ”Vad är det? 
Jag har aldrig hört något så tråkigt ord. Nu får du prata svenska”?´ … Där var 
man intresserad liksom av telefonen, designen och vad som står i fönstret och 
vad man kan göra med det här på den trådlösa sidan. (chef från Ericssons 
koncernledning) 

Ett problem för Ericsson var att kundernas organisation var, precis som deras 
egen, uppdelad mellan teknik och marknad. För Ericsson låg utmaningen i 
att hitta sätt att förena den egna organisationen och påverka kundens organi-
sation till liknande förändring. En sådan förändring föranledde spänningar 
som skulle kräva att Ericsson arbetade djupt inne hos kunden på flera nivåer 
av företagsledning samtidigt. På den lokala marknaden hade Ericsson börjat 
arbeta på det sättet i den operativa nivån. Men för att axla rollen att driva 
multimedia som långsiktig affär med nyckelkunder så uppmärksammade till 
exempel koncernens försäljningsdirektör – Bert Norberg – att det krävdes 
något mer i aktiviteterna. Lösningen blev att organisera aktiviteter så att 
både teknik och marknad fick utrymme med tonvikt på långsiktiga mark-
nadsfrågor för att skapa sammanhang av trovärdiga fördelar för de kunder 
som involverade sig i att utveckla nya typer av affärer. Nordberg försökte så 
ofta som det var möjligt att få med koncernchefen Svanberg som mötesdel-
tagare. Svanberg symboliserade med sin position och person det språk som 
var helt nödvändigt för att skapa sammanhanget om framtidens värdekon-
stellationer.  

Han [koncernchefen] lärde sig till block schema nivå så han kunde prata med 
kunderna men hade en tendens till att prata om användaren och kunden. (Bert 
Norberg, medlem Ericssons koncernledning) 
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Svanberg blev inte bara den signifikanta symbolen för Ericssons satsning på 
multimedia utan främjade den högre nivån av företagsledning till att hitta 
språkets sammanhang i affärsekosystemet. Det var ett sammanhang där slu-
tanvändarna var nyckeln om Ericssons skulle kunna dominera rollen att ma-
nagera leverantörers databaser till tjänster av multimedia. Likväl fanns det 
motsvarigheter till sådana aktiviteter på affärsområdesnivån vilket Nordberg 
följde regelbundet. Ericsson arbetade med andra ord djupt inne i kundernas 
organisationer i sin externa sökprocess av att utveckla en dominerande för-
måga.   

Ett snarlikt arbetssätt kunde observeras i hur ABB arbetade över tid i sin 
externa sökprocess. Den nya tillväxtaffären med HVDC Light öppnade möj-
ligheter till både nya typer av kunder och marknader. För att påverka spän-
ningarna i affärsekosystemet till att riktas gynnsamt för den nya tillväxtaffä-
ren så arbetade ABB djupt inne bland statliga aktörer. Ofta på flera nivåer 
och med aktiviteter som planterade ett språk inom affärsekosystemet. Det 
var ett sätt som man hade utvecklat under lång tid i koncernen. Exempelvis 
så drog man i mitten av 2000-talet nytta av sådana aktiviteter som hade 
gjorts redan i början 1990-talet. 

Så det är ett sätt att i en arbetsgrupp någonstans ha en bra kille eller tjej som 
sticker upp och säger jag har ett intressant papper som jag vill presentera som 
handlar om … och som kan vara ljusblått i layouten. Det finns en intressant 
bild från början av 1990-talet. Gunnar Asplund tog fram en bild och ritade 
upp att solkraft i Sahara … 2007 var jag i Frankfurt och skulle presentera 
Caprivi [HVDC Light projekt] för European Investment Bank. De ville ha en 
genomgång med leverantören med sina experter som ställde frågor till oss så 
att bankerna kan bedöma. De berättade att var väldigt intresserade av det här 
med vindkraft och allt det här med nya tekniken, vi har fått en rapport här. 
Den rapporten de visade, den hade en bild … ett framtidsscenario de har läst 
om. Det var Gunnar Asplunds bild som vi har haft här. Allt var lika. Färgerna 
skilde och ABB var borttaget. Men det gjorde absolut ingenting. Bra sa vi. 
Det där tycker vi är intressant. Det är spännande. (Svante Svensson, f.d. di-
visionschef HVDC, ABB Power Systems) 

I en del typer av förnyelseprocesser är symbolisk handling inte helt nya akti-
viteter utan istället uppmärksamhet på sådana som redan existerar i en reali-
serad dominerande förmåga. De företagen gör bäst i att använda den erfa-
renhet av rutiner som finns så länge aktiviteterna med sina symboler skapar 
meningsfulla sammanhang för de ekonomiska nyckelaktörer som skall med-
verka till att företaget kan växa med sitt nya affärsområde. När sådana akti-
viteter inte uppkom naturligt i förnyelseprocessen så såg ABB istället till att 
skapa dem genom att utnyttja flera nivåer av företagsledning samtidigt. 
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Då kan man skicka en sådan som mig. In och rör om i grytan. Sen börjar det 
hetta till … Oj, det hade vi ingen aning om. Det var den där --- som var inne. 
Jag ska säga till honom att ligga lågt. (Hans Gners, ABB Sverige) 

Spänningar kan med andra ord vara ett medel som används offensivt för att 
dominera affärsekosystemet och samtidigt integrera den nya affären i den 
yttre miljön. ABB visar således hur mer passiva rutiner av symbolisk hand-
ling kan kompletteras med offensiva rutiner för att kontinuerligt påverka 
affärsekosystemets aktörer. Sådana offensiva rutiner av symboliskt språk – 
att agera djupt inne i enskilda myndigheters politiska miljöer – hade man lärt 
sig tillsammans med sin amerikanska partner Trans Energy.  

Ett annat sätt att utveckla språket med symbolisk handling på djupet i af-
färsekosystemet är att använda sig av flera förmågor i företagets externa 
sökprocess. Några resultat från studien av den idiosynkratiska förnyelsepro-
cessen i Saab AB ger insikt i hur det kan gå till. 

Under 1990-talet utvecklade företaget rutiner för att arbete nära några av 
sina kunder, särskilt brittiska försvarsstyrkor där man hade börjat leverera 
underhållstjänster avseende olika materialleveranser. Sådana rutiner blev en 
operativ förmåga som sedermera ackompanjerade FoU-investeringar i före-
tagets externa sökprocess så att en dominerande förmåga av produktutveckl-
ing kunde realiseras76. Ett decennium senare var läget annorlunda. I affärse-
kosystemet för militära träningssystem betonades behovet av systemlösning-
ar som byggde på samarbeten mellan organisationer snarare än konkurre-
rande produkterbjudanden.  

Genom diverse externa samarbeten började Saab utveckla en domine-
rande förmåga i sitt sökande av en roll i det föränderliga affärsekosystemet. 
Men precis som man hade misslyckats att vinna nya affärer i mitten av 1990-
talet så misslyckades företaget i några affärer under 2000-talet. Nu var man 
även mer sårbar eftersom de gamla affärerna inte genererade samma kassa-
flöde. I skapandet av stigen i den utmanande situationen drog företaget nytta 
av två förmågor i förnyelseprocessen. Parallellt med att utveckla den nya 
dominerande förmågan till externt samarbete så kom företaget att använda 
sig av sin existerande operativa förmåga att arbeta nära kunden. I den brit-
tiska affären kom Saab Training System att ha fast stationerad personal så 
som t ex i Kenya med den närhet det innebar till militära operationer. Genom 
sådana aktiviteter, att arbeta mycket djupt inne i kundens organisation, så 
utvecklades inte bara affären utan även språket om framtidens militära trä-
ningssystem. Eftersom Saab hade utvecklat den nya förmågan till allianser så 
                               
76 Bevisföring finns i appendix av kodade förmågor och processkartans mönster av hur pro-
duktutveckling realiseras under 1999. Just episoden med produktutveckling behandlas i kapi-
tel 7. Denna dominerande förmåga hade byggts upp under lång tid av operativa initiativ och 
realiserades i samband med skifte av VD. För att realisera förmågan spelade således alla 
nivåer av företagsledning en väsentlig roll, såväl projektnivå, ny VD som den styrelse som 
hade avvecklat tidigare VD och nu legitimerade investeringar i den realiserade förmågan av 
produktutveckling.  
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kunde företaget försiktigt börja dominera det föränderliga affärsekosystemet. 
Försiktigt genom att ingå trovärdiga värdekonstellationer utifrån den reella 
erfarenheten av militära operationer.  

Det finns mycket runt omkring så vi är ute och nosar i olika riktningar för att 
expandera det hela och kanske från att varit centrerad kring en innovation, en 
produkt då BT46, de patenten, till att mer tydligt vara ett företag som är foku-
serat och har kärnan i träning, militär träning och utbildning. Då behövs det 
support runt omkring våra produkter och tjänster. (chef STS) 

Från att varit en av flera framgångsrika leverantörer inom EU utsågs företa-
get till att axla ledarskapet för de Europeiska försvarsstyrkornas framtida 
träningssystem. Saab kunde med sin erfarenhet breda ut ett symboliskt språk 
om vart den framtida utvecklingen av träningssystem borde riktas. För Saab 
blev kunderna symboler för framtiden. För andra symboliserade Saab fram-
tidens träningssystem. Saab hade tvättat den idiosynkratiska ledartröjan av 
att utveckla nya affärer genom att utnyttja spänningar mellan att utveckla 
både en dominerande förmåga och dra nytta av sin erfarenhet i operativa 
förmågor på djupet i affärsekosystemet.  

Den här typen av agerande innebär principiellt sett, precis som i Ericsson 
och ABB, aktiviteter av symbolisk handling där symboliken om företagets 
nuvarande roll och framtida roll sker genom att språket utvecklas med exter-
na aktörer på djupet i affärsekosystemet för det nya affärsområdet. Det är i 
sådana värdekonstellationer och dess aktiviteter som symboliskt språk ru-
tiniseras i en förmåga att dominera fördelning av ekonomiska värden bland 
aktörer i det större affärsekosystemet. I resultaten av de tre företagens di-
stinkta agerande, att utveckla symboliskt språk, återkommer mönstret av 
interaktion mellan olika nivåer av företagsledningar i den nya dominerande 
förmågan. Kan det vara så att mönstret av interaktion mellan nivåer av före-
tagsledning i själva verket förklarar att flera rutiner av symboliskt språk ko-
ordineras till att skapa stigen i affärsekosystemet?  

… det finns liksom celler av folk i olika organisationer som tycker att det här 
är viktigt och så försöker man driva fram det här trots att …  alltså det finns 
ingen som har den rollen att egentligen… då hittade man en och försökte 
köpa honom och så gick det åt skogen … och det har varit en ambition från 
Saab [koncernen, min not] att sprida och vidga portföljen och köpa in kompe-
tenser … men av massa olika skäl så gick det inte att få till den affären … Så 
cellen arbetar med lite halvljummet medvetande tillsammans med en partner 
där man testar det på några länder… kan vi få till det här och går det att göra 
affärer på det här? Hur ser en sådan affär ut? (operativ nivå, marknad, STS) 

 

Kan det vara som så att överensstämmelse i ett bakomliggande uppgiftssy-
stem i företagsledning vid utveckling av företagets dominerande förmåga i 
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sig är en praktik som möjliggör reflektion över meningsskapande aktiviteter? 
Vi skall söka efter svar genom att ställa dessa resultat mot tidigare analyser 
av olika typsituationer i förnyelseprocesser. Detta ter sig väsentligt för att 
inte bara förklara hur företag i sin externa sökprocess utvecklar och använder 
förmågor, utan även för att förklara vilken betydelse företagsledningar har 
för att företag ska utveckla en dominerande förmåga.  

Några orsaker till att företag påverkar affärsekosystem 
Från resultatredovisningen framträder både mönster av rutiner och praktik i 
aktiviteter som bidrar till att företaget utvecklar en dominerande förmåga. 
Rutiner i den meningen att symboliskt språk var en form av lärande i organi-
sationen om distinkt agerande som repeteras över tid. Praktik på så vis att 
distinkt agerande uppstod ömsesidigt med interaktion mellan nivåer av före-
tagsledning. Analysen av denna skillnad och samspel mellan aktiviteter kan 
nu summeras som följer. 

Rutiner av symboliskt språk i spänningsutnyttjande 
Företagets agerande för att utveckla dominerande förmågor innehåller gene-
rella inslag. Den externa sökprocessen för att förstå förändringen av företa-
gets roll i det föränderliga affärsekosystemet utvecklar aktiviteter som domi-
nanta rutiner.  Sådana aktiviteter initieras genom att skapa eller utnyttja 
spänningar med symboler. Detta stimulerar till språklig reflektion om företa-
gets roll i det föränderliga affärsekosystemet. Aktiviteterna utvecklar med 
symboler ett språk som påverkar yttre aktörer till respons om företagets för-
nyelse av sin position i affärsekosystemet. Genom symbolernas språk drar 
företaget nytta av värdekonstellationer till att påverka det större affärsekosy-
stemet till respons.  

Ibland kan det även vara så att någon aktör i det större affärsekosystemet 
påverkas av aktiviteter som genom sin respons påverkar andra aktörer till att 
stödja företaget i dess positionering genom att vilja bilda värdekonstellation-
er. Symboliskt språk är med andra ord en möjlighet för företaget att påverka 
sin positionering i ekonomiska strömmar av värden både i värdekonstellat-
ioner och mellan sådana i det större affärsekosystemet. Rutiner med symbo-
liskt språk i en dominerande förmåga är således ett sätt att legitimera företa-
gets tillväxt genom utvecklandet av ett nytt affärsområde.  

Praktik som realiserar dominerande förmågor 
Resultaten har indikerat att ledningsnivåers representation har betydelse för 
att realisera dominerande förmåga. Detta är i linje med spänningssynsättets 
dialektiska antagande. För att managers ska kunna skapa och utnyttja spän-
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ningar är det nödvändigt att vissa spänningar inom företagsledningen reduce-
ras. Om någon nivå av företagsledning saknas i utveckling av en domine-
rande förmåga så uppstår inte bara strategisk rollkonflikt (jfr Floyd och 
Lane, 2000) utan det blir också svårare att utnyttja spänningar i den yttre 
miljön utnyttjas.  

Spridning av dominanta rutiner av symboliskt språk mellan nivåer av fö-
retagsledning i förnyelseprocessen är ett sätt att som företag manifestera 
ledarskapet i den yttre miljön av aktörer vars organisationer söker efter nya 
värden. Ju mer samordnat företaget är i sin externa sökprocess desto större 
kraft kan koordineras som riktad spänning i den yttre miljön. När riktade 
spänningar skapar mening och lärande, genom språksymboliska aktiviteter, 
kan ekonomiskt utfall i företaget förväntas positivt eftersom rollen att domi-
nera värdekonstellationer då accepteras i responsen att gemensamt påverka 
och säkra ekonomiska värden i det större affärsekosystemet. Positivt i bety-
delsen att andra aktörer finner det meningsfullt att bidra till att skapa nya 
värden i konstellationen. Det innebär inte att värden nödvändigtvis kan gene-
reras för någon i konstellationen. Förutsättningarna för att fånga nya ekono-
miska värden i affärsekosystemet torde dock vara större genom att ingå kon-
stellationer än att agera på egen hand.  

Vi skall nu undersöka hur denna ekonomiska logik förhöll sig i de typsi-
tuationer av förändring som de studerade företagen ställdes inför i att växa 
med nya affärsområden. Föreligger det ett ekonomiskt samband mellan 
spänningar i situationen och spänningar inom företagsledning av förnyelse-
processen, dvs. dess representation i aktiviteter till att utveckla en domine-
rande förmåga? 

Ekonomiskt samband i typsituationer  
Från analysen av de tre typerna av förnyelseprocesser så vet vi att företag 
ställs inför olika typsituationer av förändring. Vi klassificerade dessa som 
stigberoende respektive stigskapande. Jag pekade på hur sådana typsituat-
ioner kan utvecklas till egenskaper där beroendet och skapande antingen 
förstärks eller upphävs när flera förändringar inträffar samtidigt. Vi ska nu 
använda dessa fyra typsituationer för att närmare granska frågan om vilken 
betydelse representationen av ledningsnivåer har för ekonomiskt utfall. 

Tabell 9 visar översiktligt att när någon ledningsnivå saknas i typsituat-
ioner av förstärkt stigberoende så får detta negativa konsekvenser. Det finns 
alltså samband mellan spridning av spänningsutnyttjande aktiviteter inom 
företagsledningen och utvecklingen av typsituationers ekonomiska utfall i de 
tre typerna av förnyelseprocesser.  
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Tabell 9. Utveckling av dominerande förmåga i företaget och aktiviteter                              
i företagsledning 

Typsituation   Stigberoende              
(1) 

Stigberoende 
förstärkt (2) 

Stigskapande             
(3) 

Stigbrott                 
(4) 

Egenskaper av spän-
ningar  

Riktade och diffusa Diffus är tongi-
vande 

Riktade och diffusa Riktad är tongi-
vande 

Ekonomiskt  
utfall77 

Neutralt eller 
negativt 

Negativt Positivt Neutralt eller 
positivt  

Företagsledning; 
uppgiftssystem 

Kan sakna någon 
nivå 

Minst en nivå 
saknas 

Alla nivåer invol-
verade 

Alla nivåer 
involverade 

Från det ekonomiska sambandet i tabell 9 så är två saker intressanta, karaktä-
ristiken av spänningar som diffusa och hur den återkommande observationen 
av frånvaro av minst en ledningsnivå i förnyelseprocessen kan förklara typsi-
tuationens ekonomiska utfall. Några exempel visar hur det ekonomiska utfal-
let i förnyelseprocessen påverkas av frånvaron av aktiviteter där symboliskt 
språk initieras av managers genom specifika aktiviteter. Det tycks nämligen 
vara på det viset att frånvaron av såväl högsta ledningen såväl som mellan-
nivå orsakade likartad problematik i de studerade företagen. 

Diffusa spänningar i frånvaron av högre nivå av företagsledning 
Efter det snabba vd-bytet i Ericsson 1998-1999 utvecklades multimedia med 
operativa förmågor i försäljning och externa relationer vilket således blev 
sättet att hantera förnyelseprocessen. Aktiviteter som med symboliskt språk 
påverkade aktörer till att skapa nya värdekonstellationer för att påverka det 
större affärsekosystemet var något som initierades i Sven-Christer Nilssons 
uppmärksamhet på IP-teknik och snabba förvärv. Initiativen omgärdades 
dock av diffusa spänningar i den högre nivån av företagsledning. När så 
finanskrisen blev akut att hantera några år senare i företaget så fortsatte ut-
vecklingen av nya förmågor inom multimedia utan koncernledningens med-
verkan.  

Men det var ingen som kunde ta beslut för det var tvunget att gå till Per Arne 
Sandström och han var ju mitt uppe i … han körde ju hela firman då. Kurt 
[Hellström, koncernchef, min not] sålde och Per Arne [vice koncernchef, min 
not] körde det interna. (chef inom multimedia) 

Möjligen fanns det innan finanskrisen ett minne i företagsledningen av de 
spänningar som tiden med Nilsson och Ramqvist hade inneburit. Trots allt 
var ju erfarenheter av satsningar på affärsutveckling inom informationsom-

                               
77 Måttet för utfall är nya affärskontrakt och/eller nya produkter. Det redovisas i processkartor 
för varje företag. Se vidare kapitlet metod. 
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rådet (EIS) ett latent historiskt dilemma i koncernen. Hur det än var med 
turbulensen mellan Nilsson och Ramqvist så var inte koncernledningen in-
volverad i den externa sökprocessen att utveckla en dominerande förmåga i 
affärer kring kunders behov. Eftersom företagsledningen inte samordnade 
sig i gränsöverskridande aktiviteter i den yttre miljön så blev spänningarna 
alltmer diffusa i förnyelseprocessen. Diffus blev således även multimedias 
ekonomiska prestation. Den stagnerade redan innan finanskrisen och påver-
kades än mer negativt när sådana snabba förändringar genererade nya diffusa 
spänningar om den nya affärens plats i Ericssons framtid. 

Men stigsituationer med diffusa spänningar kan också komma att utveck-
las under omständigheter som finansiellt sett kan vara mycket gynnsamma, i 
alla fall till en början. Saab utgör ett exempel på detta. Efter det att Saab 
Training Systems fick genombrottsaffärer i sin tillväxtsatsning på instrumen-
terade träningsanläggningar så förstod företagsledningen på mellannivån 
snabbt att externa samarbeten skulle bli betydelsefullt för att effektivisera 
produktionsförmågan. Exakt i denna avgränsade förståelse inom uppgiftssy-
stemet i företagsledning av förnyelseprocessen återfinns ett grundläggande 
problem. Besluten för att utveckla förmågan till externa relationer togs i 
Saab Training Systems ledningsgrupp. Eftersom styrelsen inte var involve-
rad i frågan så kom företagets externa sökprocess att präglas av att utveckla 
en operativ förmåga istället för dominerande typ. Figur 10 exemplifierar 
detta med blått markerat mönster. Sådana aktiviteter kan urskiljas som bi-
dragande till negativ effekt i finansiell tillväxt (rött) med uteblivna affärs-
kontrakt. 
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Figur 10. Diffus spänning i Saab leder till operativ utveckling i den externa sökpro-
cessen av förnyelse 

Bristen på koordinering mellan sådana insatser kan förklaras av frånvaron av 
minst en nivå av företagsledning för att aktiviteter av symboliskt språk ska 
initieras för utveckling av dominanta rutiner i organisationen. Som en följd 
av den operativa belastningen i Saab Training System med genombrottsaffä-
rer så utvecklades så småningom den externa sökprocessen till att bli alltmer 
diffus. Symboliskt språk för att rikta spänningarna saknades som ömsesidig 
praktik i uppgiftssystemet av företagsledning. Konsekvensen blev att diffusa 
spänningar fortplantade sig mellan nivåer av företagsledning av förnyelse-
processen inom Saab, såväl som i dess värdekonstellation.  

Jag brukar reflektera tillbaka och säga att jag inte vet om den jobbigaste ba-
taljen var gentemot --- eller kunden --- eller om det var internt (chef i STS) 

Det här med styrelse och vilken roll ska styrelsen ha eller inte ha, det var 
oerhört otydligt. Vi har ju bytt ganska ofta styrelseordförande. Det har mer 
vart något som ska skötas för formalians skull, inte kring aktiv ledning. Den 
jag tycker var inne och vände och visade ett intresse det är till stor del det blå 
strecket där, skulle jag vilja påstå, det är ju Ingemar Andersson när han var 



 

 
218 
 

styrelseordförande. Han hade tydligt affärsfokus och ville någonting. Han var 
här och hade diskussioner med oss, strategidiskussioner som var mycket fo-
kuserat på marknad och sälj. … (chef i STS) 

Diffusa spänningar i frånvaron av företagsledning på 
mellannivån 
När ABB hade initierat sin tillväxtsatsning på HVDC Light så uppstod redan 
under första året möjligheter till signifikant affärsgenombrott. Det brittiska 
oljebolaget BP hade deklarerat intresse för en affär och specificerat affären 
till femhundra miljoner kronor med slutleverans inom tre år. Såväl tillväxt-
satsningens projektledare Lars Weimers som divisionschefen Bo Nordmark 
var informerade om möjligheten till affären. Kontakterna med BP sköttes 
dock av koncernledningen själv via Percy Barnevik via möten i London. 
Deadline för att komma överrens sattes till ett år. Det visade sig att affären 
rann ut i sanden av någon outgrundlig anledning. Istället blev det alltmer 
diffust inom ABB om huruvida den nya teknologins egenskaper egentligen 
kunde lösa ett reellt problem hos kunder.  

För det slutar med att vi beskriver precis det vi vet. Tekniken, reaktiv effekt, 
vad finns det för det [problemet], och vad finns det för det [problemet]. Då sa 
jag, jag vill ha hit någon som berättar om ett problem som han har som han 
inte har löst och får jag inte hit någon som talar om att han har ett problem då 
tänker inte jag vara med på några fler möten. Det kom då ett besök från Got-
land, Christer Liljegren, som var driftschef eller något sådant på GEAB, ett 
dotterbolag till Vattenfall. Han kom dit och drog sitt problem, att man har 
vindkraft på södra Gotland och ska upp till Visby och föra över det med den 
gamla HVDC länken. Men då måste man vända den eftersom den överfö-
ringen var byggd så man kunde bara köra åt ena hållet. Det var inte hans pro-
blem. Problemet var hur skulle få kraften upp till Visby. (Hans Gners, ABB 
Power Systems) 

Teknologin HVDC Light begränsades inte av endera riktningen för att styra 
överföringen. När ABB väl hade fått affären med GEAB så drog mellan-
chefsnivån inom tillväxtområdet en viktig erfarenhet. För att påverka aktö-
rerna i affärsekosystemet behövde man skapa och koordinera kontakter på 
alla nivåer av företagsledning likt en stege. Erfarenheten blev att säkerställa 
att alla ledningsnivåer involverades när så krävdes i den fortsatta affärsut-
vecklingen.  Det innebar till exempel att chefen för ABB Sverige – Sten 
Jakobsson – blev betydelsefull för att säkra affärer i Baltikum. Jakobssons 
närvaro riktade spänningar på samma nivå hos kunden till trygghet i att ta 
ansvar för affären. På andra nivåer skapades tryggheten i teknikens funktion 
såväl som matchningen mot det reella kundproblemet. På så vis kom den 
externa sökprocessen med HVDC Light som tillväxtområde att intensifieras 
för att med andra mer repetitiva aktiviteter av symboliskt språk rikta spän-
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ningar till att påverka det större sammanhanget av förändring i framväxande 
värdekonstellationer i det större ekosystemet. 

Dominerande förmågor: summering av resultaten 
I kapitlet har den empiriska studiens resultat redovisats med avseende på hur 
företaget agerar i en extern sökprocess för att positionera sig i affärsekosy-
stemet. Spänningsbegreppet har använts för att analysera hur managers initi-
erar aktiviteter som riktar spänningar med symboler som språk. Resultaten 
visade att symboliskt språk är en generell aktivitet som företagsledningar 
utnyttjar för att hantera situationer av spänningar i förnyelseprocessen.  

Vidare analyserades hur symboliskt språk rutiniseras i utveckling av för-
mågor som lärande i organisationen. Det symboliska språket är ett generellt 
attribut i dominanta rutiner även om dess innehåll är kontextberoende. För 
att utveckla rutiner i att realisera en dominerande förmåga visade resultaten 
också att specifika aktiviteter av symboliskt språk står i beroende till aktivi-
teter av interaktion mellan nivåer i företagsledning av förnyelseprocessen. 
För att åstadkomma reflektion över hur adekvata dominanta rutiner utvecklas 
så krävs överrensstämmelse i detta uppgiftssystem.  

Uppgiftssystemets överrensstämmelse är en praktik som är oregelbunden 
och samtidigt villkorar en dominerande förmåga till att generera ekonomisk 
effekt i den nya affärens värdekonstellation i det större ekosystemet. Prakti-
ken av uppgiftssystem i dominerande förmågor villkorar utveckling och 
anpassning av dominanta rutiner genom att interaktionen mellan nivåer av 
företagsledning stimulerar till reflektion. Det är reflektion över förnyelsepro-
cessen och huruvida existerande symboliskt språk kan återanvändas eller 
förstärkas med nya specifika aktiviteter.  

Företagets externa sökprocess är lärande där förmågorna inte kan vara be-
stämda på förhand - förmågor är kontextberoende. Resultaten visar att typen 
av dominerande förmågor skiljer sig mellan de tre företagen som studerats. 
En viktig slutsats är samtidigt att dominerande förmågor har betydligt mer 
generella egenskaper än vad som kunde förväntas i jämförelsen av tre olika 
typer av förnyelseprocesser.  

Tidigare resultat som redovisats i avhandlingens del II pekade på att do-
minans över tid kräver att företaget integrerar kunskap som utvecklats i den 
externa sökprocessen och sprider den i företaget. Nästa kapitel redogör för 
aktiviteter i en sådan intern sökprocess aktiviteter och hur de bidrar till att 
kunskap från dominerande förmågor kan kombineras, integreras och transfe-
reras för att bidra till att upprätthålla förnyelseprocessen även när snabba 
förändringar uppstår. 
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14. Innoverande förmågor 

Det förra kapitlet behandlade resultat rörande hur de studerade företagen 
hanterade spänningar i förnyelseprocessen genom utveckling av en domine-
rande förmåga i den yttre miljön. Det här kapitlet beskriver och analyserar 
resultat om de studerade företagens interna sökprocess av att utveckla en 
innoverande förmåga.  En innoverande förmåga möjliggör att företaget kan 
hantera spänningar som uppstår när existerande rutiner behöver omprövas i 
den egna organisationen.  Det innebär att kunskap från det nya affärsområdet 
kan integreras och kombineras med, och transfereras till, andra affärer i or-
ganisationen. I situationer av flera snabba förändringar riskerar innoverande 
förmågor dock att förtvina när företagsledningar löpande omorganiserar 
verksamheten mellan gamla och nya affärer som en åtgärd för att motverka 
att diffusa spänningar fortplantar sig. Sammantaget pekar resultaten i kapitlet 
på hur innoverande förmågor och vissa specifika egenskaper i samspelet av 
dessa aktiviteter har betydelse för att företag genererar tillväxt och upprätt-
håller förnyelseprocessen.  

Aktiviteter i företagets förändring av teknikplattform 
Resultaten visar att en innoverande förmåga har egenskaper av både praktik 
och rutiner som samspelar i förnyelseprocessen.  Sådana spänningsutnytt-
jande aktiviteter är ett samspel mellan en praktik av politiskt system i före-
tagsledning och innovativa rutiner i företaget. Analysen pekar på betydelsen 
av både individers och gruppers tidigare erfarenhet av företagsledning för att 
realisera en innoverande förmåga, samt hur olika egenskaper i innovativa 
rutiner begränsar dess räckvidd och således effekt. Fortsatt redovisas resultat 
som beskriver och förklarar hur aktiviteter bidrar till att hantera sårbarheter 
och spänningar som följer i förändringar i basen av förmågor och därmed 
utvecklar en innoverande förmåga. 

Innovativa rutiner och spänningar i organisationer 
Både formella och informella aktiviteter bidrar till att aktörer utvecklar för-
ståelse för hur kunskap i det nya affärsområdet kan användas för att utveckla 
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andra förmågor i företagets teknikplattform. I en innoverande förmåga hand-
lar förståelsen således om riktning i löpande beslut för investeringar och 
prioriteringar. Beslut som behöver ske snabbt och parallellt på olika nivåer 
av företagsledning ut i hela organisationen för att driva snarare än att enbart 
anpassa förnyelseprocessen. Innoverande rutiner utvecklas lite olika bero-
ende på kontexten av förnyelse medan principen är densamma.  

Ericsson hade under åren efter millenniumskiftet börjat arbeta med årliga 
tredagarsmöten om företagets strategi, den s.k. Global Management Confe-
rence (GMC). Som aktivitet kom GMC att fortsätta utnyttjas efter bytet av 
koncernledning 2003. Men istället för en årlig aktivitet så utvecklade Erics-
son nya rutiner av kontinuerlig dialog under hela året. Detta innebar att stra-
tegichefer rekryterades till alla affärsenheter för att med olika team planera, 
strukturera och löpande rapportera dialoger om framtiden bortom det opera-
tiva arbetet. Efter den årliga sommarsemestern så involverades chefer från 
alla nivåer till enkla, mindre möten under hösten. Strategicheferna och deras 
team tog ansvar för att ordna sådana lokala möten, ibland med enskilda per-
soner och ibland med mindre grupper. Sådana aktiviteter pågick varje vecka 
och varje arbetsdag ute i koncernen. Dialogerna resulterade i uppdaterade 
PowerPoints för avstämningar efter årsskiftet. Avstämningar genomfördes 
med chefer, ofta på personbasis vilket sedan följdes av flera möten för att 
revidera idéer om fokus baserat på senaste kunskapen om vad som pågick i 
Ericssons affärsekosystem. Visualiserade avstämningar byggde med andra 
ord på enkelhet i aggregerad dokumentation från omfattande aktiviteter. 
Enkelhet för inte bara att säkra acceptans utan gemensam förståelse från alla 
chefsnivåer för beslut om riktning vid GMC i juni.  

När vi kommer till GMC så är det en rubber-stamping i princip. Den färdrikt-
ningen! Nu ändrar vi vårt strategiska tempel på det här sättet! (Gunnar Hel-
debro, forskningschef och medlem ledningsgruppen i Ericsson Multimedia) 

Formaliserade rutiner i vardagen blev således en hävstång till aktiviteten av 
GMC på årlig basis. Dessa aktiviteter utvecklades med dedikerade resurser 
som rutiner i en innoverande förmåga att hantera, utnyttja och rikta spän-
ningar mellan olika idéer inom organisationen. Rutinerna möjliggjorde ut-
vecklingsprocesser från konflikrelaterad internpolitik i början av det nya 
millenniet till att medvetet samla sig i förtaget kring idéer om strategisk in-
riktning med flera tidsperspektiv i den snabbföränderliga miljö som Ericsson 
hade att förhålla sig till. För affären multimedias blev rutiner i den innove-
rande förmågan betydelsefullt. Rutinerna bidrog till utveckling av förståelse 
för den annorlunda produktionslogik som följde tillväxten och integrering av 
kunskap från det nya affärsområdet. Resultaten från studien av Ericsson 
visar således hur innovativa rutiner förkommer som explicit uttalade aktivi-
teter för att rikta spänningar som uppstår i samband med snabba förändring-
ar.  
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Att aktiviteter i innovativa rutiner är explicit uttalade som styrning för att 
utnyttja motstridiga idéer är dock inte alltid fallet, även om principen för 
snabbhet till koordinerade beslut är densamma. Resultaten av studien i ABB 
visade att innoverande förmågor kan utvecklas genom att formellt styrda 
rutiner genererar informella aktiviteter i vilket dialogen om inriktningen 
verkligen sker. När företaget beslutade att integrera affärer av HVDC Light i 
ordinarie organisationen för klassisk HVDC så behövde organisationen ut-
vecklas med anledning av spänningar mellan gamla och nya affärer. Det 
internpolitiska problemet hade fått gro där det på lite olika nivåer i organisat-
ionen ansåg att tillväxtsatsningen på HVDC Light tog för mycket resurser. 
Dessutom skulle integreringen innebära genomgripande förändringar i pro-
duktionsapparaten och riskera effektiviteten i de klassiska affärerna med 
HVDC-teknik.  

… med [HVDC] Light var vi ju fortfarande den här teknikern så den konflik-
ten [företagets roll] fanns inte utan det var den här interna konflikten mellan 
olika teknologier. (Svante Svensson f.d. affärsområdeschef HVDC, ABB) 

En aktivitet blev att säkra utbyte mellan personal genom jobbrotation mellan 
nya och gamla affärer. Sådana aktiviteter kompletterades sedermera med 
obligatoriskt informationsmöte på fredagar varannan vecka. Mötet varade 
exakt trettio minuter och startade alltid prick klockan åtta. Mötet innebar att 
utvecklingsingenjörer, projektledare likväl som marknadsavdelning och 
högre chefer fick information på ett ytterst disciplinerat och formellt sätt där 
inga frågor tilläts. Varje möte innehöll färsk information om tillväxtaffärens 
globala utveckling. Detta innebar att inte ens den som föreberedde mötet 
visste vad det skulle handla om några dagar innan.    

Man vräker ut ganska mycket och precis som på TV får du inte lov att fråga 
presentatören något. Så det var diktatoriskt. Vi tillät inga frågor. De enda frå-
gor som fick ställas var om något uppenbart var felaktigt eller om det var sagt 
på ett sätt så att saken kunde uppfattas fel. Då fick man liksom protestera, 
men diskutera det fick man göra utanför rummet efteråt. Det visade sig i 
praktiken att det alltid blev en grupp som stod kvar utanför och pratade. (Gö-
ran Björving, verksamhetsutvecklare Power Systems, ABB) 

Det var således i de informella aktiviteterna efter mötena som dialoger ut-
vecklades genom dels deltagarnas egna engagemang, dels det konkreta inne-
hållet som hade presenterats på mötet. Det tog ungefär ett halvår innan mötet 
hade satt sig som löpande aktivitet i organisationen. Efterhand öppnades 
även deltagarlistan och efter ungefär ett år var det i genomsnitt ca hundra 
deltagare på mötena och upp till hundrafemtio personer som fick påminnelse 
utskickad varannan onsdag. Rutinen byggde på formell enkelhet medan dess 
informella aktiviteter byggde på komplexa frågor som stimulerade dialog om 
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tillväxtaffärens inriktning mellan olika nivåer ut i organisationen som helhet. 
Spridning i organisationen var således en betydande effekt av informella 
aktiviteter i en innovativ rutin. En förklaring till att denna innovativa rutin 
kom att pågå under mer än tio år fanns således i en formell rutin. Men effek-
ter av rutinen realiserades genom att informella aktiviteter integrerade, kom-
binerade och transfererade kunskapen om HVDC Light i andra enheters ini-
tiativ i förändring av företagets teknikplattform för framtidens elsystem. 

Egenskaper hos innovativa rutiner kan uppenbarligen vara både infor-
mella och formella medan resultaten hitintills indikerar att effekten i rutiner-
na realiseras med tyngdpunkt i endera formen. I Ericsson var tyngdpunkten i 
visualiserad dialog som formaliserad output medan i ABB låg tyngdpunkten 
i visualisering som input för informella dialoger i spridning av kunskapen. 
Skillnaden mellan de två fallen kan förklaras av snabbhet i förändringar i 
förnyelseprocessens kontext. Ericsson hade att hantera snabba förändringar i 
affärsekosystemet och konvergensen i teknikplattformen efter IP-teknikens 
genombrott medan kontexten för ABB och HVDC Light präglades av grad-
vis utveckling i marknaderna så som översiktligt illustreras i figur 11. 

 

 
 
Figur 11. Illustrativt exempel av ”gradvis snabbhet” i överlapp mellan teknikplatt-

form och affärsekosystem 

I fallet ABB avvecklades sedermera de innovativa rutinerna i samband med 
att HVDC Light hade integrerats och genererat så omfattande affärstillväxt 
att det inte längre blev lönsamt att erbjuda marknaden tekniken i de gamla 
affärerna, särkskilt i Europa. Istället inrättade koncernen en formellt koordi-
nerande funktion för affärer inom offshore som alltjämt var en ny marknad 
för bolaget. Detta var ett sätt att även hantera den tilltagande konvergensen i 
bolagets teknikplattform. Teknikkonvergens vilket HVDC Light och dess 
kontrollsystem av mjukvara som komponent i allra högsta grad bidrog till 
med följden att nya spänningar skapades med sådan förändring. Jämförelsen 
av Ericsson och ABB pekar således på att en tyngdpunkt i rutinisering av 
formella aktiviteter i en innoverande förmåga får betydelse när konverge-
rande förändringar i teknikplattformen och affärsekosystemet samexisterar. 
Det är därför intressant att detta mönster replikeras av resultaten i studien av 
den idiosynkratiska förnyelseprocessen i Saab, vilket fortsatt redovisas. 
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Aktiviteters tyngdpunkt i konvergerande förändring  
Vad som utmärker innovativa rutiner, oavsett form av aktiviteter, är den 
integrerande effekten som förmåga. Ibland kan företag behöva hantera situ-
ationer i förnyelseprocesser som innebär att etablerade aktiviteter för innova-
tiva rutiner kan komma att behöva förändras. Saab och deras tillväxtsats-
ningar på militära träningssystem (STS) exemplifierar hur sådana situationer 
uppstår som konvergerande förändringar i företagets teknikplattform och 
affärsekosystem. I mitten av 1990-talet utvecklade företaget innovativa ruti-
ner genom jobbrotation där informella aktiviteter blev sättet att rikta spän-
ningar som uppstod mellan gamla och nya affärer i organisationen.  

… [Jag] lånade ut människor från min organisation till task-forcen för jag 
ville ju veta vad som hände där och de ville ju ha vårt kunnande i sin task 
force. Jag lånade ut min bästa kille jag hade och sa att du får sitta här uppe 
och jobba med detta men du ska rapportera tillbaka till mig vad som händer. 
För jag ville ju veta vad som hände så att jag kunde styra min produkt. Det 
gjorde i princip alla linjer. … (chef STS) 

I situationen skapade Saab stigen genom att gradvis expandera satsningar på 
det nya affärsområdet av kompletta träningssystem (CTC).  Efterhand som 
tillväxtsatsningarna expanderade så tillfördes mer personal. Som några av de 
intervjuade berättade blev begränsningarna allt mindre för att öka antalet 
resurser med externa konsulter. Rutinen för jobbrotation var således inte bara 
betydelsefull för att hantera spänningarna i förnyelseprocessen utan även för 
att ackumulera kunskap i organisationen allteftersom andelen externa resur-
ser ökade. Affärsutveckling pågick, som figur 12 visar, av både gamla och 
nya produktområden. Teknikplattformen förändrades genom att kärntek-
nologi av laseroptik utökades med teknologier av radio och programvara. 
Men även om förändringarna i företagets teknikplattform var betydande så 
hade affärsekosystemen i den militära industrin stabiliserats mot slutet av 
1990-talet. Terrorattentaten visade en nedåtgående trend i världen. Likaså 
var amerikansk krigföring, officiellt sett, mindre förekommande. För Saab 
var med andra ord utveckling av innovativa rutiner med informella aktivite-
ter en adekvat investering för att hantera de spänningar som följde i föränd-
ringar av teknikplattformen. 
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Figur 12. Saabs utveckling av informella aktiviteter 1995-2000 i rutiner av en inno-
verande förmåga 

I mitten av 2000-talets första decennium var situationen annorlunda. Förut-
sättningarna i omvärlden hade snabbt förändras i och med 9/11-attentaten i 
New York och nya typer av lågintensiva krig. För STS innebar detta att man 
måste förhålla sig till nya konstellationer av aktörer i affärsekosystemet för 
militära operationer. Särskilt krigförande staters krav på alltmer avancerad 
teknologi för att skydda sina soldater mot terrorns asymmetriska slagfält 
med nya typer av hot. Betydelsen av datoriserade träningssystem låg i linje 
med STS specialisering mot mjukvara men konvergensen av förändringar 
var en annan typ av situation än tidigare. Dessutom var koncernens behov av 
internationalisering styrande för vilka vägval som skulle ge synergier för att 
kunna skapa nya värdekonstellationer i snabbföränderliga affärsekosystem i 
den globala krigsindustrin. För att hantera strategisk affärsutveckling av nya 
generationer av datoriserade träningssystem med tjänstekoncept och samti-
digt hantera fortsatt internationell expansion så växte behovet av formella 
aktiviteter för att hantera de spänningarna som följde av detta i den egna 
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organisationen. Sådana aktiviteter utvecklades således till att visualisera 
affärsvärden med s.k. business case. När alltmer externa partners och aktörer 
krävdes för att göra affärer ökade också behovet av transparent planering i 
vardagens snabba beslutsfattande. Som en chef uttryckte det ”när någon i 
operationsområdet behöver X så kan inte beslutet vänta för att det ska tas 
högre upp i nivån av företagsledningar utan det behöver tas inom gränserna 
för vad alla redan känner till”. Aktiviteter för att formellt visualisera vägen 
framåt i vardagen var således en förändrad tyngdpunkt i hur STS hanterade 
och utnyttjade spänningar med innovativa rutiner.  

 

 
 
Figur 13. Saabs utveckling av formella aktiviteter 2006-2008 i rutiner av en innove-

rande förmåga 
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Resultaten om egenskaper i innoverande förmågor kan sammanfattas som att 
dess aktiviteter både kan vara formella, och informellt ha funktionen att han-
tera spänningar mellan idéer och allokering av resurser. Vidare utvecklas 
repetitionen av dessa aktiviteter till en innoverande förmåga med tyngdpunkt 
i antingen formella eller informella sätt att integrera, kombinera och transfe-
rera kunskap.  I jämförelsen av de tre företagen kan två framträdande möns-
ter urskiljas. För det första, innovativa rutiners princip att driva istället för att 
anpassa förnyelseprocessen genom aktiviteter som stimulerar till parallellt 
och snabbt beslutsfattande i organisationen. För det andra, att behovet av 
innovativa rutiner med tyngdpunkt i formella aktiviteter ökar till följd av 
spänningar i konvergerande förändring av företagets teknikplattform. Tolk-
ningen av resultaten påminner om att rutiner i innoverande förmågor utgör 
en form av politisk arena i företaget. Fortsatt redovisas resultat som förklarar 
hur innovativa rutiner har sitt ursprung i en praktik av politiskt system i före-
tagsledning av förnyelseprocessen. 

Praktik av statsmannaskap i företagsledning 
Resultaten visar att rutiner i innoverande förmågor hade sitt ursprung i en 
praktik med politiska inslag i företagsledningens agerande. En praktik av s.k. 
statsmannaskap.  En statsman i företagsledning är en person eller grupp som 
inte ingriper i själva maktspelet i organisationen utan endast utövar påverkan 
genom att förändra spelreglerna och spelplanen (Normann, 1975:234). De 
spänningar som statsmannaskapet har att förhålla sig till och att hantera är i 
någon mening relaterad till rivalitet inom och konflikter i organisationen 
som genererar negativa spänningar i organisationen. Dock inte nödvändigt-
vis mellan nivåer av företagsledning. Sådana spänningar kan även uppstå 
inom nivåer av företagsledning i förnyelseprocessen. Detta gäller innove-
rande förmågor till skillnad mot dominerande förmågor där negativa spän-
ningar istället uppstår mellan nivåer av företagsledning på grund av oklara 
strategiska roller.  

Skillnaden mellan hur dessa förmågor genererar spänningar förklaras av 
maktens betydelse inom företagsledning vad gäller att styra nya investering-
ar att förändra existerande förmågor. I uppgiftssystemet är egenskapen makt 
förknippat med sambandet mellan interaktionen i företagsledning och mak-
ten att dominera värdekonstellationer för att extrahera ekonomiska strömmar 
och påverka affärsekosystemet. Fortsatt koncentreras således resultatredo-
visningen till det politiska systemet i företagsledning av förnyelseprocessen 
för att sedan studera denna praktik och samband med rutiner i en innove-
rande förmåga. 

För att börja med resultat om statsmannaskap så visar Ericson hur sam-
spelet kring spänningar i en sådan praktik av politiskt system kan gå till för 
att initiera en innoverande förmåga. Intervjuresultat pekade på att strategiar-
betet i koncernen Ericsson före år 2003 var något som främst angick den 
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högre nivån av företagsledning. Policys av strategiarbete omgärdades av 
sekretess internt, samtidigt som beslutsfattande var decentraliserat. När in-
ternetrevolutionen blev en realitet med nya krav på snabbhet i investeringar 
blev frånvaron av innovativa rutiner problematisk. Vidare visade studiens 
resultat att handlingsutrymmet för en internt rekryterad vd hade begränsats 
av den interna sökprocessens maktkamp mellan Lars Ramqvist och Sven-
Christer Nilsson. Även om omsättningen på chefer med anknytning till mul-
timedia som tillväxtområde var hög så förblev ”furstendömen” i Ericsson 
intakt under Kurt Hellströms period som koncernchef. Styrelsens kravprofil 
på en ny koncernchef som ”mycket kundorienterad vd med extremt goda 
ledaregenskaper” var således statsmannaskap att inte lägga sig i spelet av 
internpolitiken inom och mellan furstendömen. Istället förändrades spelreg-
lerna och spelplanen. Genom det kontroversiella beslutet hade styrelsen un-
der ledning av sin nye ordförande, Michael Treschow, genomfört adekvat 
aktivitet av statsmannaskap för att förändra villkoren för företagets utveckl-
ing av innovativa rutiner. Efter rekryteringen av Svanberg hade innoverande 
rutiner realiserats inom loppet av knappt två år. 

Statsmannaskap behöver dock inte nödvändigtvis utövas av företagets 
styrelse. Vissa typer av förnyelseprocesser har andra villkor för det politiska 
systemets praktik i en innoverande förmåga. Ett sådant exempel finner vi i 
ABB:s tillväxt inom framtidens elsystem. I satsningen på HVDC Light hade 
Gunnar Asplund med några kollegor i styrgruppen förändrat spelreglerna för 
att driva och rikta förändring i organisationen redan 1998-1999  genom att 
tillsätta resurser för verksamhetsutveckling och utveckling av innovativa 
rutiner. Men för att förändra förutsättningarna i den innoverande förmågan 
tog sedermera praktiken av statsmannaskap andra former. I samband med 
koncernens omfattande finanskris var som bekant tillväxtsatsningarna på 
HVDC Light, såväl som verksamheten i Ludvika, hotat av avvecklingsbe-
slut.  Men några personer från divisionsledningen med anknytning till 
HVDC Light började besöka koncernledningen. Deras praktik av stats-
mannaskap var enkel. Divisionsledningen valde att utbilda koncernledningen 
i HVDC Light, inte minst eftersom tekniklösningen var en fundamental 
komponent i framtidens helhetslöningar s.k. smarta nät. Genom utbildningar 
så påverkade divisionsledningen den nya koncernledningen till att utöva 
statsmannaskap för att förändra spelreglerna. Divisionsledningens sätt att 
driva statsmannaskap förstärkte således den innovativa rutinen som fanns 
etablerad i HVDC Light till att fortsätta driva en strategisk dialog för att 
både integrera och transferera kunskapen. Drygt ett år senare förändrades 
spelreglerna för HVDC Light genom att kabelverksamheten slogs samman 
med affärsområdet kraftsystem vilket föregicks av dubblerad omsättning 
genom att andra enheter tillfördes.   
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Resultatet från studien av den idiosynkratiska förnyelseprocessen i Saab 
uppvisade flera former av statsmannaskap för att hantera spänningar i förny-
elseprocessen. Mot slutet av 1998 hade styrelseordföranden och koncernche-
fen Bengt Halse gett uttryck för att det fanns motsättningar kring betydelsen 
av teknikutveckling i förnyelseprocessen av att växa med nya internationella 
affärer. En konsekvens av Halses statsmannaskap var att både byta vd och 
tillsätta en ny sådan utan teknikbakgrund vilket förändrade spelreglerna. 
Teknikinitiativen till nya affärer genom att integrera plattformen lät heller 
inte vänta på sig samtidigt som det politiska systemet i den innoverande 
förmågan med jobbrotation i existerande tillväxtsatsningar förstärktes med 
fler resurser av företagsledning. Sju år senare axlade den verkställande direk-
tören Johan Ohlson statsmannaskapet efter påtryckningar från en mindre 
projektgrupp som hade drivit idéer om bolagets affärsutveckling och styr-
ning av investeringar för att integrera ny teknik. Ohlson utsåg snart den dri-
vande personen i projektgruppen till strategichef för bolaget, och personen 
blev sedermera medlem i företagets formella ledningsgrupp. 

Resultaten från de empiriska studierna visade alltså att oavsett typ av för-
nyelseprocess så är det någon styrande statsman som säkrar handlingsut-
rymme för någon eller några signifikanta aktörer. Det kan vara en styrelse-
ordförande, en vd eller en styrgruppsordförande för tillväxtinitiativ som även 
har betydande inflytande på ledningsgruppen i linjen. Dessa individer agerar 
förvisso inte isolerat utan med goda rådgivare. I vissa fall av tillväxt, så som 
i den skärskådade liksom i den idiosynkratiska förnyelseprocessen, kan råd-
givare i själva verket vara drivkraft till att statsmannaskap exekveras på 
nästa nivå av företagsledning. Detta senare agerande kan även ske som akti-
viteter för att såväl förstärka existerande innovativa rutiner, som att utveckla 
nya. Mer generellt sett är ändå statsmannaskapets avgörande beslut förenat 
med statsmannens enskilda färdighet att se så klart att han eller hon vågar 
förändra spelplanen för det politiska system som alltid finns i företagsled-
ning av förnyelseprocesser.  

En statsman i förnyelseprocesser tar med andra ord ansvaret för att inve-
steringar görs i resurser av företagsledare som snabbt kan samla någon grupp 
av aktörer för att utveckla adekvata rutiner av någon typ av innoverande 
förmåga i företagets inre miljö. Därför blir empiriska resultat som visar hur 
sådana resurser i företagsledning kan urskiljas i relation till en innoverande 
förmåga särskilt intressant. 

Resurser och kompetens i företagsledning  
Resultaten från studierna av tre företag har hitintills beskrivit hur aktiviteter i 
utveckling av en innoverande förmåga bidrar till att förnyelseprocesser upp-
rätthålls. Varje företag uppvisade unikt agerande vilket kunde förväntas med 
kontexter av tre olika typer av förnyelseprocesser. Mer förvånande var möj-
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ligtvis likheten i samspelet mellan rutiner och praktik av statsmannaskap 
såväl som mönstret av samband mellan konvergerande förändring och for-
men av aktiviteter i innovativa rutiner. I dessa komplexa samband av möns-
ter mellan individer, aktiviteter och förmågor, så förefaller det politiska sy-
stemets praktik var en oregelbunden aktivitet medan mönstrets innebörd kan 
tolkas som regulatorn i organisationens politiska idéregleringsprocess (jfr 
Normann, 1975). Men politik säger inte något om vilka förhållanden som 
mer objektivt råder i förnyelsesituationen. Därför behöver vi studera sam-
band mellan resurser av företagsledning i det politiska systemet som praktik 
och den förnyelse som de facto sker i företagets uppsättning av förmågor 
genom att innovativa rutiner realiseras.  

I samband med intervjuerna i de tre företagen samlades kompletterande 
data om förändring av kompetens i allmän företagsledning. Intervjurespon-
denterna ombads skatta förändring i kompetens på en femgradig skala. 
Skattningen med avseende på skillnaden intervjupersonen hade upplevt efter 
att det nya affärsområdet hade utvecklats och integrerats i företagets befint-
liga affärer. Tabell 10 visar att förändring av kompetens i företagsledning 
tillskrevs betydligt mindre vikt i ABB jämfört med Ericsson och Saab. 

 
Tabell 10. Förändring av kompetens i företagsledning i förnyelseprocessen 

Företag N Förändring i kompetens av företagsledning, skala 1-5 

Ericsson 7 4,26 

Saab 9 4,11 

ABB 7 1,86 

Det är naturligtvis små urval av populationen personer i respektive förnyel-
seprocess som resultaten i tabellen bygger på. Detta har dock av mindre be-
tydelse eftersom vi inte gör någon statistisk prövning utan endast söker efter 
mönster78. Bakom detta mönster av förändring av kompetens i företagsled-
ning döljer sig ett samband mellan bakgrunden hos en nyckelperson som 
driver utveckling av innovativa rutiner och typen av förnyelse i företagets 
uppsättning av förmågor, ett samband vars konsekvenser behöver utvecklas.  

I kapitel fyra tog jag upp teoretisk utveckling och lyfte fram hur föränd-
ring i företagets uppsättning av förmågor principiellt sett utgörs av tre mek-
anismer: substitut, transformering, eller evolution. Substitut innebar att före-

                               
78 Enkätdata samlades av det skälet. Alla intervjuade har inte besvarat enkäten utan instru-
mentet var del i att styra fortsatt datainsamlingen till relevanta spår av diskussioner från utfall 
i de enskilda informanters beskrivningar. I forskningsprocessen blev spår kring skillnader i 
allmän företagsledning ett område att följa upp i efterföljande intervjuer och granskning av 
dokumentdata. 
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taget tillför externa förmågor för att ersätta bristen på interna förmågor, eller 
till och med att ersätta en tidigare förmåga. Transformering innebär att före-
taget kombinerar interna med externa erfarenheter. Evolutionärt tillväga-
gångssätt innebär att företaget primärt använder sina tidigare erfarenheter av 
att göra affärer på den nya teknologin. Varje typ av mekanism av förändring 
har således en specifik källa till lärande (jfr Lavie, 2006:160). Denna källa 
till lärande visade sig i studien av de tre företagen finnas i en rekryterad 
nyckelperson bakgrund och erfarenheter som resurs i företagsledning.  

Nyckelindividernas bakgrund utgjorde källan till lärande i utveckling av 
rutiner i en innoverande förmåga för att upprätthålla tre typer av förnyelse-
processer i företagets upprättning av förmågor. I enlighet med resultatet i 
tabell 10 så hade nyckelpersonen i ABB intern bakgrund (evolutionär) vilket 
sedermera präglade språket i den innovativa förmågans aktiviteter. Detta 
förklarar varför förändring av kompetens i företagsledning skattades lägre av 
informanter i ABB, samtidigt som den innoverande förmågan de facto för-
ändrades i sådan utsträckning att nya värderingar och handlingssätt etablera-
des i ABB. Liknande samband återfanns i Ericsson och Saab. 

Ericsson visade att den systemiska förnyelseprocessen handlar om att en 
portfölj av förmågor förändras.  Det är precis vad substitut som tillväga-
gångssätt att förändra möjliggör. Initieringen av den innovativa rutinen i 
Ericsson urskiljdes i kapitel 8 som extern rekrytering av Joakim Westh som 
strategichef i koncernledningen. Westh skapade utifrån sin externa bakgrund 
ett betydande handlingsutrymme att driva förnyelse med resurser av strategi-
team ut i hela Ericssons organisation. Fallanalysen av Ericsson visade att det 
ömsesidiga lärbehovet mellan koncern och affärsområdet multimedia mer 
specifikt handlade om att utveckla en dominerande förmåga av snabbhet i att 
identifiera kundbehov. Efterhand så utvecklades förnyelsen som systemisk 
genom att flera operativa förmågor förändrades. Den specifika förmågan 
uppmärksammades i utvecklingen av innovativa rutiner och inriktade förny-
elsen som helhet. Källan till lärande fann vi således i den externa miljön, där 
den externt rekryterade Westh blev nyckelindivid i det politiska systemets 
praktik i Ericssons innoverande förmåga. En praktik som vid olika tillfällen 
innebar tolkning av den systemiska förnyelseprocessens riktning.  

Saab visade hur rutiner i den innoverande förmågan skiftade tyngdpunkt 
från informella till formella aktiviteter i den idiosynkratiska förnyelseproces-
sen. Skiftet blev ett naturligt förlopp eftersom organisationens beroende cen-
trerat till en person var nödvändigt att bryta och samtidigt fortleva för att 
organisationen skulle överleva. Källan till lärande blev förkroppsligat som 
både internt och externt med en nyckelperson. Niklas Nieminen hade tidi-
gare arbetat på kundsidan och hade även betydande erfarenhet av andra affä-
rer inom koncernen. Genom kontinuerligt samarbete under nyckelpersonen 
Sundquist skapades handlingsutrymme för Nieminen att ta nya initiativ ge-
nom nyvunnen intern kunskap i kombination med tidigare extern erfarenhet. 
Erfarenheten av intern och extern kunskap matchade det ömsesidiga lärbe-
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hovet av internationella allianser med de spänningar som följde med en så-
dan förändring i transformeringen av företagets teknikplattform. Nieminen 
byggde således utifrån sitt handlingsutrymme en praktik av politiskt system 
för att tolka huruvida aktiviteter i den innoverande förmågan var adekvata 
för den idiosynkratiska förnyelseprocessen. 

ABB visade hur den marginella omorienteringen med HVDC Light i ett 
senare skeden genererade betydande bidrag till koncernens specialisering. 
Detta innebar förändring i uppsättningen förmågor genom att den innove-
rande förmågan modifierades med en specifik rutinför att vidmakthålla posit-
ionen som teknikleverantör. Den innovativa rutinen möjliggjordes via rekry-
tering av Göran Björving - en intern resurs som hade genomgripande kun-
skap om hela verksamheten. Källan till lärande i utveckling av den innove-
rande förmågan härstammade således från den interna miljön. En 
nyckelindivid som med sin holistiska erfarenhet av företagets historiska ut-
veckling kunde utveckla ett politiskt system av praktik för att modifiera akti-
viteter i innoverande rutiner i den skärskådande förnyelseprocessen.  

Källan till lärande och typen av förnyelseprocess kan inte med någon en-
kelhet tillskrivas orsak och verkan i dess betydelse att A orsakar B. Vi har 
istället att göra med skeenden i företag där villkor skapas av managers likväl 
som att villkoren begränsar managers handlingsutrymme. Resultaten ovan 
visar att ett grundläggande villkor för att utveckla innoverande förmågor 
återfinns i överensstämmelse mellan nyckelindividers erfarenhet och typen 
av förnyelseprocess som pågår i företaget. Detta är inte detsamma som att 
källan till lärande är orsak till att förnyelseprocessen upprätthålls över tid, 
även om källan till lärande via nyckelindivider är betydelsefull. Däremot 
innebär det att källan till lärande är ett mer generellt villkor av politiskt sy-
stem som praktik i en innoverande förmåga för att upprätthålla förnyelsepro-
cesser. 

Betydelsen av språket i typsituationers ekonomiska 
utfall  
Samspelet mellan praktik och rutiner i en innoverande förmåga får lite olika 
betydelse för det ekonomiska utfallet i förnyelseprocessen.  Det här avslu-
tande avsnittet analyserar sådana resultat i relation till förnyelseprocessens 
fyra typsituationerna. I samspelet framträder språkets betydelse på lite annat 
sätt än den dominerande förmågans symboliska språk. Resultaten pekar på 
betydelsen av språkutveckling och huruvida innoverande rutiner och resurser 
av företagsledning står i adekvat samspel. Språkutveckling blir viktigt för att 
formera och sprida tänkande i organisationen. Här följer således risker i ut-
veckling och förändring av en innoverande förmåga i företag.  
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Riskerna innebär att spänningar av olika slag driver utveckling av strate-
giskt dialoggap i organisationen trots att åtgärder vidtas för att uppnå det 
motsatta. För de involverade aktörerna kan åtgärderna som vidtas framstå 
som i allra högsta grad rationella även om effekterna av dem snarare stimu-
lerar diffusa spänningar till att fortplanta sig än mer i organisationen. Tabell 
11 illustrerar situationer där strategiskt dialoggap utvecklats (1-2) och hur 
innovativa rutiner samvarierar med positivt ekonomiskt utfall i förnyelsepro-
cessen när resurser i företagsledning har adekvat bakgrund för praktik av 
politiskt system i utveckling eller förstärkning av innovativa rutiner (3-4). 

 
Tabell 11. Företagets spänningar i teknikplattform och ekonomiska samband                             

i typsituationer 

Typsituation  Stigberoende 
(1) 

Stigberoende 
förstärkt (2) 

Stigskapande 
(3) 

Stigbrott 
(4) 

Egenskaper av 
spänningar 

Riktade och 
diffusa 

Diffusa är tongi-
vande 

Riktade och 
diffusa 

Riktade är tongivande 

Ekonomiskt  
utfall79 

Neutralt eller 
negativt 

Negativt Positivt Neutralt eller positivt  

Företagsledning; 
politiskt system 

Nyckelaktör kan 
finnas men misfit 
finns i utnyttjande 
av innovativ rutin 

Nyckelaktör för 
fit med förnyelse 
saknas eller har 
litet utrymme 

Innovativ rutin 
utnyttjas av flera 
ledningsnivåer 

Innovativ rutin initie-
ras/förstärks av en 
nyckelaktör eller 
garanten 

I vissa situationer i förnyelseprocesser kan stigberoendet breda ut sig när 
kriser väcker minnen till liv i organisationen. En sådan situation uppstod i 
Saab Training Systems under 2001-2002 när förändringarna i företagets 
teknikplattform omfattade sex stycken relaterade förmågor: produktion, fi-
nans, kvalitetskontroll, försäljning, processutveckling mjukvara, och projekt-
ledning.   Detta innebar att även rutiner av spänningsutnyttjande aktiviteter 
för strategisk dialog snabbt stod inför förändring. Saab Training Systems 
hade erfarenhet från att ha stått inför ”liv och död” i början av 1990-talet och 
vid den tidpunkten tog den verkställande direktören intryck av HRM och 
införde idéer om självstyrande team för att säkra dialog om ansvar för före-
taget. Femton år senare upprepade sig receptet HRM med skillnaden att 
idéer om kultur nu stod på agendan och aktiviteter med språket från 1990-
talets värderingar bredde stigberoendet ut sig i organisationen. Det var min-
net av hur dess grundare hade löst problemet. Den verkställande direktören 
hade även börjat samla personal till veckomöten men det var aktiviteter som 
ganska snart avvecklades. Som tidigare redovisats så började STS omorgani-

                               
79 Måttet för utfall är nya affärskontrakt och/eller nya produkter. Det redovisas i processkartor 
för varje företag. Se vidare kapitlet metod. 
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sera alltmer frekvent under åren som följde med resultatet att typsituationen 
av stigberoende förstärktes.   

När sådana resultat ställs mot bakgrund av misfit i spänningsutnyttjande 
med den innoverande förmågan så kan några aspekter urskiljas i samspelet 
av aktiviteter. För det första så skapas psykopolitiska drivare av paradoxal 
spänning från historien beroende genom språket. Sådana beroenden vilsele-
der organisationer från betydelsen av adekvata aktiviteter och resurser för 
utveckling av innovativa rutiner. För det andra aktualiseras betydelsen av 
statsmannaskap i praktik av en innoverande förmågas politiska system när 
förändringar i teknikplattformen är omfattande. Förändringarna kan samti-
digt förblinda även statsmän från att urskilja aktiviteter av innovativa rutiner 
i organisationen, i synnerhet om innovativa rutiners tyngdpunkt finns i in-
formella aktiviteter. En central aspekt i samspelet mellan praktik och rutiner 
i en innoverande förmåga är således hur språk skapas som gör drivare av 
paradoxal spänning explicita i förnyelseprocesser. I optimerad form bidrar 
en innoverande förmåga till att kombinera, integrera och transferera kunskap 
genom språk om paradoxal spänning när snabba förändringar uppstår. Ett 
sådant exempel var hur statsmän i ABB med hjälp av den innoverande för-
mågan förde in Hillary Clinton som symboliskt språk i strategiska dialoger i 
koncernen.   

När situationer av strategiskt dialoggap uppstår i förnyelseprocesser be-
höver dessa med andra ord snabbt fyllas av spänningsutnyttjande aktiviteter 
för att med adekvat språk reflektera ömsesidigt lärbehov om paradoxal spän-
ning. Språket om paradoxal spänning blir motgiftet till att innoverande för-
mågor förtvinar eller aldrig utvecklas på grund av patologiska tillstånd. 
Vissa språkliga aktiviteter är således kognitiva snarare än politiskt idéregle-
rande. Sådana aktiviteter behandlas i nästa kapitel. 

Innoverande förmågor: summering av resultaten 
I detta kapitel har den empiriska studiens resultat redovisats med avseende 
på hur företaget agerar i en intern sökprocess för att positionera sig i affärse-
kosystemet. Spänningsbegreppet har använts för att analysera hur managers 
initierar aktiviteter som riktar spänningar med dialoger. Resultaten visade att 
strategiska dialoger är en generell aktivitet som företagsledningar utnyttjar 
för att hantera situationer av spänningar i förnyelseprocessen. Sådana inno-
vativa rutiner utgörs av både formella och informella egenskaper. Mönstera-
nalysen av resultaten pekade även på ett generellt attribut i innoverande ruti-
ner, nämligen att behovet av innovativa rutiner med tyngdpunkt i formella 
aktiviteter tenderar att öka till följd av diffusa spänningar när konvergerande 
förändring av företagets teknikplattform tilltar. Tyngdpunkten i de formella 
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aktiviteterna bidrar i sådana situationer till att integrera, kombinera och 
transferera kunskap även när omfattande antal förmågor förändras i företa-
get. Sammantaget pekade detta på att innoverande förmågor stimulerar till 
parallellt och snabbt beslutsfattande i organisationen.  

För att realisera en innoverande förmåga visade resultaten att dess rutiner 
står i beroende till en praktik av politiskt system. En sådan praktik i innove-
rande förmågor visade sig bestå två typer av resurser i företagsledning: 
statsmän respektive nyckelindivider. En statsman i förnyelseprocesser tar 
ansvaret för att investeringar görs i resurser av företagsledare. Nyckelindivi-
dernas utgör källan till lärande i utveckling av rutiner i en innoverande för-
måga för att upprätthålla aktualiserad typ av förnyelseprocess. Jämförande 
resultat mellan de tre företagen visade att båda aktörsdimensionerna var ge-
nerella villkor genererade av ett politiskt system som praktik i en innove-
rande förmåga. 

Vidare visade resultaten att typen av innoverande förmåga skiljer sig åt 
mellan de tre företagen som studerats. Samtidigt har innoverande förmågor 
betydligt mer generella egenskaper än vad som kunde förväntas vid jämfö-
relsen av tre olika typer av förnyelseprocesser. I analysen av samspelet mel-
lan praktik och rutiner i en innoverande förmåga pekades på betydelsen av 
aktiviteter som möjliggör explicita dialoger som drivare av paradoxal spän-
ning i förnyelseprocesser. Vissa dialoger om paradoxal spänning innebär 
dock inte att kunskap från dominerande förmågor integreras, kombineras och 
transfereras i organisationen. Sådana aktiviteter kan betraktas som kognitiva 
snarare än politiskt idéreglerade av en innoverande förmåga. Denna typ av 
aktiviteter behandlas i nästa kapitel.  
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15. Företagets entreprenöriella teknikhistoria 

Hur hanterar företaget och dess företagsledning spänningar i förnyelsepro-
cessen genom utveckling av förmågor? I föregående två kapitel har empi-
riska resultat presenterats och analyserats för att besvara denna fråga. Ana-
lyserna visar hur rutiner och praktik bidrar till att dominerande och innove-
rande förmågor utvecklas i företaget för att hanteras och utnyttja spänningar. 
Studien av de tre företagen uppvisade emellertid mönster av aktiviteter som 
inte kunde kategoriseras på detta sätt. Mönstret avvek med andra ord från 
andra mönster av spänningsutnyttjande aktiviteter. Det avvikande mönstret 
av aktiviteter visade sig påverka utvecklingen av dominerande och innove-
rande förmågor i alla tre typerna av förnyelseprocesser. I detta kapitel besk-
rivs sådana resultat som enstaka kognitiva aktiviteter och analyseras dess 
samband med företagets utveckling av förmågor för att hantera spänningar i 
förnyelseprocessen. 

Enstaka aktiviteter om tekniskt entreprenörskap  
Som tidigare resultat har visat kan företag ställas inför situationer i förnyel-
seprocessen där flera snabba förändringar i omgivningen bidrar till att orga-
nisationens medlemmar möter naturligt genererade diffusa spänningar. Re-
sultat från studierna av de tre företagen pekade entydigt på att företagsled-
ningar i sådana situationer, förr eller senare, initierade en aktivitet som 
åskådliggjorde tekniskt entreprenörskap i förnyelseprocessen; tekniskt entre-
prenörskap i betydelsen att aktörer hade skapat tillväxt med hjälp av teknisk 
innovation i företagets tidigare utveckling. 

Observationer av kognitivt språk som koordinering  
För att börja med ABB så visade resultaten från den studien att en nyckel-
person i satsningen på HVDC Light tillsammans med några kollegor 
påminde organisationen skriftligt om hur företaget tidigare i sin historia hade 
uppvisat tekniskt entreprenörskap inom HVDC som kraftöverföringsteknik.  

… Asea hade statiska strömriktare och jonventiler för spänningar upp till 
cirka 1 000 volt, men de behövde utvecklas för ännu högre spänningar. Pro-
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blemet löstes 1929 genom att införa hjälpelektroder mellan anoden och kato-
den. Den nyskapande lösningen, som senare patentskyddades, kan på sätt och 
vis betraktas som grundstenen till allt utvecklingsarbete på jonventilen för 
hög spänning. Uno Lamm, som ledde arbetet på ABB, förtjänade sitt smek-
namn "HVDC-teknikens fader". Tiden var nu mogen för försök med högre 
effekter.  Tillsammans med Vattenfall upprättade Asea 1945 en provstation i 
Trollhättan och en kraftledning på 50 kilometer byggdes. Försöken medförde 
att Vattenfall 1950 beställde världens första HVDC-länk, som skulle byggas 
mellan Gotland och det svenska fastlandet. Därmed intensifierades utveckl-
ingsarbetet på jonventilen och HVDC-kabeln. Samtidigt ökades insatserna 
när det gällde andra komponenter till strömriktarstationerna, som transforma-
torer, reaktorer, ställverk samt skydds- och styrutrustning. Specialister i Lud-
vika under ledning av Erich Uhlmann och Harry Forsell löste många av de 
mycket komplicerade problemen. Under denna tid utvecklades ett koncept för 
Gotlandsystemet, som visade sig så framgångsrikt att det varit i stort sett 
oförändrat fram till i dag. Då kraftledningen skulle passera vatten var det 
nödvändigt att tillverka en undervattenskabel som kunde överföra likström. 
Den "klassiska" kabeln med massaimpregnerad pappersisolering för 10 ki-
lovolt växelström utvecklades till en kabel för 100 kilovolt likström. Slutlig-
en, år 1954, efter fyra års nyskapande arbete, kunde HVDC-länken till Got-
land på 20 megawatt, 200 ampere och 100 kilovolt tas i drift. En ny era inom 
kraftöverföringen hade inletts. (Gunnar Asplund, Lennart Carlsson, Ove 
Tollerz, 2003; min not: utdrag från publicerat material om HVDC 50 år) 

Aktiviteten att explicitgöra denna teknikentreprenöriella historia med anor 
tillbaka till 1920-talet sammanföll med att spänningar i förnyelseprocessen 
hade intensifierats. Dels hade paradoxala spänningen genererade av proble-
matiken kring pensionsskandalen intensifierats, dels hade de diffusa spän-
ningarna kring vissa andra förändringar tilltagit. Dessa senare diffusa spän-
ningar var naturligt genererade av att flera kritiska artiklar uppenbarade sig i 
pressen där ABB bedömdes ha misslyckats med sina tekniksatsningar på 
förnyelsebar energi. Företagets teknikentreprenöriella historia aktiverades i 
samband med att förnyelseprocessen blev alltmer skärskådad såväl internt, 
som externt. 

Saab uppvisade likartade exempel. En kort tid efter det att STS hade firat 
20-års jubileum påbörjades arbetet med att färdigställa en bok om företagets 
historia. ”The Book about Us” publicerades 2005 i femhundra exemplar. I 
boken var företagets grundare Hans Robertsson representerad som en bland 
andra som hade drivit utvecklingsinitiativ och lett företagets genom åren. 
Den verkställande direktören avslutade boken genom att betona: 

At the same time that we’re “one in the company”, we’re also individuals … 
[and] what’s your take on the future? (Johan Ohlson, vd Saab Training Sys-
tems) 

Precis som i fallet ABB sammanföll aktiveringen av företagets teknikentre-
prenöriella historia med en situation i förnyelseprocessen som var alltmer 
fylld av spänningar. Åren av internt kulturarbete och ökade utvecklingskost-
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nader för mjukvara hade genererat diffusa spänningar som hade förstärkt 
situationen av stigberoende i förnyelseprocessen. Svårigheter med externa 
samarbeten parat med att basen av mindre kunder hade förlorats bidrog ytter-
ligare till att situationen blev än mer problematisk i företaget. Jubileumsbo-
ken var en enstaka aktivitet som i kontrast till kulturinitiativen åskådlig-
gjorde det tekniska entreprenörskapet i förnyelseprocessen och hur affärsut-
veckling hade förändrats över tiden och i olika tillväxtskeden. 

Resultaten från ABB och Saab pekar på en typ av språklig aktivitet i före-
tagsledning av förnyelseprocessen. Detta är en form av språklig aktivitet som 
skiljer sig från aktiviteter av symboliskt språk och dialog i de rutinbaserade 
aktiviteterna av förmågor. Här framstår istället historien om tekniskt entre-
prenörskap i företagets utveckling som språk. Ett språk som förvisso inne-
håller både symboler och dialog men där koordineringen av spänningar är 
kognitiv. Kognitiv i betydelsen att spänningar koordineras i organisationen 
utan att historien per se utgörs av repetitivt agerande så som rutiner av att 
agera. Detta språk triggas av en enstaka aktivitet, vid något specifik tillfälle, 
där historia om tekniskt entreprenörskap blir ett ”Blueprint” för att kognitivt 
styra spänningar i förnyelseprocessen80. Resultat från studien i Ericsson upp-
visade observationerna som verifierar en sådan förklaring. 

Att realisera multimedia som en affärsenhet i Ericsson var en utmaning i 
det att organisationen skulle behöva byggas med omfattande extern rekryte-
ring. Den stora omfattningen av den externa rekryteringen var en konsekvens 
av att affärslogiken var annorlunda jämfört med existerande affärer. Det 
skulle ta för lång tid att utveckla personal internt, även om det också var 
nödvändigt i de olika enheter som under 2006 hade börjat integreras. I detta 
arbete hade chefen för Ericssons verksamhet i Singapore, Claes Ödman, fått 
uppdraget att organisera ett antal relaterade projekt och sedermera samla ett 
embryo till organisation. Det innebar att Ödman organiserade aktiviteter för 
att träffa relevanta personer i olika företagsledningar. I denna praktik fick 
han på så sätt ihop delar representerande en exposé av koncernens teknikent-
reprenöriella historia i affärsutveckling av multimedia.  

                               
80 Termen Blueprint använder Boisot och Sanchez (2010) för att distinktsera hur olika system 
organiserar kognitiva processer i organisationer. Jag förhåller mig fritt till deras syn på kogni-
tiva processer och ser blue print, i kontrast till rutiner, som en metafor av företaget i genom-
skärning med avseende på organisationens identitet, kultur och värderingar. I den empiriska 
studien av de tre företagen specificeras den teoretiska abstraktionen med observationer av 
teknikentreprenöriell historia. Blue print i detta avseende är kodifierad kunskap om teknikent-
reprenöriell historia så som de tre fallen bevisar med någon form av dokumentation som 
ackumulerat minne av kunskap om företagets förnyelse. Handling i specifika situationer 
guidas inte av rutiner av teknikentreprenöriell historia utan av företagets Blueprint av det-
samma. Boisot och Sanchez klargör detta med sin biologiska analogi av Blueprint som gener i 
företaget som en organism (jfr 2010:382).   
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Jag tog ju över ett antal ledningsgrupper och inte alla skulle komma att få 
jobb i det nya men de var i många fall på eget initiativ. Så hörde de av sig 
och samlades i grupp och gav mig sin syn på den verksamhet som jag tog 
över och vad de själva såg skulle vara viktigt för att ta nästa steg. För dem 
var det här positivt. Som individer sedan kanske det inte alltid var positivt. … 
Jag har någon folder där jag gjort det jag kallar strategiarkeologi. För folk 
som har kommit in nya här, bara för att de ska … (Claes Ödman, VP Erics-
son Multimedia) 

Under året av integreringsarbete utkristalliserade sig alltså dokumentation 
som beskrev den teknikentreprenöriella historian från 1998-2006 där fjorton 
chefer representerade olika initiativ av teknik- och affärsutveckling.  Denna 
aktivitet uppstod i samband med att flera utmaningar hade genererat diffusa 
spänningar i situationen av stigskapande. En sådan utmaning var till exempel 
att koncernen hade tre affärslogiker att hantera: standardiserade nätaffärer; 
tjänster för systemintegration; samt denna multimedia med tyngd i ”business 
support system” (BBS) med funktionell spännvidd från hur du monitorerar 
utrustning i ett nätverk till en rad tjänster i kunders affärsprocesser av erbju-
dande till konsumenter. Kollisionen mellan de tre affärslogikerna hade under 
2004-2005 varit tydligt, inte minst i samarbetet med koncernens marknads-
enheter. Parallellt med detta upplevdes koncernens finanssystem som åter-
kommande problem för affärsutvecklare inom multimedia. Detta var i grun-
den utformat för andra affärslogiker, vilket bl.a. gjorde det svårt att ta fram 
adekvata kalkyler med rabatter på erbjudanden inom multimedia. Vid denna 
tidpunkt hade inte heller tillväxten med multimedia gett något positivt bidrag 
i företagets finansiella rapporter. Sammantaget präglades den stigskapande 
situationen av både riktade och diffusa spänningar att hantera för de involve-
rade aktörerna i vilket multimedias teknikentreprenöriella historia var riktat 
med det kognitiva språkets Blueprint som sade att de tekniska entreprenörer-
na skulle behöva vara omfattande till antalet i en och samma affär. 

Stabiliserande egenskaper i olika former av kognitiv aktivitet   
I de tre företagens kognitiva aktivitet framstår en skillnad i huruvida språket 
om teknikentreprenöriell historia tillskriver individer eller team betydelse i 
förnyelseprocessen. När Ericsson och ABB jämförs är det tydligt att aktörer-
na är flera längs vägen i det förra medan i det senare centreras språket till en 
teknikentreprenör. Saab tillför en ytterligare kontrast i den jämförande ana-
lysen genom att en kognitiv aktivitet representerar ett språk som betonar en 
teknikentreprenör i teamen. Vad betyder skillnaderna, variationen i språket 
om man så vill, för den kognitiva aktiviteten i relation till resultaten om situ-
ationer och handlingsmönster i de tre företagen? 

Olikheterna i resultat innebär inte att ettdera företaget värderar team mer 
eller mindre vad gäller att bedriva affärsutveckling. Skillnaden förklaras 
istället av aktualiserad typ av förnyelseprocess. Den skärskådade förnyelse-
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processen visar hur en kognitiv aktivitet utnyttjar en tillräckligt kraftfull 
historia för att med adekvat spänning motverka utvecklingen av förstärks 
stigberoende som situation. Som kontrast betonar kognitiv aktivitet i en 
systemisk förnyelseprocess hur flera signifikanta teknikentreprenörer utgör 
motgift till att utvecklingsprocessen glider in i ett passivt handlingsmönster. 
För att motverka förstärkt stigberoende i en idiosynkratisk förnyelseprocess 
medvetandegjorde den kognitiva aktiviteten spänningar i ursprunget av en 
stark teknikentreprenör och utveckling mot alltfler teknikentreprenörer.  

Förklaringen till olikheterna i språkets utformning implicerar att före-
komsten av kognitiv aktivitet har att göra med situationens omfattning av 
snabba förändringar i förnyelseprocessen. Således pekar resultaten av de tre 
företagens kognitiva aktivitet på en stabiliserande funktion i förnyelsepro-
cessen. 

Framväxten av kognitiv aktivitet i förnyelseprocesser 
För att urskilja några mer generella egenskaper av kognitiv aktivitet i förny-
elseprocesser så kan dess stabiliserande funktionen analyseras genom att 
ställas i relation till andra likartade mönster. Utifrån komparativ analys 
kunde en stabiliserande funktion av kognitiv aktivitet om teknikentreprenö-
riell historia urskiljas relaterat till två situerade egenskaper: vakuum, respek-
tive omorganiseringssyndrom. Båda dessa egenskaper beskriver hur behovet 
av kognitivt språk växer fram i alla tre typerna av förnyelseprocesser. Tabell 
12 illustrerar hur vilka kognitiva aktiviteter som förekom i förnyelseproces-
sens olika typsituationer och hur förekomsten är relaterad till situerade egen-
skaper av vakuum i tillväxten respektive syndrom av omorganisering. 
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Tabell 12. Företagets entreprenöriella teknikhistoria som kognitiv aktivitet                             
i typsituationer 

Typsituation  Stigberoende 
(1) 

Stigberoende 
förstärkt (2) 

Stigskapande 
(3) 

Stigbrott 
(4) 

Egenskaper av 
spänningar 

Riktade och diffusa Diffusa är tongi-
vande 

Riktade och dif-
fusa 

Riktade är 
tongivande 

Ekonomiskt  
utfall81 

Neutralt eller negativt Negativt Positivt Neutralt eller 
positivt  

Företagsledning; 
kognitivt system 

Någon enstaka kogni-
tiv aktivitet förkom-
mer inte.  

Omorganiserings-
syndromet tilltar 

En enstaka kogni-
tiv aktivitet initie-
ras som organise-
rar diffus spänning 
i s.k. vakuum av 
tillväxt i nytt 
affärsområde 

Enstaka kognitiv aktivitet kan 
komma att initieras med språk som 
hanterar diffusa spänningar av 
omorganiseringssyndrom i s.k. 
vakuumsituation mellan stigbrott 
och stigskapande  

Vakuumsituationer 
För att börja med egenskapen av vakuum i situationen, eller vad jag hädanef-
ter kallar för vakuumsituationer, så kännetecknas förekomsten av enstaka 
aktivitet av kognitivt språk av att tillväxten inte riktigt kommit igång inom 
det nya affärsområdet. Däremot har mängder med prestationer redan gjorts 
för att vakuum överhuvudtaget ska kunna uppstå. Vakuumsituationer är en 
företeelse som kräver ett språk som inte bara utnyttjar existerande spänning-
ar av symboler eller dialoger om motstridiga idéer för att kunna rikta diffusa 
spänningar. Egenskapen av vakuum betyder att nya spänningar behöver 
skapas både för att hantera tvivel i förnyelseprocessen, och för att driva ut-
vecklingsprocessen.  

I vakuumsituationer kan det som Saab visade, vara som så att företagets 
organisering av paradoxal spänning med utveckling av dominerande och 
innoverande förmågor inte heller kommit igång. Om tvivelen får fortsätta i 
organisationen så blir det heller inte mycket spänning som drivkraft till ut-
veckling av adekvata förmågor för att utnyttja paradoxal spänning i samspe-
let med värdekonstellationer i affärsekosystemet. I Ericsson var fallet likartat 
medan i ABB tilltog hoten till att utvecklade förmågor inte skulle kunna 
fortsätta operera effektivt med att ackumulera fler nya affärer på vägen mot 
signifikant tillväxt. I vakuumsituationer krävs således att spänningar tillförs 
av företagsledningen. Sådana spänningar skapades av företagsledningar i de 
tre företagen genom språk som kognitiv aktivitet. 

Företagsledningar, och då företrädesvis av en aktör med betydande infly-
tande över den nya affären, antingen i det politiska- och/eller uppgiftssyste-
met, utnyttjade någon avvikande händelse som i sig möjliggjorde utrymme 
                               
81 Måttet för utfall är nya affärskontrakt och/eller nya produkter. Det redovisas i processkartor 
för varje företag. Se vidare kapitlet metod. 
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att kommunicera om företagets teknikentreprenöriella historia. I Ericsson var 
tillfället att den nya affären skulle bli en egen affärsenhet vilket var unikt. I 
ABB sammanföll situationen med ett jubileum vilket även i Saab var en 
händelse som några år senare gick att dra nytta av. De tre fallen pekar såle-
des på att händelsen per se som utnyttjas för att kommunicera var en histo-
risk milstolpe. Vakuumsituationer uppstår således över tid i förnyelseproces-
ser som reproduceras av de tekniska entreprenörerna.  

Omorganiseringssyndromet 
Resultaten av visualiserade processanalyser i de tre företagen pekade enty-
digt på mönster av upprepade omorganisationer av det nya affärsområdet. I 
linje med typen av förnyelseprocess så var det lägst frekvens av omorgani-
sation i ABB, och högst i Ericsson. Fallet Saab placerade sig mitt emellan. I 
samtliga tre fallen pekade dock mönsteranalysen entydigt på att vakuum 
utvecklades i takt med att koncernen omorganiserade den enhet som det nya 
affärsområdet tillhörde.  

Syndromet av frekvent omorganisering mellan koncern och utvecklingen 
av ett nytt affärsområde förekoms i ABB medan i Ericsson och Saab ledde 
förloppet fram till förtvining av förmågor. Genom att explicitgöra den tekni-
kentreprenöriella historien skapade t ex Asplund och dennes kollegor i ABB 
fortsatt handlingsutrymme i förnyelseprocessen för att vidta adekvata åtgär-
der att utveckla dominerande och innoverande förmågor. I de andra företa-
gen var detta något som åstadkoms efter det att diffusa spänningar hade på-
verkat den nya affärens tillväxt negativt. Omorganiseringssyndromet har 
således samband med kognitiv aktivitet i den meningen att språkets stabilise-
rande funktion generar handlingsutrymme för signifikanta aktörer i förnyel-
seprocessen. 

Företagets entreprenöriella teknikhistoria: summering 
av resultaten 
I detta kapitel har resultat från den empiriska studien redovisats och analyse-
rats med avseende på mönster av aktiviteter i företagets spänningshantering 
som avvek från aktiviteter i förmågor. Resultatet har således en viktig impli-
kation på den andra forskningsfrågan som formulerats för avhandlingsar-
betet: Hur hanterar företaget och dess företagsledning spänningar i förnyel-
seprocessen genom utveckling av förmågor?  

En del i svaret på denna fråga är att de studerade företagen inte förlitade 
sig enbart på förmågor för att hantera spänningar i förnyelseprocessen. Det 
avvikande mönstret av aktiviteter visade sig vara ett annat språk än det som 
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företagsledningar initierade i utveckling av repetitiva aktiviteter i domine-
rande och innoverande förmågor (såväl som andra förmågor). Detta språk 
var kognitivt istället för symboliskt- eller dialogbaserat. Det var ett språk 
som utnyttjade historiebeskrivningar av tidigare tekniskt entreprenörskap i 
företaget för att rikta och driva förnyelseprocessen. Kognitivt i betydelsen att 
spänningar koordineras i organisationen utan att historien per se utgörs av 
repetitivt agerande så som rutiner av att agera. Den kognitiva aktiviteten 
förekom således som enstaka handling i företagsledning när dess språk dis-
tribuerades ut i organisationen genom att den teknikentreprenöriella historian 
dokumenterades i någon form.  

Analysen av resultatet visade att denna typ av kognitiv aktivitet hade en 
stabiliserande funktion i förnyelseprocessen när snabba förändringar uppstod 
samtidigt som paradoxal spänning intensifierades som villkor mellan företa-
get och dess omgivning. Det kognitiva språket om teknikentreprenöriell 
historia bidrog till att stabilisera dilemman av teknisk osäkerhet i innovat-
ionen (ABB), motsättningar i det tekniska entreprenörskapets natur (Saab), 
såväl som att stabilisera spänningar av både dilemman och motsättningar i 
osäkerheten av tekniskt entreprenörskap (Ericsson). Genom att analysera det 
kognitiva språket i relation till typsituationer i förnyelseprocessen pekade 
analysen på två saker. För det första, att kognitiv aktivitet inte förekom i 
typsituationer av stigberoende. För det andra, att kognitiv aktivitet i andra 
typsituationer bidrog till att stabilisera diffusa spänningar för att realisera 
såväl som reorganisera rutiner och praktik av förmågor till spänningsutnytt-
jande. Sammantaget visade således den empiriska undersökningen att till-
växtgenerering i förnyelseprocesser interagerar med en kognitiv process 
bortom hur rutiners kollektivistiska representationer organiseras.   
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16. Epilog av del III  

Del III har redogjort för hur företagsledningar kan utnyttja spänningar för att 
utveckla nya förmågor. Analysen byggde på tidigare utvecklad analysmetod, 
främst med avseenden på dimensionerna stig och process i dynamisk teori 
om förmågor. Efter varje kapitel summerades observationerna från de tre 
företagen. Nu behöver de viktigaste observationerna klargöras med avseende 
på studiens andra forskningsfråga: Hur hanterar företaget och dess företags-
ledning spänningar i förnyelseprocessen genom utveckling av förmågor? 

Generellt sett pekade mönstret i resultaten på att företagen främst använde 
sig av aktiviteter i dominerande och innoverande typer av förmågor för att 
hantera paradoxal spänning i förnyelseprocessen. När företaget och dess 
ledning använde sig av dessa förmågor utvecklade man såväl symboliskt, 
som dialogiskt språk i rutiner för att hantera paradoxal spänning. Vid ut-
vecklingen av sådana rutiner visade resultaten att företagsledningen organi-
serade sig till en praktik för att initiera symboliskt språk eller skapa adekvata 
förutsättningar för att sprida strategiska dialoger ut i hela förnyelseproces-
sens organisation.  

Emellertid visade analysen att företagen i vissa situationer av paradoxal 
spänning även använde sig av en tredje typ av aktivitet, nämligen när en 
nyckelaktör i förnyelseprocessen refererade till företagets historia. Det var 
ett kognitivt, snarare än symboliskt- eller dialogbaserat språk, och ett språk 
som utnyttjade historiska beskrivningar av tidigare tekniskt entreprenörskap 
i företaget för att rikta och driva förnyelseprocessen. Enstaka aktiviteter som 
initierade kognitivt språk byggde på kodifierat material i någon form, så som 
dokument, bok eller artikel. Detta var, språkligt sett, en helt annan aktivitet 
för att förstärka eller pånyttföda system av förmågor på systemnivå. I tabell 
13 presenteras en analysen av forskningsfrågan med avseende på de tre ty-
perna av aktiviteter och deras egenskaper. 
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Tabell 13. System av spänningsutnyttjande aktiviteter i förnyelseprocessen 

Egenskaper Dominerande                       
förmåga 

Innoverande                        
förmåga 

Entreprenöriell                         
teknikhistoria 

Språk Symboliskt Dialogiskt Kognitivt  

Befintlighet Dominanta rutiner i 
företaget och praktik i 
uppgiftssystem  

Samspel mellan praktik 
vad gäller fördelning av 
uppgifter i företagsled-
ning och aktiviteter för 
att etablera nya affärer 

Innovativa rutiner i 
företaget och praktik i 
politiskt system 

Samspel mellan praktik 
vad gäller att fördela 
påverkansrätt (makt) i 
företagsledning för att 
integrera gamla och nya 
affärer 

Företagets historia och 
praktik i kognitivt system 

Samspel mellan synliggjort 
entreprenörskap i praktik 
och system av dominerande 
och innoverande förmågor  

Funktion Förändra 

Reflektion i företagsled-
ning som koordinerar 
kollektivt agerande vad 
gäller att utnyttja para-
doxal spänning i företa-
gets yttre miljö 

Förändra 

Reflektion i organisat-
ionen som koordinerar 
kollektivt agerande till 
att skapa paradoxal 
spänning i företagets inre 
miljö 

Stabilisera och förändra 

Reflektion i företagsledning 
och organisation som koor-
dinerar kollektivt agerande 
för att under paradoxal 
spänning i förnyelseproces-
sen förstärka eller pånytt-
föda system av förmågor 

Svaret på forskningsfrågan - hur hanterar företaget och dess företagsledning 
spänningar i förnyelseprocessen genom utveckling av förmågor - kan från 
analysen i del III sammanfattas som att de tre företagen hanterade och ut-
nyttjade paradoxal spänning genom att kunskap från en dominerande för-
måga integrerades, kombinerades och transfererades i organisationen med 
hjälp av en innoverande förmåga. När systemet av förmågor av olika skäl 
inte genererade tillräcklig förändring i företagets operativa förmågor, så ak-
tualiserades behovet av att utveckla kognitivt språk om förnyelsen.  

I detta samspel av aktiviteter så visade även den empiriska studien bety-
delsen av kodifierade rutiner vid affärsutveckling av konvergerande teknik-
plattformar. Främst var detta signifikanta mönster i Ericsson och Saab även 
om tendenser gick att urskilja också i ABB. Analysen pekade därför på att 
detta var en konsekvens av informationsteknologins utbredning och allt mer 
snabbföränderliga affärsekosystem. Att investera i kodifiering av rutiner för 
att hantera paradoxal spänning hjälpte med andra ord företagen att styra kun-
skapsutvecklingen och ackumulera kunskap även i tider av turbulenta för-
ändringar. Mer precist hur detta sampel av aktiviteter går till över tid i relat-
ion till skapandet av långsiktiga ekonomiskt värden behandlas i den avslu-
tande empiriska analysen i del IV.  
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DEL IV:                                                      
Ekonomiskt värde i 
spänningsmekanismer 
Bidrar utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsledning till 
ekonomiskt värde i koncernen? Forskningsfrågan var den tredje som utveck-
lades och ställdes i relation till syftet att utveckla teori. I denna fjärde del av 
avhandlingen behandlas frågan genom att analysera resultat från den empi-
riska studien av de tre företagen. Dels presenteras aggregerade resultat från 
multinivåanalysen, och dels ställs olika resultat mot varandra i en analys. 
Avslutningsvis summeras kapitlen för att besvara forskningsfrågan.  
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17. Utvecklad kapacitet i företagsledning 

Litteraturgenomgången visade att senare forskning om förmågor lyft fram 
betydelsen av individer och grupper för ekonomiska implikationer på före-
tagsnivå (jfr Felin och Foss, 2005; Felin et al. 2012). Då klargjordes att tidi-
gare empiriska studier kommit fram till motstridiga slutsatser med konse-
kvensen av fortsatt konceptuell oklarhet i teori. Även i induktiva analyser av 
den empiriska studien framkom motstridiga observationer med relevans för 
huruvida kapacitet i företagsledning bidrar till ekonomiskt värde i koncer-
nen. Motstridiga observationer är intressanta i sig eftersom de påvisar bety-
delsen av kontexten i varje studerat företag för fortsatt analys av forsknings-
frågan. Därför ges först en översikt av dessa resultat. 

Mönster av rörlighet i företagsledning  
I studerade förnyelseprocesser var rörlighet i företagsledning ett mönster 
som kunde urskiljas vid när de tre företagen jämfördes, såväl internt som 
externt. Internt i betydelsen att managers växlar enheter. Externt i betydelsen 
att managers lämnar företaget av olika skäl. Exempelvis så uppvisade Saab 
hög rörlighet i styrelsen över tid. Ericsson istället tenderade till att omsätta 
managers externt på affärsledningsnivå. I kontrast till sådana mönster uppvi-
sade ABB mönster stabilitet på projektnivå av företagsledning medan övriga 
nivåer roterade personer över tid.  

Mönstren av rörlighet visade sedermera på andra skillnader på individ-
nivå- och gruppnivå av hur kunnandet om företagsledning av förnyelsepro-
cessen omsattes och återanvändes. Saab drog nytta av rotationen av personal 
och placerade dessa i antingen nya tillväxtsatsningar eller befattningar på 
koncernnivå. Rotationen i styrelsen var i grunden förknippat med koncer-
nens internationalisering där styrelsemedlemmar efterhand axlade nytt så-
dant ansvar med några få undantag82. ABB visade liknande tendenser men 
använde sig av andra sätt för att dra nytta av företagsledning. I resultaten 
urskiljdes två sätt. Dels placerades en del nyckelpersoner på nya chefsbefatt-
ningar i internationella affärsoperationer, dels återanvändes seniora nyckel-
personer kunskaper på projektnivå genom pensionsavtal via uppdrag på kon-

                               
82 Multinivåanalysens visuella mappning visade detta och oberoende datatyper (styrelseproto-
koll, intervjuer, pressmaterial) gav belägg för redovisat mönster. 
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sultbasis. Vidare så pekade studiens resultat på att nyckelpersoner lämnade 
bolaget när HVDC Light hade genererat lönsam tillväxt i slutet av 2000-
talets första decennium dels för ny extern verksamhet, dels pensionsavgång. 
Rörlighet uppvisade även studien av systemisk förnyelseprocess i Ericsson. 
Som tidigare redovisats bidrog managers från multimedia till att hantera 
omställningsarbetet i koncernens marknadsorganisation. I samband med 
detta lämnade flera personer i affärsledningsnivån multimedia till förmån för 
annat företag. Tabell 14 ger en översikt av resultaten om intern och extern 
rörlighet.   

 
Tabell 14. Rörlighet i företagsledning av förnyelseprocessen över tid 

Koncern/affärsområde Intern               
rörlighet 

Extern               
rörlighet 

Positionsförändring med förnyelsen 

Ericsson                 
/Multimedia 

Mellan Hög Anpassad marknadsorganisation 
baserat på utvecklad förmåga till 
kundbehovsidentifiering. 

Saab AB             
/Träningssystem 

Hög Låg Hävstång i systemaffärer genom att 
säkra roll som en huvudleverantör av 
militära träningssystem i EU-styrkor. 

ABB                                           
/HVDC Light 

Mellan Mellan Säkrade koncernens teknik- och 
marknadsledarskap för generationer 
av kraftsystem s.k. smarta elnät. 

 

Skillnaden i rörlighet mellan ABB och Saab kan delvis förklaras av den roll 
som förnyelseprocessen spelat i koncernen. Internationalisering var något 
som påverkade hela koncernen och krävde transferering av sådan kunskap 
mellan olika enheter. I synnerhet idiosynkratiskt kunnande om spänningar 
för att utveckla och etablera affärer på nya marknader såväl som teknikom-
råden. Inom ABB bedrevs specialisering av affärsportföljen utifrån en kärna 
av kunskap inom kraftöverföringssystem och automation. Deras rörlighet 
kan tolkas som att kunskapsbasen i den integrerade affären var tillräckligt 
mogen för att kunna hantera extern rörlighet av nyckelpersoner. Ericsson, 
däremot, integrerade det nya affärsområdet multimedia med förväntningar 
om snabb finansiell tillväxt som sedermera skulle visa sig vara svåra att rea-
lisera. I det fallet kan den lägre interna rörligheten tolkas som ett uttryck för 
att multimedia i själva verket blev appendix till basverksamheten. Lägre 
rörlighet internt och utflöde av nyckelpersoner är i linje med vad Normann 
(1975:218) kallar för växtblockeringsproblem. Fortsatt utveckling av verk-
samheter som redan fyllt sin uppgift och som blivit ett ”appendix åt basverk-
samheten” kan komma att uppfattas som ett hot mot verksamheten och före-
tagets identitet. Den fortsatta självständiga utvecklingen utöver appendixsta-
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diet förlorar därför ofta sitt stöd i maktsystemet. Multinivåanalysen av Erics-
son visade hur koncernen tillkännagav sig som ett multimediaföretag i sam-
band med integreringen av det nya affärsområdet. Ordet multimedia ham-
nade sedermera alltmer i bakgrunden i företagets kommunikation, både in-
ternt och externt, för att till slut upphöra som namn på affärsområdet. En 
manager uttryckte växtblockeringen på följande sätt: 

Vi sitter och kör. Ericsson sitter och kör från baksätet i business unit. Vi sitter 
i bakluckan och försöker styra den här limousinen som är liksom tio meter 
lång. Och då är det ibland frustrerande att försöka förändra världen. (Mana-
ger, Ericsson BU Multimedia) 

Visar då resultaten om rörlighet att Ericsson och i viss mån ABB hade mer 
svårt att omsätta utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsled-
ning som ekonomiskt värde i koncernen i jämförelse med Saab? Edström 
och Galbraith (1977) har betonat hur rörlighet bland managers är ett sätt för 
multinationella koncerner att undvika att hamna i byråkratisk kontroll som 
hämmar nytänkande. Genom managers rörlighet så kan informella möten 
skapas för att utveckla nya strategier decentraliserat. Rörlighet kan på så vis 
bidra till kunskapsutveckling med immateriellt värde i både vertikala och 
horisontella (sociala) handlingsmönster. En sådan kunskapsbas kan inte hel-
ler med enkelhet flyttas och integreras för att fungera likadant i en annan 
social struktur. I den meningen skulle rörlighet i företagsledningen av förny-
elseprocessen ha bidragit till långsiktigt ekonomiskt värde som omätbar till-
gång (jfr Katkalo et al 2010). Resultaten om begränsad rörlighet i Ericsson 
och delvis ABB talar för att utvecklad kapacitet i företagsledning av förnyel-
sen inte bidrog till ekonomiskt värde i koncernen.  

Emellertid blir begreppet rörlighet problematiskt som förklaring, analy-
tiskt sett. Det ekonomiska värdet i koncernen från utvecklad kapacitet i före-
tagsledning förblir en implicit relation mellan individers rörlighet och eko-
nomiskt värde i koncernen. Den betydelse som Edström och Galbraith 
(1977) tillskrivit rörlighet bland managers kan delvis förklara hur kapacitet i 
företagsledning bidrar till ekonomiskt värde i en jämförelse av de tre stude-
rade fallen. Intern rörlighet kan förvisso tolkas ha bidragit delvis till att redu-
cera rigida strukturer i förnyelseprocesserna men röner samtidigt motstridig-
heter som förklaring. Snarare visade resultaten i del III att stabilitet i vissa 
specifika resurser i företagsledning är väsentligt, så som externt rekryterade 
nyckelpersoner var i Ericssons för utveckling av rutiner i strategiarbetet (in-
noverande förmåga). Dessutom visade resultatsammanställningen i tabell 14 
att oavsett nivå av extern rörlighet så realiserades distinkt positionsföränd-
ring med det nya affärsområdet. Rörlighet har viss betydelse men kan inte 
per definition förklara om utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i 
företagsledning bidrog till långsiktigt ekonomiskt värde i de tre fallen. 
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Mönster av ackumulerat spänningskunnande  
För att undersöka om utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företags-
ledning bidrog till långsiktigt ekonomiskt värde kan sådana resultat ställas 
mot varandra i och mellan studerade förnyelseprocesser. Resultaten i av-
handlingens del II och del III visade att praktik av spänningsutnyttjande var 
en egenskap som konstituerades av företagsledning i utveckling av för-
mågor. Därför är det också rimligt att anta praktik som utvecklad kapacitet i 
företagsledning.  Antagandet medför att relationen mellan praktik och olika 
tillväxtmönster i de tre förnyelseprocesserna blir intressant att närmare un-
dersöka. I en sådan analys behöver utvecklad kapacitet i företagsledning 
först rekapituleras för att kunna ställas mot resultat av tillväxtmönster i 
multinivåanalysen. 

Utvecklad kapacitet i företagsledning beskrevs i del III som praktik av en-
staka språkliga aktiviteter där aktörer initierar och förstärker rutiner i ut-
veckling av dominerande och innoverande förmågor. Praktiker av enstaka 
aktiviteter och aktörer förekom som tre typer av mikrosystem; uppgifts-, 
politiskt-, samt kognitivt system i företagsledning. Mikrosystemen av upp-
gift och politik var praktik i endera dominerande eller innoverande förmåga. 
Som kontrast påverkade det kognitiva mikrosystemet utvecklingen av båda 
typerna av förmågor som system. Det var en praktik av enstaka spänningsut-
nyttjande aktiviteter om teknikentreprenöriell historia. Sådana aktiviteter 
aktualiserades i samband med att snabba förändringar ökande paradoxal 
spänning av dilemman och/eller motsättningar i förnyelseprocessen. Snabba 
förändringar av en sådan omfattning att diffusa spänningar började fortplanta 
sig i företagsledningar. Att hantera sådana situationer av paradoxal spänning 
kan således tolkas som innebörden av kapacitet i företagsledning av förnyel-
seprocesser. Observationen av denna kapacitet i företagsledning kan nu stäl-
las mot tillväxtmönstret i multinivåanalysen 

Tabell 15 visar en aggregerad resultatsammanställning av multinivåana-
lysen av de tre företagen. I kolumn 1 anges observerad tidpunkt av explicit 
intention av företaget vad gäller att driva förnyelse med den nya teknikaffä-
ren83. I kolumn 2 anges observerad tidpunkt där företagsledningen av förny-
elseprocessen hade initierat aktiviteter i samtliga tre mikrosystem. I kolumn 
3 anges observerad tidpunkt för att nya affärer genererar signifikant till-
växt84. I kolumn 4 anges tidsförhållanden mellan företagets intention och 
observerad tillväxt respektive unison förändring i mikrosystem och observe-
rad tillväxt. Med termen dynamisk förmåga avses att rutiner av både en do-
minerande och en innoverande förmåga observerades i multinivåanalysen 
                               
83 Tidpunkt bygger på triangulerade observationer av interna och externa dokument som 
bekräftats i intervjuer. 
84 Observationen bygger på triangulering mellan finansiell data (omsättning, se bilaga) och 
data om nya kontrakt i affärsområdet. 
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vid tidpunkten för affärsgenombrott. Saab uppvisade skifte i systemet av 
praktik och rutiner i förnyelseprocessen. Därför inkluderas i det fallet tids-
förhållanden för observationer av både det första och andra systemet av dy-
namiska förmågor. 

 
Tabell 15. Samband mellan spänningskunnande och tillväxt: aggregerad data från 

multinivåanalys. 

 Explicit intention 
att förnya med ny 
teknik 

Unison förändring i 
tre mikrosystem 

Affärsgenombrott i 
tillväxtmönstret 

Realiseringstid av 
dynamisk förmåga 

ABB 1993 2002 2005 12/3 

Saab 1995/2003 1995/2006 1999/2008 4/4 – 5/2 

Ericsson 1998 2004 2006 8/2 

När resultat ställs mot varandra, så som i tabell 15, så visar de tre fallen att 
unison förändring i mikrosystemen samspelar med tiden det tog att realisera 
tillväxt med det nya affärsområdet på 2000-talet. Det tog 2-3 år att realisera 
tillväxt oavsett typ av paradoxal spänning att hantera som konsekvens av 
snabbhet i förändringar. Detta belägger att spänningsutnyttjande som utveck-
lad kapacitet i företagsledning har betydelse för tillväxtgenerering i den typ 
av förnyelseprocess som här studeras.  

Vidare så visar fallet Saab att tiden mellan unison förändring i mikrosy-
stemen till att systemet av förmågor realiserat tillväxt mer än halverades. 
Skillnaden i utvecklingstid kan tolkas som att företagsledningen hade lärt sig 
att dra nytta av mikrosystem i förnyelseprocessen. I så fall står företagets 
snabbhet till exercis av dynamiska system av dominerande och innoverande 
förmågor i beroende till minneskapacitet av spänningsutnyttjande i företags-
ledning. Tidigare resultatredovisning pekar på att styrelsen under åren 2004-
2006 hade mindre rörlighet bland sina medlemmar medan affärsledningsni-
vån började skifta ledningsmedlemmar först i slutet av 2006. Projektnivån 
hade allt jämnt hög rörlighet, inte minst med anledning av att nya resurser av 
företagsledning utvecklades. Rörligheten i företagsledning hade viss bety-
delse precis som stabiliteten av nyckelpersoner. Det föranleder frågan om 
halverad utvecklingstid av mikrosystem kan förklaras av att minnet om 
spänningsutnyttjande i företagsledning aktiverades? 

Som redogjordes för i kapitlet teoretiska utgångspunkter så är lärande om 
spänningsutnyttjande i förnyelseprocesser märkbart frånvarande i litteratu-
ren. Kan det vara så att andra faktorer än minnet av tre mikrosystem är mer 
adekvat förklaring till att Saab halverade utvecklingstiden i systemet av för-
mågor? 

Vanliga rivaliserande förklaringar är determinerande omgivningsfaktorer 
så som konkurrens och teknikens natur som i sig stimulerar till snabbare 
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respons. Precis som konkurrensen 1995-1999 var hård om det brittiska kon-
trakten så var den även det i framväxten av kontrakten kring nordiska strid-
grupperna under 2000-talet. Situationen av konkurrens talar snarare för att 
STS kunde haft vissa fördelar med sin starka affärsetablering i Norden. Det 
ligger också nära till hands att framväxten av mjukvara som kärnteknologi 
determinerade högre krav på snabbhet så som i Ericsson. Det är emellertid 
inte tekniken som kräver mer snabbhet utan kunderna bakom plattformen. I 
fallet Saab fanns inte konsumenter med snabbföränderliga behov. Framväx-
ten av det asymmetriska slagfältet mot terrorism var inget nytt utan hade 
pågått i fem år även om det givetvis kontinuerligt medförde nya innovationer 
inom industrin. Tekniksituationen var under 1990-talets utveckling av strids-
träningsanläggningar likartad i den bemärkelsen att krigförande stater hade 
ett behov av att kontinuerlig anpassa sin materiell. 

En annan relevant och alltmer vanlig förklaring till lärande är den om kri-
sers betydelse och att företag lär sig av sådana misslyckanden. Den finansi-
ella krisen i Saab under 2005 utgör således en tänkbar förklaring till en kor-
tare utvecklingstid av det nya systemet av dominerande och innoverande 
förmågor. Lönsamheten upprätthölls medan omsättningen föll. Någon sådan 
kris uppstod aldrig i direkt anslutning till att mikrosystem etablerades för 
utvecklingen av dominerande och innoverande förmågor under 1995-1999, 
utan hade inträffat redan 1992. I Saab var krisen 2005 kulmen på en period 
där man, likt 1990-talets början, hade arbetat sig igenom omställningar av 
produktionen. Kriserfarenhet fanns som minne i företagets historia precis 
som under 1990-talet. Det talar för att krisen i sig inte kan förklara ökad 
snabbhet i att realisera system av dominerande och innoverande förmågor.   

Även i Ericsson inträffade en finanskris varvid det tog tre år innan mikro-
system etablerades i förnyelseprocessen med anledning av att företagets 
förlust av sextio procent av intäkterna hotade koncernens överlevnad. Lön-
samheten hade återtagits när systemet av dominerande och innoverande för-
mågor realiserades under 2004-2006. Här visade studiens resultat att krisen i 
sig inte förklarar snabbheten i utvecklingstid av förmågorna utan var snarare 
villkor för att kapitalisera på ny teknik i det snabbföränderliga affärsekosy-
stemet. I kontrast till detta har de tidigare resultaten visat att krisen i ABB 
hotade snabbheten i utvecklingen av dominerande och innoverande för-
mågor. Genom enstaka förstärkande aktiviteter så utnyttjade företagsled-
ningen spänningarna som följde under de tre åren det tog att realisera signi-
fikant tillväxt. Som kontrast till Saab pekar båda exemplen på att kriser i sig 
är tvetydig förklaring till ökad snabbhet i att realisera tillväxten med något 
nytt område.  

Vidare så visade visuell mappning av Saab i multinivåanalysen att erfa-
renhetsbaserat lärande av misslyckanden var något som förekom i båda tid-
perioderna av att utveckla nya system av förmågor. Lärandet av misstag kan 
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inte heller förklara ökad snabbhet i att realisera system av dominerande och 
innoverande förmågor. Här har vi istället att göra med lärande om paradoxal 
spänning som kunnande i företagsledning – spänningskunnande. Eftersom 
spänningskunnande i företagsledning inte vilar på någon rutin kan denna 
kunskap inte heller sägas utgöra någon förmåga som kopplar samman resur-
ser och tillgångar. Spänningskunnande kan tolkas som företagets immateri-
ella kunskapsbas av företagsledning som, om den ackumuleras och aktiveras, 
både kan stabilisera och förändra system av (dynamiska) förmågor i en för-
nyelseprocess. I tolkningens innebörd blir spänningskunnande företagets 
minneskapacitet av entreprenöriellt management av kontinuerlig förnyelse85. 

Sammantaget visar resultatsammanställningen att det finns ett tillväxt-
samband mellan kapacitet i företagsledning och tillväxtgenerering. Det talar 
för att den utvecklade kapaciteten i företagsledning bidrog till ekonomiskt 
värde i de tre koncernerna. Samtidigt finns skäl till att vara försiktig i tolk-
ningen. Finansiell tillväxt är en ekonomisk effekt i förnyelseprocessen men 
dess relativt ringa omfattning relativt koncernens omsättning, så som rappor-
terats i kapitlet metod, pekar på marginellt bidrag som värde i koncernen. I 
ABB har finansiell tillväxt varit signifikant ihållande medan detta varierat i 
de andra två fallen. Till detta kan även hänföras att motstridiga resultaten om 
rörlighet i Ericsson visade på tveksamheter i huruvida utvecklade kapacitet 
av spänningsutnyttjande i företagsledning verkligen hade bidragit till eko-
nomiskt värde i koncernen. Därför behöver kausalitet mellan utvecklad ka-
pacitet i företagsledning och finansiell tillväxt tolkas med försiktighet. 

Det här kapitlet har pekat på att resultaten om utvecklad kapacitet i före-
tagsledning kan tolkas som ackumulerad kunskap om spänningar; dvs. spän-
ningskunnande. Bidraget av spänningskunnande har belysts genom att ställa 
sådana resultat mot finansiell data. I det avseendet har tillväxtsambandet 
mellan finansiell data och spänningskunnande i företagsledning verifierat 
betydelsen av att studera samband i processen över tid86.  

                               
85 Teece (2009) lyfter fram villkoret av entreprenöriellt management för att företag ska kunna 
exercera dynamiska förmågor. Resultaten om spänningskunnandets praktik tangerar detta 
empiriskt. Tre typer av mikrosystem är en teoretisering som ligger nära Teece (2007) term 
mikrofundament. Här visar den empiriska studien hur företagsledningars agerande har en 
direkt relation med två olika typer av förmågor och systemet av dessa. Detta teoretiserande 
sammanfattas som utvecklad teori i del V. 
86 Att illustrera hur spänningskunnandet påverkar skapandet av ekonomiska värden i proces-
sen var en insikt som utvecklades tack vare en idé som professor Jan Löwstedt bidrog med i 
samband med att utvecklad teori diskuterades under hösten 2012.    
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18. Ekonomiskt bidrag av spänningskunnande 

I det här avslutande empiriska kapitlet konceptualiseras det ekonomiska 
värdet i de tre typerna av förnyelseprocesser för att precisera analysen av 
sambandet med utvecklad kapacitet i företagsledning. Begreppet positioner-
ing relateras till företagets bas av förmågor. Det långsiktiga ekonomiska 
värdet identifieras i förnyelseprocessens som bidrag att upprätthålla rekonfi-
gurering av en bas av förmågor i koncernen. Rekonfigurering konceptuali-
seras som att skapande av långsiktigt ekonomiskt värde är något som pågår. 
Därefter analyseras resultaten om spänningskunnande i relation till denna typ 
av långsiktigt ekonomiskt värde i koncernen. Analysen möjliggör att urskilja 
en direkt relation mellan resurser i utvecklat spänningskunnande av företags-
ledning och långsiktigt värde på företagsnivå.  

Långsiktigt värde av rekonfigurering i förmågebasen  
Typologin av förnyelseprocess har i studien utvecklats med begreppen 
systemisk, idiosynkratisk och skärskådad som tre typer (jfr Normann, 1971). 
Resultatet visar att det ekonomiska bidraget i endera typen av förnyelsepro-
cess utgjordes av förnyat utbyte i affärsekosystemet. I förnyat utbyte med 
affärsekosystemet så positionerar sig företaget genom rekonfigurering i ba-
sen av förmågor. Rekonfigurering av förmågebasen kan således konceptuali-
seras som långsiktigt värdeskapande i företaget. Tabell 16 illustrerar hur 
rekonfigurering av förmågor sker i förnyelseprocesser vid företagens posit-
ionering i affärsekosystemet87.  

 
 
 
 
 
 

 

                               
87 Illustrationen är intuitiv grundad i dels empiriska resultaten och dels min inspiration av 
konceptuellt tänkande om förmågor så som Teece (1986) och Lavie (2006) exemplifierar 
kapitalisering av företagsbasen av förmågor.  
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Tabell 16. Företagets positionering med förnyelseprocesser i förmågebasen  

Typ av förnyelseprocess Teknikkoncernens positionering Rekonfigurering i förmågebasen 

Systemisk Ericsson anpassar marknadsorganisat-
ionen baserat på förmåga till kundbe-
hovsidentifiering. 

 

 

 

 

Idiosynkratisk Saab etablerar internationell hävstång 
i systemaffärer med träningssystem 
som partner i EU-styrkor. 

 

 

 

Skärskådad ABB säkrar teknik- och marknadsle-
darskap för generationer av kraftsy-
stem s.k. smarta elnät 

 

 

 

 

 

Det ekonomiska värdet i rekonfigurering är, som positioneringen av de tre 
företagen beskriver, något som pågår. Ericsson fortsätter att anpassa sin 
marknadsorganisation till att utveckla teknik snabbare genom att arbeta än 
mer effektivt i systemintegrationen med såväl kunder som slutkunder i affär-
sekosystemet. Och för att göra detta så utnyttjar koncernen den utvecklade 
förmågan med rutiner att identifiera kundbehov djupt inne kundernas organi-
sationer. Saab fortsätter att skapa nya systemlösningar där hävstången med 
internationaliserad allians- och partnerförmåga blir allt mer central att ut-
veckla som portföljförmåga att koordinera. Och för att göra detta utnyttjas 
etablerade träningsaffärer som spjutspets. ABB fortsätter att exploatera ut-
byggnaden av framtidens elsystem. Och för detta så utnyttjas försäljnings-
förmågan att integrera och separera affärer för olika typer av affärsekosy-
stem, såväl statliga som privata konstellationer offshore. Således visar alla 
tre företagen hur värdeskapande pågår över tid i en förnyelseprocess och har 
gjort så sedan slutet av 1990-talet.  

Efter mer än ett decennium har förnyelseprocessen, med dess olika ut-
vecklings- och förändringsinitiativ i något specifikt affärsområde, integrerats 
i koncernens olika verksamhetsområden. Genom ett kombinerat system av 
en dominerande- och innoverande förmågor har koncernen utvecklat kun-
skap som i förnyelseprocessen har förändrat existerande förmågor i det nya 
affärsområdet och transfererat dessa till andra affärer. Det utvecklade affärs-
området är förvisso marginellt relativt koncernens omsättning, men det lång-
siktiga ekonomiska värdets substans sitter inte i resultaträkningen. Substan-
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sen i det ekonomiska värdet är inte bara att överleva som företag med vinst 
som kan återinvesteras utan med kunskap som kontinuerligt kan förnya en 
allt fastare position. Det är kunskap som koordinerats in i rutiner av en för-
måga att motstå och utnyttja motstridiga krafter i det snabbföränderliga af-
färsekosystemets dynamiska jämvikt.  

Att affärsområdena fick allt mindre betydelse i koncernerna är inte det-
samma som att dess ekonomiska värde avtagit. Snarare visar det att den för-
måga som utvecklats blivit alltmer oberoende av individerna (jfr Nelson och 
Winter, 1982:63; Kogut och Zander, 1992:384) såväl som kombinationen 
med innoverande förmåga. ABB visade detta i sin avveckling av en innove-
rande förmåga. Resultaten av Ericssons användning av multimedia pekar på 
att den dominerande förmågans ekonomiska värde är oberoende av individer 
såväl som rutiner i den innoverande förmågan av kontinuerligt strategiarbete. 
Kunskapen transfererades till gränssnittet i marknadsorganisationen medan 
företaget fortsatt sin anpassning till paradoxala krafter i den snabbföränder-
liga telekomindustrin i sökandet av nya rutiner. Det är således i rekonfigure-
ring som det ekonomiska värdet skapas. 

Spänningsmekanismen 
I denna avslutande del av den empiriska studien av tre företag ställs resulta-
ten om spänningskunnande och rekonfigurering mot varandra för att analy-
sera relationen dem emellan och källor till lärande. Figur 14 exemplifierar att 
rekonfigurering av förmågebasen står i beroende till att mikrosystem av ade-
kvat spänningskunnande etableras i företagsledning. Sådana observationer 
innebär ett ömsesidigt orsakssamband mellan rekonfigurering av förmågor 
på företagsnivå och aktörer i förnyelseprocessen.  

Som tidigare kapitel visat, kan spänningar i sig påverka initiering av för-
nyelseprocesser och bidra till att de upprätthålls. Emellertid visade kapitlet 
om innoverande förmågor, och dess praktik, att bakgrunden hos resursen av 
manager överensstämde med typ av lärbehov i rekonfigurationen i basen av 
förmågor. När sådana resultat ställs mot varandra, så som i figur 14, är det 
tydligt att resursen av manager påverkar huruvida etablerat spänningskun-
nande kan utnyttjas till att hantera skifte av rekonfiguration. Om rekonfigu-
rationen skiftar i företagets bas av förmågor så påverkar det möjligheterna 
till bidrag av utvecklad kapacitet i spänningskunnande i företagsledning av 
förnyelseprocessen. Därför står företaget i beroende till specifika källor av 
lärande i sina åtgärder för att hantera skiften i rekonfigurationen av förmåge-
basen (jfr Lavie, 2006:160).  
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Figur 14. Exempel på multinivåanalys av tillväxtsamband i förnyelseprocessen 

Sammantaget visar resultaten att adekvata resurser av företagsledning kan 
påverka långsiktigt ekonomiskt värde i koncernen och utgöra hävstång i 
ackumulerat spänningskunnande i existerande företagsledning av förnyelse-
processen. Således finns en central källa till lärande om paradoxal spänning i 
en specifik resurs av företagsledning. Den specifika typen av resurs kan lika-
fullt begränsa lärandet när paradoxal spänning skiftar och typen av rekonfi-
gurering i förmågebasen förändras. 
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19. Summering del IV  

I den fjärde delen av avhandlingen har resultat om egenskaper hos företags-
ledning och olika samband med ekonomiska värden undersökts. Inlednings-
vis redogjordes för motstridiga mönster av rörlighet i företagsledning av en 
förnyelseprocess. Sådana resultat härstammade från induktiva analyser i 
studien men visade sig ha begränsat förklaringsvärde. Precisionen, inte de 
empiriska observationerna av rörlighet, var begränsad; dels med avseende på 
sambandet mellan företagsledning och ekonomiskt värde, dels med avseende 
på spänningsutnyttjande som kapacitet i företagsledning och dess rörlighet 
inom (eller utom) företagets organisation.  

I kapitel 17 ställdes sedan resultat om ackumulerad kunskap om spän-
ningar; spänningskunnande, mot finansiell data i de tre förnyelseprocesserna. 
I detta urskiljdes ett tillväxtsamband mellan finansiell data och spännings-
kunnande i företagsledning. Tolkningen av resultaten var ändå att det fanns 
skäl till försiktighet i kausaliteten. Dels mot bakgrund av affärsområdets 
relativt marginella bidrag i koncernens omsättning, dels mot osäkerheten i 
huruvida långsiktig substans av ekonomiskt värde verkligen hade realiserats 
i koncernen.  

För att hantera osäkerheten om ekonomiskt värde så analyserades i kapitel 
18 det ekonomiska värdet genom att utnyttja teori om positionering. Ana-
lysen visade hur positionering med förnyelseprocessen är ett pågående eko-
nomiskt värde över tid genom rekonfigurering av förmågebasen.  Vidare gav 
resultaten belägg för att utnyttjandet av paradoxal spänning i rekonfigurering 
av förmågebasen står i beroende till att mikrosystem av att adekvat spän-
ningskunnande etableras i företagsledning. I detta tillväxtsamband fram-
trädde betydelsen av överensstämmelse mellan bakgrunden hos en specifik 
resurs i företagsledning av förnyelseprocessen och typen av rekonfigurering i 
förmågebasen.   

Bidrar utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsledning till 
ekonomiskt värde i koncernen? När studiens resultat vägs samman och ställs 
mot varandra så föreligger skäl att svara ja på forskningsfrågan. Olika till-
växtsamband har undersökts och visat sig vara möjliga att replikera både 
mellan tre företag och inom ett företag. Däremot går det inte att säga att före-
tagsledningen orsakade tillväxten. Företagsledningen är en av flera kausala 
faktorer som påverkar. Resultatredovisningen av studiens första forsknings-
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fråga visade exempelvis att drivare av paradoxal spänning delvis förklarar att 
förnyelseprocesser upprätthölls i de tre studerade företagen. Fallens repre-
sentation av tre industrier innebär förvisso variation som belägger stabilite-
ten i systemet av förmågor och kapacitet i företagsledning i relation till till-
växtmönstren. Men det är inte detsamma som att företagsledningar orsakat 
tillväxten. Istället kan beläggen av deras betydelse tolkas som ett tillväxtvill-
kor. Om adekvat kapacitet av spänningskunnande saknas i företagsledning 
av förnyelseprocessen så riskerar tillväxten att stagnera. Här påverkar såle-
des resurser av företagsledning att adekvat praktik initieras så att kontinuitet 
av förnyelseprocesser säkras i företagets positionering. Kausaliteten för att 
utnyttja paradoxal spänning att driva förnyelseprocessen finns således i sy-
stemet av förmågor som helhet. 
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DEL V:                                                     
Syntes 
Efter att ha redogjort för och analyserat de tre studerade fallen har tiden 
kommit för att ta ett steg ytterligare och se hur analysen kan bidra till att 
utveckla teori relevant för förnyelseparadoxen, eller som forskningsproble-
met formulerades i avhandlingens första kapitel:  

Hur upprätthålls förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner som mö-
ter snabbföränderliga miljöer? 

Denna teoriutveckling sträcker sig över tre kapitel. I kapitel 20 ges först 
en resumé av hur forskningsproblemet utvecklades teoretiskt genom studien, 
och de slutsatser som studien har lett fram till. Därefter, i kapitel 21, rekon-
strueras teorin i sin helhet genom att språk utvecklas och beskrivs i modeller 
om företagsledning av förnyelseprocesser. Dels summerar modellerna relat-
ioner i ett sammanhängande teoretiskt språk, dels postuleras propositioner av 
de samband som förklaras med begreppen i utvecklad teori. I det avslutande 
kapitel 22 diskuteras sedan forskningsprojektets implikationer för teori och 
praktik, samt förslag på fortsatt forskning.  
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20. Resultatdiskussion 

Hur upprätthålls förnyelseprocesser i teknikbaserade koncerner som möter 
snabbföränderliga miljöer? Så formulerades det pragmatiska problemet för 
detta avhandlingsarbete. I den tongivande strategiteorin om förnyelseproces-
ser preciserades problemet med epitetet förnyelseparadox. Existerande teori 
med begreppet förmågor som lösning var således ett problem i sig (jfr Sch-
reyögg och Kliesch-Eberl, 2007).   

Studier som adresserat förnyelseparadoxen utgick ifrån spänningar som 
något negativt i förnyelseprocesser. Detta antagande pekade jag på som pro-
blematiskt eftersom utan spänningar begränsas tillväxt i förnyelseprocesser 
till ett nollsummespel (jfr Normann, 1975). Emellertid visade sig tongivande 
studier per definition se spänningar som något positivt för företagets tillväxt 
med förnyelseprocesser. Utifrån detta argumenterade jag för att det inte finns 
några teoretiska skäl för att anta att spänningar existerar enbart som negativa 
eller positiva vid förnyelsen av företag, och att teori som ska kunna förklara 
förnyelseprocesser i företag behöver adressera spänningarnas egenskaper, 
hur dessa kan hanteras och utnyttjas som drivkraft i skapandet av tillväxt. 

Vidare kunde genomgången av existerande teori om dynamiska förmågor 
slå fast att forskningsläget präglades av ett divergent och motsägelsefullt 
språk (jfr Barreto, 2010).  Här drogs slutsatsen att det förelåg ett behov av att 
empirisk konfrontera existerande nomenklatur för att utveckla teori. Sam-
mantaget pekade forskningsläget mot att göra så utifrån en problematise-
rande ansats med ett alternativt grundantagande i spänningsbegreppet. Syftet 
med studien, att utveckla teori som förklarar hur företag utnyttjar spänningar 
för att driva en förnyelseprocess, följdes därför av teoretiskt utvecklingsar-
bete där tre forskningsfrågor formulerades: 
 

1. Påverkar spänningar i utveckling av nya affärsområden att förny-
elseprocesser upprätthålls, och i så fall hur?  

2. Hur hanterar företaget och dess företagsledning spänningar i för-
nyelseprocessen genom utveckling av förmågor? 

3. Bidrar utvecklad kapacitet av spänningsutnyttjande i företagsled-
ning till ekonomiskt värde i koncernen?  
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De tre forskningsfrågorna studerades sedermera empiriskt i tre företag. 
Spänningsbegreppet gavs teoretiska utgångspunkter. För att konfrontera 
existerande teori om dynamiska förmågor så formulerades spänningsbegrep-
pet som ett analytiskt perspektiv utifrån grundbegreppen i existerande teori-
bildning: position, stig, och processer. Studiens analytiska perspektiv blev 
således vägledande i de empiriska studierna. Det empiriska arbetet ledde 
fram till en slutanalys av forskningsfrågorna så som rapporterats i del II-IV.  

För att klargöra de viktigaste implikationerna för existerande teoribild-
ning om dynamiska förmågor kommer resultaten från den empiriska studien 
nu att utvecklas med idéer och resultat från tidigare forskning. 

Hur förnyelseprocesser växer fram i storföretag 
Studien visade att de tre studerade företagen behövde förhålla sig till spän-
ningar som drivkraft i förnyelseprocesser oavsett typ av teknik- och affärsut-
veckling. Detta visade sig till exempel genom att företagen hanterade spän-
ningar, som följde av förändringar, olika snabbt över tid. Snabbheten märk-
tes tydligt i analysen av utvecklingstid i förmågor som inledde del II. Fler 
förändringar gav upphov till spänningar att hantera med fler initiativ till ut-
veckling av förmågor. I denna snabbhet visade analysen att initiativ till såväl 
inkrementell som radikal förändring i utveckling av förmågor förekom på 
olika hierarkiska nivåer i satsningar på affärsområdet. Därmed verifierades 
idén att förnyelse kan förstås som att samexistens av olika initiativ förstärker 
spänningar i en komplex process (Baden-Fuller och Volberda, 1997:114; 
Volberda, Baden-Fuller och van den Bosch, 2001; Farjoun, 2010:218).  

Vidare så pekade analysen på att dualiteter förekom i förnyelseprocessen 
som latenta dilemman och/eller motsättningar. Sådana empiriska observat-
ioner tolkades som paradoxal spänning med teoretiskt stöd i Smith och 
Lewis (2011). I strategilitteraturens breda definition av förnyelseprocesser 
förblev dessvärre vägledningen vag (jfr Agarwal och Helfat, 2009). Mer 
klarhet bringar däremot Lavie (2006)  när han pekar på vikten av att bättre 
förstå hur skiften av förändring i företagets uppsättning av förmågor går till. 
På så vis kunde en typologi av förnyelse urskiljas i empirin där snabbheten 
mellan olika förändringar i företagets bas av förmågor pekade på tre typer av 
paradoxal spänning i förnyelseprocesser(jfr Normann, 1971), nämligen 
systemisk, idiosynkratisk och skärskådad. 
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Egenskaper hos dynamiska förmågor identifierade i 
tillväxtstrategier 
I de studerade företagen utvecklades system av förmågor som hanterade 
paradoxal spänning på lite olika sätt.  På en konceptuell nivå var systemet 
generellt när de tre företagens agerande jämfördes. Skillnaderna framträdde 
först efter mer detaljerade analyser av aktiviteterna i systemet av förmågor.  
Studiens resultat visar att de tre företagen hanterade och utnyttjade paradoxal 
spänning genom att kunskap från en dominerande förmåga integrerades, 
kombinerades och transfererades i organisationen med hjälp av en innove-
rande förmåga. Sådana resultat kan tolkas som att även innovativa förmågor 
konstituerade dynamiska förmågor som bidrog till att företaget upprätthöll 
förnyelseprocessen. En sådan tolkning är rimlig i ljuset av att andra resultat 
visade att förändring av operativa förmågor tilltog när både innoverande och 
dominerande rutiner hade realiserats. Den empiriska analysen bekräftar där-
med förändring som en central egenskap i dynamiska förmågor, så som klar-
gjorts av Winter (2003), Zahra, Sapienza och Davidsson (2006) samt Helfat 
et al (2007). Därför gav studien i sin helhet stöd till idéer om att egenskaper 
av dynamiska förmågor reflekteras i aktiviteter som konstruktivt hanterar 
konflikter och motsättningar i organisationen (Zollo och Winter, 2002; jfr 
Easterby-Smith et al. 2009). Sådana resultat pekar på relevansen i Danneels 
(2008) empiriska observationer av spänningars betydelse i företagets ut-
veckling och ägarskap av dynamiska förmågor.  

Här har vi emellertid att göra med ett system av två typer av förmågor 
som med både enstaka och upprepade aktiviteter hanterar spänningar i för-
nyelseprocessen. Ett exempel på detta var hur Ericsson initierade aktiviteter 
av spänningsutnyttjande inne i kundernas organisationer. Medan resultaten 
om kompletterande typer av aktiviteter är konceptuellt sett likartat med vad 
som framkommit genom andra studier av förnyelseprocesser och dynamiska 
förmågor (Salvato, 2009) så har betydligt mindre sagts om denna typ av 
aktiviteter. Den här typen av aktiviteter exemplifierar vad Teece (2007:1331-
1334) betonar som centralt med ”seizing”; att välja gränser i företagets kon-
troll av framväxande teknikplattformar i det föränderliga affärsekosystemet. 
Sådana aktiviteter förefaller varit kritiska i de tre företagen eftersom lärandet 
i detta agerande upprepades med språkliga symboler om roll och gränser i 
affärsekosystemet. Agerandet påminner om vad Salvato (2009) lyft fram 
som företagsledarens praktik av uppmärksamhet på meningsskapande i ut-
veckling av en förmåga. Att välja gränser för kontroll av ekonomiska värden 
i snabbföränderliga affärsekosystem blir en fråga om meningsskapande med 
symboliskt språk för att skapa, utnyttja och rikta spänningar som följer i 
gränsernas löslighet. De empiriska resultaten vad gäller denna typ av för-
måga – att dominera ute på djupet i affärsekosystemet – belägger att rutiner 
och praktik av symboliskt språk i den yttre miljön bidrar till att dynamiska 
förmågor utvecklas av företaget. 
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För att kombinera, integrera, och transferera kunskap från aktiviteter ute 
på djupet i affärsekosystemet utvecklade alla tre företagen distinkta aktivite-
ter av interna rutiner. Resultatredovisningen pekade således på sådana inter-
na rutiner såsom innoverande. Innoverande rutiner upprätthölls genom poli-
tiskt orienterade aktiviteter, vars initiering och anpassning stod i beroende 
till någon eller några nyckelpersoner. I litteraturen om dynamiska förmågor 
är politiska dimensioner svagt behandlat. Resultatet från den empiriska stu-
dien pekar entydigt på att dessa aktiviteter handlade om koordinering av 
beslut och idéer om förändring av företagets position medelst utveckling av 
det nya affärsområdet. Maritan (i Helfat et al. 2007:32) menar att en sådan 
egenskap i aktiviteterna innebär att de som del i den politiska processen i 
företaget har betydelse för dynamiska förmågor. Betydelsen av den här typen 
av politiska aktiviteter adresserar således beslut om samspecialisering, något 
som Teece (2007:1337) betonar i företagets exercis av dynamiska förmågor. 
Ett sådant exempel från studien var hur Saab i sin innoverande förmåga ut-
vecklade rutiner av ”business case”. I valet att samspecialisera befintliga 
tillgångar med någon ny extern teknologi så styrdes fördelningen av resurser 
genom politisk dialog.  Exemplet visar hur spänningar i den interna dialogen 
om samspecialisering riktas med hjälp av politiska aktiviteter i en innove-
rande förmåga ut i organisationen. Den empiriska studien belägger således 
att dynamiska förmågor kan konstitueras av politiska aktiviteter så som att 
innoverande rutiner initieras av nyckelpersoner i företagsledning.  

Vidare belägger den empiriska studien att system av dynamiska förmågor 
utmärks av en konceptuellt sett likartad uppsättning av aktiviteter i olika 
industrier. Sådana resultat har hitintills inte rapporterats i den empiriska litte-
raturen (Barreto, 2010). Istället har vissa konceptuella studier pekat på skill-
nader mellan olika typer aktiviteter i olika industrier (Eisenhart och Martin, 
2000). I kontrast till sådana idéer visar konfrontationen mellan empiri och 
teori ett system av interna och externa typer av förmågor. Därmed ges visst 
empiriskt stöd för den ursprungliga definitionen av dynamiska förmågor så 
som Teece et al (1997:516) betonat ”to integrate, build, and reconfigure in-
ternal and external competences to address rapidly changing environments”. 
Emellertid gav den empiriska studien även stöd för definitioner som inklude-
rar att företagsledningar påverkar omgivningen (jfr Eisenhart och Martin, 
2000; Zahra, Sapienza och Davidsson, 2006). Detta blev tydligt i studien av 
ABB. I det fallet utvecklades inte dynamiska förmågor i betydelsen anpass-
ning till marknadsförändringar utan för att skapa marknaden. 

Sammantaget slår den empiriska studien fast att en konceptuell uppsätt-
ning av aktiviteter är adekvat i förnyelseprocesser som innebär såväl mark-
nadsutveckling, som marknadsanpassning. En konceptuell uppsättning av två 
typer av förmågor med olika aktiviteter reflekteras därför mer adekvat av 
den definition som Barreto (2010: 271) föreslagit: 
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A dynamic capability is the firm's potential to systematically solve problems, 
formed by its propensity to sense opportunities and threats, to make timely 
and market-oriented decisions, and to change its resource base. 

Det stabila mönstret av aktiviteter omfattar emellertid variationer i hur age-
rande dels går till, dels med vilka resurser. Variationer kan i de empiriska 
resultaten förklaras av i vilken utsträckning dualiteter konstituerar paradoxal 
spänning att hantera i förnyelseprocessen. Smith och Lewis (2011:386) be-
skriver hur paradoxal spänning härstammar av förändringar som återkom-
mande dilemma eller motsättning i organisationen. Skillnaden i paradoxal 
spänning mellan de tre typerna av förnyelseprocesser har en koppling i hur 
paradoxer av spänningar återkommer med förändringar i kontexten. Princi-
pen för att betrakta sådana kopplingar mellan kontexter i teoriutveckling 
klargör Burawoy (1998:19) när han säger: 

[T]racing the source of small differences to external forces might be called 
the integrative or vertical approach. Here the purpose of comparison is to 
causally connect the cases. Instead of reducing cases to instances of a general 
law, we make each case work in its connection to other cases. 

Emellan tre studerade kontexter fanns således en kausal koppling i dualiteter 
av paradoxal spänning med potential att förklara skillnader såväl som effek-
ter i företagets strategiska agerande. Det innebär att egenskaper i system av 
dynamiska förmågor skiftar beroende på skillnader i dynamisk jämvikt i det 
större system som företaget befinner sig i, medan egenskaper av dynamiska 
förmågor på konceptuell nivå förblir intakt i förnyelseprocessen. Därmed 
bidrar den empiriska studiens resultat till att adressera kontextberoende i 
dynamiska förmågor med teori som beaktar hur situationer förändrar det 
strategiska spelet i affärsekosystem (jfr Collis, 1994; Winter, 2003). 

Dynamiska förmågor – effektiva system med 
begränsningar 
I en generell aktivitetskonfiguration av dynamiska förmågor uppvisade den 
empiriska studien resultat om systemets effektivitet att bidra till att upprätt-
hålla en förnyelseprocess. Dels visade alla tre företagen att kodifiering av 
rutiner har betydelse för effektivitet i system av dynamiska förmågor, dels 
avslöjade den empiriska studien att rutiner och praktik i förmågor krävde 
andra – kognitivt – spänningsutnyttjande aktiviteter för att realisera ekono-
miska värden. Både dimensionen effektivitet och begränsning behöver såle-
des beaktas vid utveckling av en teori om systemet av dynamiska förmågor.  

Den empiriska studien visade på ökad betydelse av kodifierade rutiner vid 
affärsutveckling av konvergerande teknikplattformar. Analysen pekade på 
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detta som en följd av informationsteknologins utbredning och allt mer 
snabbföränderliga affärsekosystem. Att investera i kodifiering av rutiner i 
form av dynamiska förmågor hjälpte företagen att styra ackumulering av 
kunskap, och i några fallen även riskkompensera för beroendet av individer 
och grupper. Exempelvis visade Ericsson att kodifiering av strategiarbetet i 
sin innoverande förmåga ledde till att denna fortsatte utvecklas även efter det 
att upphovsmännen lämnat företaget. Sådana observationer pekar mot att 
innoverande förmågor stimulerar till effektivitet i både parallellt och snabbt 
beslutsfattande i organisationen. Zollo och Winters (2002:349) påstående att 
kodifiering är en effektiv mekanism vid lärandet av dynamiska förmågor är i 
linje med de empiriska resultaten.  

Skillnader i omfattning vad gäller företagens kodifierade aktiviteter kan 
förklaras med hur paradoxal spänning uppstod i förnyelseprocessen. Alla tre 
företagen utsattes för en disruptiv förändring på marknadens till följd utav ny 
teknik, vilket även inkluderade ABB med avseende på olika teknikkompo-
nenter i plattformen för HVDC Light. Disruptiv i betydelsen att tekniken 
förutsätter att företaget utvecklar nya färdigheter, något som etablerade 
framgångsrika storföretag ofta har svårt att ta till sig och att göra (Christen-
sen, 1997). Ju fler chockartade förändringar som uppstod i förnyelseproces-
sen desto mer tenderades varje företag öka sin kodifiering av aktiviteter i 
systemet av dynamiska förmågor. Chocker i betydelsen händelser som brise-
rar så som industrineddragningar, förlust av kundbaser såväl som finanskri-
ser, och interna skandaler (Suarez och Oliva, 2005:1022). Sådana situationer 
av komplex förändring ökade paradoxal spänning i förnyelseprocesserna och 
så även stigberoendet. Företagens kodifiering av aktiviteter var således ett 
sätt att hantera spänningarna för att integrera, kombinera och transferera 
kunskap i utveckling av det nya affärsområdet under sådana villkor.  

I de snabbföränderliga miljöer av hyperturbulens (D’Aveni, 1994; Suarez 
och Oliva, 2005) som följde de tre företagen under 2000-talet så visade stu-
dien att kodifieringen ökade i systemet av dynamiska förmågor. Kodifiering 
av kunskap, som Zollo och Winter (2002:343) poängterar, har emellertid 
varit omtvistat bland organisationsteoretiker så långt tillbaka som Webers 
framstående verk.  På så vis aktualiserar den empiriska studien det teoretiska 
problemet med förnyelseparadoxen i rutiner.  

Under villkor av ökad paradoxal spänning tenderade de tre företagen att 
använda en kognitiv aktivitet för att utveckla nytt eller förändra dynamiska 
förmågor på systemnivå. Här använde sig någon nyckelaktör i förnyelsepro-
cessen av ett kognitivt, snarare än symboliskt- eller dialogbaserat språk. Det 
var ett språk som utnyttjade historiska beskrivningar av tidigare tekniskt 
entreprenörskap i företaget för att rikta och driva förnyelseprocessen. Kogni-
tivt i betydelsen att spänningar koordineras i organisationen genom att tekni-
kentreprenöriell historia kodifierades och kommunicerades i någon eller 
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några enstaka aktiviteter. I kontrast till vad Schreyögg och Kliesch-Eberl 
(2007) föreslår med sin idé om monitorering och neutralisering av paradox-
ala drivkrafter i basen av förmågor, så bidrog kognitiv aktivitet i form av 
berättelser om tidigare teknikentreprenöriella händelser till stabilitet och 
förändring. Stabilitet genom att kodifierad aktivitet skapade mening mellan 
dåtid och framtid. Förändring genom att meningsskapandet utnyttjade och 
riktade paradoxal spänning i den komplexa situationen av förändring.  

Att dynamiska förmågor stimulerar till förändring är något som 
Ambrosini, Bowman och Collier (2009) tar upp. Inspirerade av Collis (1994) 
och Winter (2003)  menar de att vissa högre dynamiska förmågor bidrar till 
pånyttfödelse av existerande dynamiska förmågor. Sådana pånyttfödande 
typer av förmågor är repetitiva som abstraktion medan de kan skifta i det 
konkreta utförandet, hävdar författarna med utgångspunkt i Feldman och 
Pentland (2003). I motsats till detta har Helfat och Peteraf (2003:1008) 
poängterat att ”a dynamic capability generally cannot act upon itself to trans-
form itself”. Studiens empiriska resultat av kognitiv aktivitet pekar på att 
abstraktionen i det kognitiva språket av teknikentreprenöriell historia initie-
ras av någon eller några få aktörer i företagsledning av förnyelseprocessen. 
Hur organisationens medlemmar sedan använder det kognitiva språket kan 
inte den empiriska studien belägga. Analysen genererade inte heller några 
resultat om detta kognitiva språk som rutiner av repetitiva aktiviteter i orga-
nisationen. Det är därför tveksamt om någon högre typ av dynamisk förmåga 
existerar i praktiken. Den empiriska studien belägger att den aktivitet som 
påverkade systemet av dynamiska förmågor till att pånyttfödas, antingen 
förstärkas eller nyutvecklas, orsakades av en enstaka aktivitet i företagsled-
ning. Således visade den empiriska studien att kodifiering av enstaka kogni-
tiv aktivitet i företagsledning har betydelse för att system av dynamiska för-
mågor ska realisera långsiktigt värde i förnyelseprocesser.  

Emellertid har samspelet mellan kodifiering och kognitiva aktiviteter 
olika betydelse beroende på förnyelseprocessens kontext.  I vissa fall, så som 
i Ericsson och ABB, har långsiktigt värde med utvecklat affärsområde säk-
rats i och med att denna kunskap har integrerats i koncernens kunskapsbas 
av förmågor. När den utvecklade förmågan av dominans integrerats i existe-
rande förmågor, är inte nödvändigtvis existensen av affärsområdet motiverat 
längre. Detta ter sig naturligt eftersom koncernens utveckling av en större 
systemaffär de facto redan har möjliggjorts. Administrativa kostnader kan 
således börja reduceras eller, som i fallet ABB, omdisponeras till att vidare-
utveckla koordinerande funktioner för rutiner i fortsatt affärsutveckling. Det 
utvecklade systemet av dynamiska förmågor ”pensioneras” i vissa delar me-
dan andra delar ”replikeras” eller ”rekombineras” som bidrag i koncernens 
större systemaffär (jfr Helfat och Peteraf, 2003:1005).   I dessa kontexter av 
förnyelseprocesser fullgjorde kodifiering av kognitiv aktivitet sin funktion 
vid ett tillfälle genom att systemet av dynamiska förmågor realiseras till att 
fullborda rekonfigurering i förmågebasen. 
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I andra fall fortsätter det nya affärsområdet att utgöra spjutspets och ”för-
nya” en större systemaffär, så som fallet Saab visade (jfr Helfat och Peteraf, 
2003:1005). I sådana idiosynkratiska förnyelseprocesser tenderar kodifiering 
av kognitiva aktiviteter vara en upprepad nödvändighet, som därför också 
behöver genomföras med försiktighet. Den här typen av spjutspetsar behöver 
i sig själv hantera förnyelseparadoxen för att bidra till förnyelse av koncer-
nens strategiska affärsutveckling över tid. Å ena sidan krävs ”blue print” av 
dess entreprenöriella historia. Å andra sidan behöver organisationens med-
lemmar undvika risken att denna kognitiva aktivitet utvecklas till en rutin. 
Om rutiner utvecklas så begränsas möjligheterna för en ny stark person att 
hantera förändring av det existerande systemet av dynamiska förmågor. Till 
skillnad mot andra förnyelseprocesser så kan idiosynkratiska spjutspetsar 
komma att fortsätta driva förnyelse av en koncern eftersom dess organisering 
bygger på en eller några få starka entreprenörer. Sådana spjutspetsar har 
således egenskaper som gör att de i sin kultur kan betraktas som en klan eller 
familj. Kulturen i spjutspetsen kan, som studiens resultat pekade på, vara 
både en tillgång och ett hinder när det gäller att undkomma förnyelsepara-
doxen. En sådan tolkning är i linje med vad Chirico och Nordqvist (2010) 
fann i en studie av dynamiska förmågor i familjeföretag. De visade att före-
tag genom nytänkande, proaktivt agerande och risktagande balanserar före-
tagets kultur av patriarkalisk ledning med att kontinuerligt anpassa dyna-
miska förmågor och att kombinera interna och externa resurser. I likhet med 
familjeföretag, så visade studien av Saab att en spjutspets i en teknikbaserad 
koncern överlever genom praktik där kunskap transfereras mellan generat-
ioner av entreprenörer som driver en typ av innoverande förmåga. Detta sätt 
att driva tillväxtstrategier i koncerner är förvisso sårbart men efterhand som 
klanen/familjen av entreprenörer växer så minskar möjligtvis risken. I vilken 
omfattning sådana klan- och familjesystem kan expandera och fortsätta för-
nya teknikbaserade koncerner med förändrade system av dynamiska för-
mågor, är något som vi inte vet så mycket om. 

Betydelsen av aktörer i företagsledning och kognitiv kapacitet har hitin-
tills behandlats sparsamt i litteratur om utveckling av förmågor och långsik-
tigt ekonomiskt värde i förnyelseprocesser. Kognitiv kapacitet tycks vara 
mer förknippat med aktiviteter och aktörer som utnyttjar spänningar snarare 
än organiserande processer som motverkar eller neutraliserar desamma. Eg-
gers och Kaplan (2009) har visat hur koncernchefers uppmärksamhet på 
framväxande teknologier påverkade företagets snabbhet vad gäller att orien-
tera sin affärsutveckling i nya industrier. Lammanen och Wallin (2009) vi-
sade hur företagsledningens kognitiva föreställningar påverkade tre hierar-
kiska nivåer av förnyelse i företagets uppsättning av förmågor; operativ nivå 
av enskilda förmågor; alternering mellan förmågor; samt konstellationer av 
förmågor i affärsekosystemet. Den här typen av kognitiv kapacitet; att upp-
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märksamma affärsmässiga konsekvenser av framväxande teknologi och göra 
det med adekvata föreställningar om rekonfigurering i förmågebasen (jfr 
Lavie, 2006) visar, som Mahoney (1995:92) poängterat, hur resurser av före-
tagsledning kan ha betydelse för att skapa ekonomiska värden. 

Av den empiriska studien av de tre förnyelseprocesserna framgick att 
spänningsutnyttjande med kognitiva aktiviteter sammanföll med etablering 
av både politiska- och uppgiftsrelaterade mikrosystem. Effekten var både 
ökad finansiell tillväxt och att förändringen av förmågebasen tilltog. Båda 
effekterna kunde härledas till synergier i kunskapsutveckling mellan domi-
nerande och innoverande rutiner. Kunnandet om mikrosystem för att reali-
sera dessa ekonomiska effekter urskiljdes från empiriska resultat som kapa-
citet av entreprenöriellt management i företagsledning. I detta fall visade 
resultaten att bakgrunden hos nyckelpersoner hade samband med den rekon-
figurering av förmågebasen som aktualiserats med paradoxal spänning i 
affärsekosystemet. På så vis gav den empiriska studien stöd för att entrepre-
nöriell fit är jämlikt med evolutionär fit i företaget (jfr Teece, 2009:7). De 
nya affärsområdena bidrog till förnyelse genom att en specifik förmåga bi-
drog till att koncernernas bas av förmågor kunde rekonfigureras. En sådan 
långsiktig ekonomisk effekt reflekterar evolutionär fit där adekvat uppsätt-
ning av nyckelpersoner var grundläggande villkor för entreprenöriell fit i 
förnyelseprocessen. 

Slutsatser med avseende på utveckling av teori 
Den övergripande slutsatsen av resultatdiskussionen är att teknikbaserade 
koncerner som utnyttjar paradoxal spänning i förnyelseprocesser ökar sin 
möjlighet att generera tillväxt genom att utveckla, upprätthålla, anpassa och 
avveckla affärsområden i tid. Slutsatsen pekar på luckor i existerande teori 
för att förklara hur företag utnyttjar paradoxal spänning i förnyelseprocesser. 
I detta avseende får existerande teori betraktas falsifierad och i behov av att 
rekonstrueras (jfr Burawoy, 1998).  

Vid summering av resultat och diskussion i syfte att utveckla teori kan 
kriterier för vad som konstituerar en teori hjälpa oss på vägen. Bacharach 
(1989:496) definierar en teori som "a statement of relations among concepts 
within a set of boundary assumptions and constraints". I syfte att utveckla 
teori har dynamiska förmågor och dess egenskaper som system diskuterats 
utifrån den empiriska studien av förnyelseprocesser i tre teknikbaserade kon-
cerner. Utifrån dessa empiriska resultat och teoretiska överväganden drogs 
slutsatsen att systemet av dynamiska förmågor i huvudsak konstitueras av 
två typer av rutinbaserade aktiviteter på företagsnivå och tre typer av mikro-
system i företagsledningens praktik. Relationer mellan dessa fem typer av 
koncept har senare diskuterats utifrån koncepten dominerande och innove-
rande förmågor som system. Denna uppsättning av koncept kan användas för 
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att formulera en teori för att beskriva relationer i system av dynamiska för-
mågor i snabbföränderliga affärsekosystem (jfr Whetten, 1989:490-491).  

Vidare har gränser och antaganden i existerande teoribildning diskuteras 
utifrån studiens empiriska resultat. Diskussionen pekade på att egenskaper i 
system av dynamiska förmågor skiftar beroende på skillnader i dynamisk 
jämvikt i affärsekosystemet. Samtidigt förblir systemet av dynamiska för-
mågor på konceptuell nivå intakt i förnyelseprocessen. Jämförelse av förny-
elseprocesserna pekade på drivkraft av dualiteter med såväl ekonomiska som 
sociala villkor av paradoxal spänning. Existerande teorier om begreppet pa-
radoxal spänning kan integrera olika typer av rekonfigurering i företagets 
förmågebas med en kausal koppling (jfr Burawoy, 1998). Denna uppsättning 
av koncept kan således beskriva villkoret av naturlig och sociala spänning i 
företagets positionering med förnyelseprocesser i affärsekosystem.  

Regnér (2008) poängterar att en dynamisk strategiteori förklara hur olika 
mekanismer och villkor interagerar i skapandet av specifika tillgångar i före-
tag (se även Tsoukas och Knudsen, 2002; Bromiley, 2005). I diskussionen 
av empiriska resultat och existerande teori lyftes betydelsen av aktörer fram i 
relation till systemets olika element av aktiviteter. Det gick med säkerhet att 
säga att företagsledningar är orsak till huruvida dynamiska förmågor initieras 
som system. Systemet, när det har realiserats, är däremot självgenererande 
med avseende på långsiktiga ekonomiska värden. Handlingsutrymmet för en 
företagsledning att utveckla och anpassa systemet av dynamiska förmågor 
villkoras därför av hur snabbt och med vilken komplexitet som paradoxal 
spänning driver dynamisk jämvikt i företagets affärsekosystem.  

För att teorin ska förklara hur företag utnyttjar spänningar för att driva en 
förnyelseprocess behöver propositioner formuleras. Samtidigt visade dis-
kussionen på svagheter och luckor i existerande teori. Teorier om aktiviteter 
som bidrar till att skapa och utnyttja paradoxal spänning kan därför komplet-
teras med idéer om dynamiska förmågor från strategiprocesser och praktik. 
(jfr Regner, 2008:573). Syftet med propositionerna är därför att adressera 
relationen mellan konceptet paradoxal spänning och koncept i systemet av 
dynamiska förmågor, särskilt relationer till länkar som inte verifierats.  
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21. Paradoxalt lärande och tillväxtstrategier 

I detta kapitel formuleras en teori om hur system av dynamiska förmågor i 
företag upprätthåller förnyelseprocesser under villkor av snabba förändring-
ar. Teorin introduceras med en beskrivning av företagets positionering med 
förnyelseprocesser i dynamisk jämvikt. Positionsförändringar beskrivs sedan 
med paradoxal spänning i företagets rekonfigurering av förmågor. Som en 
följd av detta diskuteras rationaliteter av lärande och teorin förses med en 
definition av förnyelseprocesser. Därefter beskrivs system av dynamiska 
förmågor i termer av ett sammanhållande språk om aktiviteter, såsom rutiner 
i företaget och praktik i företagsledning. Egenskaper hos olika delsystem av 
aktiviteter postuleras med propositioner för att förklara hur företaget utnytt-
jar paradoxal spänning i skapandet av tillväxt medelst förnyelseprocesser. 
Avslutningsvis sammanfattas betydelsen av paradoxalt lärande för företagets 
skapande av tillväxt och förnyelse. 

Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? 
I en samtid av snabba förändringar ställs det stora teknikföretaget i situation-
er som ofta beskrivs med termer som dynamisk miljö. Suarez och Oliva 
(2005) exemplifierar förändringar i dynamiska miljöer som hyperturbulenta, 
chockartade, disruptiva såväl som lavinartade. Förändringarnas regelbun-
denhet, påverkan, snabbhet och omfattning tenderar i dagens affärsmiljöer 
överlappa, så som till exempel globala kriser och informationsteknologins 
teknikkonvergens. I denna dynamiska miljö av dilemman och motstridiga 
valmöjligheter står företagsledningar med ansvar att driva förnyelseproces-
ser. Den ställs inför dynamiska miljöer av olika och överlappande föränd-
ringar som kan komma att utvecklas till en paradoxal tillvaro av spänningar 
som beslutsfattare måste kunna hantera. 

Smith och Lewis (2011:386) menar att paradoxal spänning i förnyelse-
processer konstrueras av både sociala och naturliga drivkrafter. Deras te-
oretiska resonemang påminner om vad Danneels (2011:28) noterat i en em-
pirisk studie så som”the joint role of endogenous and exogenous forces in 
the long-term survival and prosperity of firms”. Med detta avser han att för-
lorat välstånd i företaget kan förklaras deterministiskt av samspelet mellan 
exogena och endogena krafter. Samspelet mellan sådana krafter kan emeller-
tid även användas för att påverka förnyelseprocesser. Kraften av paradoxal 
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spänning i förnyelseprocesser blir förvisso villkorande men inte omöjlig att 
utnyttja för en företagsledning. Teece (2007:1341) uttrycker det som att före-
tagsledningen har begränsat handlingsutrymme: 

Indeed, the enterprise and its environment frequently coevolve. However, be-
cause of the assumed context – regimes of rapid technological change ex-
posed to full force of international competition – there is little room for big 
mistakes. 

Det begränsade handlingsutrymmet för misstag behöver emellertid beskrivas 
i en dynamisk miljö om dynamiska förmågor ska vara ett effektivt hjälpme-
del vid företagsledning av förnyelseprocesser. För att förstå effektivitet i 
system av dynamiska förmågor krävs språkbildning om paradoxal spänning 
och dess gränser i förnyelseprocesser. Därför utvecklas härnäst beskrivning-
ar av handlingsutrymme i dynamiska miljöer och de spänningar som följer 
med snabba förändringar.  

Förnyelseprocesser i dynamisk jämvikt 
Ett sätt att förstå handlingsutrymmet i företagsledning är att beskriva hur 
spänningar i förnyelseprocesser påverkar positionen av företagets förmåge-
bas i snabbföränderliga affärsekosystem. Exempelvis argumenterar Lavie 
(2006) för att snabbheten i teknologisk förändring villkorar företagets för-
ändring av förmågebasen. I sin konceptuella modell gör han skillnad mellan 
dynamiska förmågor och naturliga mekanismer av rekonfigurering: 

[T]he notion of dynamic capability indicates whether the incumbent can alter 
the configurations of its capabilities, whereas the notion of capability recon-
figuration mechanism suggests how these configurations are likely to change. 
(Lavie, 2006:153) 

Lavie (2006) menar att rekonfigurering existerar på tre sätt: evolution, trans-
formering, och substitut. I studien av Ericsson, Saab och ABB bekräftades 
existensen av rekonfigurering. Typologin med tre typer av förnyelseproces-
ser visade att den kraft som påverkade rekonfigurering var en paradoxal 
spänning med olika drivare. Smith och Lewis (2011:386) beskriver hur para-
doxal spänning härstammar av förändringar som orsakar återkommande 
dilemma eller motsättning i organisationen. I den empiriska studien urskilj-
des hur dilemman och motsättningar, var och en för sig eller i kombination, 
genererade alltmer latent spänning i samband med förändringar i förnyelse-
processen. Återkommande spänningar av dilemman eller motsättningar 
kunde vara biprodukter av exogena förändringar som teknikosäkerhet eller 
megatrender. Men dilemman och motsättningar härstammade även endogent 
från företagets historia, såsom misslyckade teknikaffärer, eller så var de re-
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sultatet av att signifikanta aktörer hade lämnat avtryck i organisationen. Bi-
produkter från endogena såväl som exogena förändringar utgör således dri-
vare av paradoxal spänning och villkor i företagets positionering med förny-
elseprocesser. 

Eftersom paradoxal spänning är både en naturlig och en socialt konstrue-
rad kraft innebär detta per definition att förmågebasen i företagets förnyelse-
process påverkas till rekonfigurering (jfr Lavie, 2006; Smith och Lewis, 
2011). Drivare av paradoxal spänning i olika typer av rekonfigurering av 
förmågor i förnyelseprocessen kan därför beskrivas som antingen dilemman, 
motsättningar, eller en kombination av båda.  Följden är att om endogena 
eller exogena förändringar alternerar drivaren av latent spänning så skiftar 
paradoxens riktning i skapandet av långsiktigt ekonomiskt värde. Ett exem-
pel är hur Saab skiftade från marginell rekonfigurering av förmågebasen i 
produktaffären BT-46 till spjutspets i transformering av koncernen. ABB 
visade att förmågebasen kan rekonfigureras marginellt över tid med ökad 
paradoxal spänning. I kontrast till dessa exempel belyste Ericsson hur inte-
grering av ett affärsområde kan innebära minskad motsättning i förmågeba-
sen där paradoxen kvarstår med latent dilemma (ekonomisystemet) även när 
gamla dilemman har ebbat ut så som EIS. Med andra ord ökar eller minskar 
paradoxal spänning beroende på hur snabba förändringar ger upphov till 
dilemman och/eller motsättningar i förnyelseprocessen. Snabba förändringar 
som driver dilemman och motsättningar av paradoxal spänning utgör på så 
vis ett grundläggande villkor i företagets positionering i affärsekosystem. 
Figur 15 illustrerar schematiska paradoxal spänning som villkor i dynamisk 
jämvikt (i affärsekosystem) och exemplifierar företagets positionering med 
förnyelseprocesser. 

 
Figur 15. Paradoxal spänning, dynamisk jämvikt och företagets positionering med 

förnyelseprocess 
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I de tre typerna av förnyelseprocesser ökade och minskade således paradoxal 
spänning som biprodukt av förändringar i takt med förekomsten av dualiteter 
av latenta dilemman och/eller motsättning över tid. Frihetsgraderna i denna 
relation – paradoxal spänning i rekonfigurering av förmågebasen och drivare 
av dualiteter – innebär hybrida positioner av statisk och dynamisk jämnvikt 
så som figur 15 visar. Punkterad jämvikt utesluts inte heller eftersom exo-
gena förändringar omfattas i förklaringen till existensen av paradoxal spän-
ning. Däremot pekar teorin, i motsats till Romanelli och Tushman (1994), att 
dynamisk jämvikt kan upprätthållas som position när en revolutionerande 
förändring inträffar. 

Emellertid kan företag utvecklas från statisk jämvikt till att positioneras 
med en förnyelseprocess i dynamisk jämvikt. Detta innebär att företag 
mycket väl kan dra nytta av positionering från statisk till dynamisk jämvikt 
för att lära sig hantera paradoxal spänning. Därmed står företag rustade att 
introducera revolutionerande innovationer som försätter andra aktörer i af-
färsekosystemet i dynamisk jämvikt. När så sker, utan att rivaliserande aktö-
rer i affärsekosystemet står rustade att utnyttja den paradoxala spänning som 
följer, kan företaget dra nytta av sin positionering och säkra ekonomiska 
värdeströmmar.  

I figur 15 ovan illustreras hur teorin beskriver kontextuella skillnader i 
förnyelseprocesser genom kausal koppling i drivare av paradoxal spänning. 
Den kausala kopplingen i paradoxala spänningsdrivare och rekonfigurering 
innebär att teori kan utvecklas för att förklara effektiviteten i system av dy-
namiska förmågor ämnade hantera kontextuella skillnader. Man kan fråga 
sig om det inte finns fler typer av förnyelseprocesser att positionera sig med 
som företag. Naturligtvis kan det vara så. Detta ligger i teorins frihetsgrader. 
De propositioner som formuleras nedan ska därför inte betraktas som gene-
rella lagar i den meningen att de bevisats med statistisk signifikans för någon 
population. Istället är propositionerna teoretiska slutsatser om relationer 
mellan begrepp som har empiriskt stöd och ett led i att formulera en teori om 
paradoxalt lärande som tillväxtstrategi i företag. 

Paradoxalt skärskådad förnyelseprocess 
Denna typ av förnyelseprocess med paradoxal spänning innebär en marginell 
rekonfigurering i företagets positionering. Ett sådant exempel är ABB och 
framväxten av framtidens system för elförsörjning i städer runt om i världen. 
Det är affärsutveckling som har sitt ursprung i ett ringa teknikprojekt – 
HVDC Light – inom kraftöverföringsteknik. Sådana affärer har idag bety-
dande implikation för ABB och marknadsförs t ex över flygplatser i hela 
världen. Det är ett bidrag i termer av förändrad ”rutin” inom marknadsföring 
och profilering av hela företaget genom ”kontinuerligt experimenterande” 
inom ett nytt teknikområde för att nå affärstillväxt (Lavie, 2006: 160). Såd-
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ana förnyelseprocesser initieras med mindre projekt utanför den existerande 
organisationen. Det är initiativ som vanligtvis har liten inverkan på mål och 
struktur i organisationen. Projektet kan dock komma att initiera lärande som 
på längre sikt leder till större förändringar i företaget. Följden är att vad som 
till synes är marginellt kan komma att bidra till att existerande affärsverk-
samhet i etablerade företag förändrar fokus till att inkludera något nytt på 
marknader (Normann, 1971:210).  Marginell förändring i företagets förmå-
gebas kan dock komma att utvecklas som paradoxal spänning. Det beror på 
att drivare av latenta dilemman följer med innovationen av ny teknik. 

Drivaren av paradoxal spänning som latent dilemma har två dimensioner. 
Dels en psykopolitisk dimension, dels en teknikdimension. I studien av ABB 
såg vi hur paradoxal spänning följde av att ett politiskt dilemma uppstod till 
följd av pensionsskandalen. Dilemmat blev en återkommande dualitet ef-
tersom pensionsskandalens huvudpersoner var förknippade med satsningen 
på HVDC Light. Pensionsskandalen blev kulmen på flera års politisk turbu-
lens i koncernledningen. Båda huvudpersonerna i detta hade en historik 
kring initieringen av HVDC Light och närliggande verksamheter. Parallellt 
med denna psykopolitiska dimension utvecklade sig osäkerheten kring den 
nya teknikens baskomponenter som återkommande dilemma för beslut. 
Denna dimension är också annorlunda på så vis att teknikosäkerheten är 
exogent förknippad och svårligen kan påverkas. Psykopolitiska dilemman är 
endogena med sitt historiska ursprung i den sociala organisationens historia. 
Hur båda dessa dimensioner av dilemmat än hanterades kortsiktigt så ökade 
paradoxal spänning i förnyelseprocessen trots marginell rekonfiguration i 
uppsättningen av förmågor i koncernen.  

Proposition 1a: Marginell rekonfigurering i företagets förmågebas drivs av 
paradoxal spänning med dualiteter av latent dilemma i förnyelseprocessen. 

Att i en koncern- och divisionsledning fokusera på någon marginell högrisk-
verksamhet, som har engagerat signifikanta aktörer som senare avkrävts 
besk medicin, blir närmast ”absurt” även om det strategiska alternativet ana-
lytiskt sett kan ges stöd (jfr Smith och Lewis, 2011:387). 

Paradoxalt idiosynkratisk förnyelseprocess 
Denna typ av förnyelseprocess med paradoxal spänning innebär en transfor-
merande rekonfigurering i företagets positionering. Ett sådant exempel är 
hur försvarskoncernen Saab AB under mitten av 2000-talet började konsoli-
dera sina verksamheter. Affärsområdet framtidens militära träningssystem 
visade sig vara påtagligt entreprenöriellt i sina affärer så tillvida att den lön-
samma tillväxten var exceptionell. Med lång historia av självständig utveckl-
ing som internationell affär följde spänningar vid integrationen till att utgöra 
spjutspets för koncernens behov av internationalisering. En sådan förnyelse-
process är i väsentlig utsträckning idiosynkratisk. Det innebär att affärsut-
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veckling styrs av någon signifikant aktör som med sin person och chefskap 
har betydande inflytande på företagets verksamhet och management. De nya 
affärerna handlar om tillväxtsatsningar på nya produkter för nya marknader. 
Det uppstår på så vis särskilda spänningar eftersom nya affärsområden kan 
vara svåra att integrera i befintliga affärer (jfr Normann, 1971). Med trans-
formerande förändring följer paradoxal spänning genom att motsättningar 
uppstår i basen av förmågor.  

Drivaren av paradoxal spänning som latent motsättning har två dimens-
ioner. I en idiosynkratisk förnyelseprocess kan personkultur utvecklas som 
psykopolitisk dimension av paradoxal spänning. Detta blir återkommande 
problem då riktning för tillväxt förblir diffus när inte någon stark person 
accepteras spela en sådan roll att denne kan påverka organisationen i bety-
dande utsträckning. Exemplet med Saab visar hur bristen på resurser i form 
av företagsledning på flera nivåer skapar återkommande motsättningar i 
basen av förmågor. Sådana motsättningar kan komma att återspegla sig i 
organisationen som fortplantade diffusa spänningar. Motsättningens andra 
dimension som drivare härstammar exogent. Saab AB exemplifierade detta 
genom koncernens behov var internationalisering. I motsättning till detta var 
det primära behovet i affärsområdet militära träningssystem tekniskt och 
affärsmässigt kunnande inom mjukvara. Affärsområdet hade som spjutspets 
redan utvecklat ca nittio procent av sin omsättning i internationella affärer 
med teknikprodukter och underhållstjänster. I förnyelseprocesser av para-
doxal transformering kan det nya affärsområdet som spjutspets, med psyko-
logiskt språk, bli ett objekt för koncernens behov. Behovet hos koncernen 
var i det här fallet ett behov av anpassning till exogena villkor av industriell 
omställning i en globaliserad försvarsindustri, en megatrend av krympande 
försvarsinvesteringar, samt uppsagda kundbaser. Hur än båda dimensionerna 
av motsättning hanterades så förblev paradoxal spänning latent med olika 
behov av rekonfiguration av förmågor i förnyelseprocessen.  

Proposition 1b: Transformerande rekonfigurering i företagets förmågebas 
drivs av paradoxal spänning med dualiteter av latent motsättning i förnyelse-
processen.  

Att i en koncern- och divisionsledning fokusera på någon stark person när 
organisationen lider brist på resurser i företagsledning, förefaller vara ”in-
konsistent” även om det kan vara nödvändigt för att realisera tillväxtstrategin 
i förnyelseprocessen (jfr Smith och Lewis, 2011:387). 

Paradoxalt systemisk förnyelseprocess 
Denna typ av paradoxal spänning innebär en genomgripande, närmast inver-
terad, rekonfigurering i företagets positionering. Lavie (2006) beskriver så-
dan förnyelse som en ”portfölj av förmågor” för att belysa förändringens 
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konsekvenser av snabbt och överraskande teknikskifte. IP-teknikens snabba 
utveckling är ett exempel på detta. Ericsson gick under 2000-talet igenom ett 
skifte från tyngdpunkt i teknik- och marknadsförmågor, till att komplettera 
och i vissa fall ersätta dessa förmågor med nya förmågor inom kunddriven 
teknik- och affärsutveckling genom bl.a. det nya affärsområdet multimedia. 
Här har vi att göra med ny teknik för nya produktmarknader. Sådana förny-
elseprocesser bygger således på händelser som följer en längre omställning i 
företagets strategiska inriktning (Normann, 1971). En systemisk förnyelse-
process omfattar förändringar som innebär att förmågor i företaget ersätts 
eller förändras genomgripande med någon nyutvecklad förmåga. Med ge-
nomgripande förändring följer paradoxal spänning genom att både dilemman 
och motsättningar uppstår i basen av förmågor. 

Drivaren av paradoxal spänning utgörs i denna förnyelseprocess av både 
latent dilemma och motsättning. IP-teknikens snabba utveckling exemplifie-
rar hur en exogen trend på kort tid försatte Ericsson i situationen att öka tek-
nik- och affärsutvecklingen inom informationsområdet. Koncernen hade 
inget annat val än att under 2000-talet skifta tyngdpunkt i basen av förmågor. 
Från dominans av teknik- och marknadsförmågor till att komplettera och i 
vissa fall ersätta existerande förmågor med kunddriven teknik- och affärsut-
veckling. Detta skapade motsättningar i förmågebasen genom dels resurs-
brister av företagsledning, dels att det snabbväxande tjänsteområdet behövde 
koncernens kompetens av systemintegration. Och den senare var i sig central 
för att realisera multimedia. Som vi känner till både från fallstudien av Erics-
son multimedia, och avhandlingens inledande kapitel, så hade de misslyck-
ade satsningarna på utveckling av det nya affärsområdet informationssystem 
EIS i slutet av 1970-talet och större delen av 1980-talet tillkommit i en poli-
tiserad process. Detta var en psykopolitisk dimension av ett återkommande 
dilemma som bidrog till problem i förnyelseprocessens initiering. I dilemmat 
återkom även teknikosäkerhet i koncernens ekonomisystem vad gäller att 
hantera nya affärer av multimedia. Att byta ut en koncerns ekonomiska in-
formationssystem var naturligtvis inget alternativ precis som att avsaknaden 
av kompletterande alternativ var exogent gränssättande. Dilemmat av båda 
dessa dimensioner utgjorde således återkommande drivare av paradoxal 
spänning vid förändring av förmågebasen i koncernen. Hur dessa dimens-
ioner av dilemman och motsättningar än hanterades så återkom spänningarna 
i organisationen och portföljen av förmågor.   

Proposition 1c: Genomgripande rekonfigurering i företagets förmågebas 
drivs av paradoxal spänning med dualiteter av latent dilemma och motsätt-
ningar i förnyelseprocessen.   

Som exemplet med Ericsson visade kan ett snabbföränderligt ekosystem 
punkteras Romanelli och Tushman, (1994)  med den konsekvensen att para-
doxal spänning uppstår omedelbart om utvecklingen strider mot organisat-
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ionens historia av företagsledningen. Att ersätta marknad som drivkraft med 
kunddriven teknikutveckling i företagets uppsättning av förmågor, var natur-
ligtvis i flera avseende ”irrationellt” för ett företag som i slutet av 1990-talet 
var marknadsledare och i början av 2000-talet kämpade för att ens överleva 
(jfr Smith och Lewis, 2011:387). 

Dynamiken i lärandets rationaliteter  
Så här långt har teorin beskrivit och förklarat mekanismen av paradoxal 
spänning i företagets positionering med förnyelseprocesser i affärsekosy-
stem. Positionering ger toner av riktning. Eneroth (1997) visade i en studie 
av teknikföretaget Axis Communication hur riktning medelst motivation och 
visioner förklarar att långsiktigt betydelsefull kompetens utvecklas. I en teori 
om positionering med förnyelseprocesser betonas istället hur paradoxal 
spänning i företagets uppsättning av förmågor anger riktning med sin natur-
liga och sociala konstruktion. När situationer av förändringar återkommer 
latent i förnyelseprocesser, som dilemman och/eller motsättningar, följer att 
paradoxal spänning försätter företagets uppsättning av förmågor i rekonfigu-
rering (jfr Lavie, 2006).  

Här märks en annan rationalitet än den klassiska litteraturens betoning på 
målets betydelse i företagets strävan efter överrensstämmelse med sin om-
givning (Simon, 1947; Cyert och Marsch, 1963; Nelson och Winter, 1982). 
Paradoxal spänning är en underliggande struktur som företagsledning av 
förnyelseprocessen har att synliggöra och utnyttja som lärbehov. Detta be-
hov av lärande är vare sig något explicit mål, vision eller satisfierande sök-
process. Skälet till att det är så är att den drivkraft av spänningar som föder 
lärbehovet av dualiteter i företagets förmågebas, gör att tillväxtens riktning 
framstår som paradoxal. Utifrån hur Smith och Lewis (2011:386) belyser 
lärandet om dualiteter i paradoxal spänning som ”irrational, inconsistent, and 
even absurd when juxtaposed” (se även Lewis, 2000) så följer att det är så vi 
också får förstå lärbehovet i företagsledning av förnyelseprocessen. Därmed 
kan paradoxen inte utgöra ett mål i sig och implicerar ofrånkomligen dualist-
iska sökprocesser för att välja det alternativ som satisfierar bättre än det 
andra.  

Emellertid är mekanismer av paradoxal spänning i förnyelseprocessen nå-
got företagsledningar har att förhålla sig till för att positionera företaget i 
snabbföränderliga affärsekosystem. Svårigheterna med lärbehov om para-
doxal spänning gör att en företagsledning av förnyelseprocesser i snabbför-
änderliga affärsekosystem riskerar att bygga, katalysera eller gå med i 
värdekonstellationer som blir kontraproduktiva. Istället för att initiativ adres-
serar långsiktig tillväxt, kan latenta dilemman och motsättningar komma att 
fortplanta sig som diffusa spänningar i företagsledning. Ju mer företaget 
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omorganiserar desto mer förblir strategiska roller diffusa med risken att kon-
flikter och maktkamper utvecklas i organisationen (jfr Floyd och Lane, 
2000). Likaså kan naturligt genererade diffusa spänningar pågå under ytan, 
drivna av såväl dolda spänningar i företagets stig av historia som snabbt 
uppkomna förändringar (Schreyögg och Eberl, 2007). Paradoxer av spän-
ningar återkommer som olösta dilemman och motsättningar på företagsled-
ningens bord eller, än värre, trycks undan från bordet som något negativt. 
Den paradoxala spänningens diffusa sida har tagit över medan aktörerna blir 
alltmer blinda i dess riktning. Konsekvensen är negativa effekter för ekono-
miska effekter i förnyelseprocessen. Problemet är inte längre att upprätthålla 
processen som krackelerat. Snarare ter sig processens innehåll stå i behov av 
att restaureras eller ersättas, så som Agarwal och Helfat (2009) uttrycker 
förnyelse i dess mest generella bemärkelse. I situationer av till synes nega-
tiva spänningar i paradoxer mellan gamla och nya affärer blir lärandet om 
tillväxt en paradoxal rationalitet vars innebörd definieras av förnyelseproces-
sen. 

Definition av förnyelseprocess 
Typologin av förnyelseprocesser i paradoxal spänning kan förvisso vara svår 
att förnimma för aktörer inom såväl som utom företaget.  Emellertid så exi-
sterar paradoxal spänning i olika typer av förnyelseprocesser över tid, vare 
sig involverade aktörer är medvetna om detta eller inte. I en teori om para-
doxalt lärande definieras förnyelseprocessen som:  

Initiativ till förändring på olika hierarkiska nivåer associerat med dilemman 
och/eller motsättningar av paradoxal spänning i företagets utveckling och in-
tegrering av nya affärsområden, för att dominera värdekonstellationer till att 
växa med långsiktig påverkan av snabbföränderliga affärsekosystem. 

Initiativen skapar förnyelseprocessen genom affärsutveckling av något nytt 
teknikområde. Dilemman och/eller motsättningar villkorar typen av förnyel-
seprocess. Dominansen av värdekonstellationer säkrar ekonomiska värden i 
koncernens affärer. När initiativ och dominans med förnyelseprocessen upp-
rätthålls, innebär det att företaget utnyttjar paradoxal spänning. Sådana akti-
viteter av spänningsutnyttjande utgör tillväxtstrategins system av dynamiska 
förmågor i förnyelseprocessen.    

Företagsledning i tider av snabb förändring 
I det här avsnittet introduceras ett sammanhängande språk för att förklara hur 
förnyelseprocessen upprätthålls. Språket utvecklas av olika begrepp och 
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samband utifrån studiens empiriska konfrontation av existerande teoribild-
ning.    

Företagssystem av strategiska aktiviteter  
Positionering med förnyelseprocesser innebär att företag alternerar mellan 
olika strategiska aktiviteter vid utveckling och förändring av dynamiska 
förmågor. Som föregående avsnitt beskrivit, så står aktiviteter i relation till 
huruvida företagets utveckling av det nya affärsområdet sker från positionen 
av statisk, punkterad eller dynamisk jämvikt. I dynamisk jämvikt position-
erar sig företaget bättre eller sämre genom att driva olika typer av förnyelse-
processer. Detta beror således på huruvida dualiteter av paradoxal spänning 
skiftar eller inte och i vilken utsträckning företaget anpassar sina aktiviteter 
till skiftet. Därför är positionering till synes en fråga om att utveckla eller 
förändra olika aktiviteter för utnyttjande av paradoxal spänning.  

I beskrivning av företagets aktiviteter av agerande i den inre och yttre mil-
jön används begreppen innoverande och dominerande förmågor. Analyser av 
samspelet mellan dessa förmågor och andra förmågor i företaget visade att 
innoverande och dominerande typer av förmågor särskilde sig på så sätt att 
deras rutiner skapade en spänning sinsemellan sig och påverkade andra för-
mågor till att förändras. Den senare typen av förmågor var således operativa, 
och hade i huvudsak mindre betydelse för att driva den långsiktiga tillväxt-
strategin (jfr Helfat och Winter, 2011). Ett antagande i teorin är att adekvata 
system av dynamiska förmågor förändrar den operativa basen av förmågor i 
förnyelseprocessen. Detta behandlas inte närmare utan rekonfigurering av en 
förmågebas antas förändra operativa förmågor.  

Vidare används begreppet rutin för att beskriva hur en dominant eller in-
noverande förmåga realiseras i relation till ekonomisk effekt. För att klargöra 
företagsledningens betydelse för utveckling och förändring av förmågor 
används begreppet mikrosystem (jfr Teece, 2007; Eisenhart, Furr och Bing-
ham, 2010). Mikrosystem ses här som tre dimensioner av praktik i företags-
ledning: politiskt-, uppgifts-, respektive kognitivt system (jfr Normann, 
1971; Fiss et al. 2010). Utveckling eller förändring av dominanta såväl som 
innoverande rutiner åstadkoms av praktik i företagsledningens uppgifts- 
respektive politiska system. I situationer som kräver förstärkning eller 
pånyttfödelse av systemet av dominerande- och innoverande förmågor ut-
nyttjar däremot företagsledningen sitt kognitiva mikrosystem. För att besk-
riva hur sådana kognitiva aktiviteter går till används begreppet entreprenöri-
ell teknikhistoria. I kontrast till rutinbaserade kunskapsbaser så är detta en 
kulturell kunskapsbas i företaget. Denna kunskapsbas utnyttjas i företagsled-
ning av förnyelseprocessen när paradoxal spänning medför skifte i företagets 
dynamiska jämvikt med affärsekosystemet.  
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Figur 16 introducerar aktivitetssystemet av dynamiska förmågor i företa-
gets positionering med förnyelseprocesser. I fortsatt beskrivning av aktivite-
ters samband i systemet av dynamiska förmågor används dessa begrepp. 
Antaganden om ekonomiska effekter utvecklas i avsnittet om inbyggda till-
växtmekanismer som propositioner om konfigurationer i aktiviteter. 

 
 

 

 
 

Figur 16. Aktivitetssystem av dynamiska förmågor i positionering med förnyelsepro-
cessen 

Fortsatt följer beskrivningar av begreppen och inbördes relationer mellan 
aktiviteter som förklarar att förnyelseprocesser (åter-) initieras, drivs och 
genererar tillväxt i företag. I friktionen mellan existerande teori och empiri 
har utvecklad teori kompletterats med litteratur om processer och praktik av 
strategi. I genomgången formuleras propositioner om relationen mellan före-
tagets positionering med förnyelseprocesser och systemet av dynamiska 
förmågor. Sist i kapitlet diskuteras innebörden av en teori om paradoxalt 
lärande om spänningar i förnyelse av företag under villkor av dynamisk jäm-
vikt.  
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Typer av dominerande förmågor 
Företagets utveckling av nya affärsområden kan aldrig generera tillväxt om 
sådana förnyelseprocesser begränsas till den interna organisationen. I det 
avseendet är syftet med förnyelseprocessen per definition förknippat med att 
reducera bristen på någon förmåga som företaget inte äger men är i behov av 
för att kunna hantera hotet av snabba förändringar (jfr Floyd och Lane, 2000; 
Agarwal och Helfat, 2009). En förmåga som kan påverka en konstellation av 
aktörer att omfördela ekonomiska värden i det föränderliga affärsekosyste-
met med gynnsamma konsekvenser för såväl nya som existerande affärer i 
företaget. Påverkan i den meningen att företaget etablerar en sådan inflytel-
serik roll i värdekonstellationen genom utveckling av en typ av dominerande 
förmåga, att andra aktörer väljer att anpassa sina roller i affärsekosystemet 
till det förra företaget.  

En dominant förmåga blir således redskap för att skapa nya ekonomiska 
värden. I grunden bygger den här typen av förmåga på dominansproblemet 
som bl.a. SIAR:s forskare observerade genom att företag som vill växa be-
höver utveckla ett överlägset kunnande, något slags system av dominans så 
att man kan nå högst marknadsandel och därigenom skapa överskott för fort-
satt tillväxt och förnyelse (Rhenman, 1973). Dominansproblemet kan i grun-
den ses som ett lärbehov av att som företag principiellt förstå vilka föränd-
ringar som är adekvata i relationer mellan roller av aktörer i affärsekosyste-
met (Normann och Ramirez, 1993). Således även förändringar som begrän-
sar företagets flexibilitet att extrahera finansiella värden ur den nya affären 
som är under utveckling (Teece, 1986). En dominerande förmåga bidrar med 
andra ord till att positionera koncernen genom att paradoxal spänning i för-
nyelseprocessen görs möjlig att utnyttja av existerande affärer i företaget. 

Spänningsutnyttjande på djupet med symboler 
Dominerande förmågor kan naturligtvis se lite olika ut så som exempelvis 
allianser, kunder eller samarbeten i konsortium. Logiken är dock densamma. 
Värde skapas genom att rollen relativt andra aktörer i konstellationen möj-
liggör att företaget kan utöva dominans i skapandet av tillväxt. En betydande 
utmaning i dominerande förmågor tycks handla om att skapa psykologiskt 
övertag vars effekt upplevs ömsesidigt gynnsamt av både dominerande aktör 
och andra aktörer i affärsekosystemet. En dimension av detta visar Zander 
och Zander (2005) genom att använda Penrose (1959) idé om ”inside track”. 
Det innebär att företag som utnyttjar problemlösnings- och informationsakti-
viteter inne i kundens organisation kan utnyttja ekonomiska fördelar. Det-
samma torde gälla även för andra typer av dominerande förmågor också så 
som allianser, konsortium och dylikt. En dominerande förmåga som skapar 
ömsesidigt gynnsam effekt genom psykologiskt övertag utmärks således av 
vissa aktiviteter. Det är aktiviteter som integrerar organisationen till att agera 



 

283 
 

långsiktigt med någon eller några externa aktörer i den yttre miljön för att 
genom sådan värdekonstellation påverka det större affärsekosystemet.  

Regnér (2012:197) betonar att vi behöver bättre förstå hur olika aktiviteter 
hänger samman eftersom managers involverade i strategisk förnyelse behö-
ver penetrera förändringar i den yttre miljöns konkurrens, snarare än att be-
gränsa sig till att analysera och förstå dem. Enligt min mening utgör sådana 
aktiviteter företagets dominerande förmågor och bygger i grunden på att 
symboler används av managers i såväl förstärkande syfte, som utveckling av 
nya rutiner. När managers initierade aktiviteter med symboler som språk, så 
skapades förståelse för de som involverades genom att diffusa spänningar 
utnyttjades och påverkades i en för företaget ekonomiskt gynnsam riktning i 
affärsekosystemet.   

Proposition 2a. Dominanta rutiner bygger värdekonstellationer när paradoxal 
spänning i förnyelseprocesser utnyttjas med symboliskt språk. 

I företag som Ericsson, Saab och ABB var dominans under 2000-talets första 
decennium något som manifesterade sig genom utveckling av en specifik 
förmåga som drivkraft i att upprätthålla förnyelseprocessen. Företagets bas 
av förmågor förändrades (Helfat et al. 2007:5) – och så gjorde även position-
en i den yttre miljön genom att företagets dominans i affärsekosystemet för-
nyades. En annan viktig orsak till att så sker tycks finnas i företagets rutiner 
för att utnyttja symboler djupt inne i andra organisationer för att dominera 
värdekonstellationer. Därmed kan företaget inte bara extrahera nya ekono-
miska värden utan även utöva betydande kontroll av de värden som uppstår 
när paradoxala spänningar intensifieras i affärsekosystemet. Det finns up-
penbarligen spänningar i den yttre miljön som kan utnyttjas betydligt mer 
offensivt än vad en del teoretiker gör gällande. 

Mikrosystem i dominanta rutiner 
En dominerande förmåga bidrar till att skapa paradoxal spänning även om 
det ex ante kan finnas dualiteter som driver denna spänning i förnyelsepro-
cessen. Således innebär dominerande förmågor per definition att företaget 
bereder sig möjlighet att utnyttja paradoxal spänning.  

Utvecklingen av dominerande förmågor innebär att ledningsnivåer kan 
komma att medverka på lite olika sätt i processen. Floyd och Lane (2000) 
pekar på att varje ledningsnivå i förnyelseprocesser har en specifik roll som 
förvisso skiftar, men ändå medverkar i processen att formera och implemen-
tera förmågor i den nya verksamhet som utvecklas. Andra har framhållit den 
högre företagsledningsnivån (Chandler, 1962; Normann, 1975; Teece, 2007). 
En del menar istället att skapandet i själva verket sker av managers i perife-
rin medan anpassning utövas av centrala funktioner kring huvudkontoret 
(Regnér, 1999, 2003). Floyd och Lane (2000) liksom Burgelman (1983b) 
framhåller emellertid att interaktionen mellan ledningsnivåer styr valet av 
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företagets strategiska inriktning. Interaktionen i dominanta förmågor sker på 
lite olika sätt. Ofta sker interaktion från individ till individ. Ibland sker ut-
byte på gruppnivå, så som mellan styrelse och en ledningsgrupp. Interaktion 
i företagsledning mellan alla nivåer - operativ nivå, mellannivå, och strate-
gisk nivå - är vad som särskiljer en dominerande förmåga från andra typer av 
förmågor. 

Distribution av uppgiften mellan nivåer i företagsledningen är ett grund-
läggande villkor för att skapa dominans. Förmågor innebär kollektiv kraft-
samling för att åstadkomma effekt inom ett specifikt uppgiftsområde. Med 
frånvaro av nivåer i företagsledningen av förnyelseprocessen blir därför kraf-
ter av paradoxal spänning i det större affärsekosystemet svåra att hantera. 
Företaget riskerar i sådana situationer att inte kunna åstadkomma en tillräck-
ligt kraftfull kommunikation med symboler, om ens någon värdekonstellat-
ion etableras. När flera snabba förändringar uppstår och ökar paradoxal 
spänning i förnyelseprocessen, är således mikrosystem av uppgiftsfördelning 
betydelsefullt i dominanta rutiner. Koordinerad uppgiftsfördelning i hela 
företagsledningen påverkar således effekten i den dominerande förmågans 
räckvidd vad gäller att rikta paradoxal spänning i företagets positionering. 
Adekvat rollfördelning skapar inte bara effekt utan nödvändigt handlingsut-
rymme att experimentera med symboler i aktiviteter. Sådan synkronisering 
av symboliskt språk i företagsledning och utvecklade rutiner genererar över-
lägsen effekt för att utnyttja och rikta paradoxal spänning i affärsekosyste-
met.  

Proposition 2b. Företaget skapar nya värden om en dominerande förmåga har 
uppnått fit med koordinering av symboliskt språk i uppgiftssystemet  

Genom uppmärksamhet på att koordinera aktiviteter i uppgiften att utveckla 
en dominerande förmåga kan räckvidden med symboler inte bara hantera 
paradoxal spänning utan även upprätthålla initiativ till att skapa paradoxal 
spänning på djupet i affärsekosystemet. Den empiriska studien visade dock 
aldrig att detta ansvar koordinerades formellt i organisationen. Istället var 
detta något som drevs mer informellt av företagsledare vars kompetensom-
råde eller erfarenhet var nära den typ av dominerande dynamisk förmåga 
som var under utveckling. Detta innebär att mikrosystemet i dominerande 
typer av förmågor har betydelse för att synkronisera effekt av förmågan me-
dan utveckling av en dominerande förmåga koordineras på något annat sätt. 
Således står realisering av en dominerande förmåga i ett beroendeförhållande 
till en annan typ av förmåga i systemet, en s.k. innoverande förmåga. 
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Typer av innoverande förmågor  
Eftersom paradoxal spänning drivs av en kraft som både är endogen och 
exogen, i dualiteter av dilemma såväl som motsättning, så behöver en domi-
nerande förmåga utvecklas i interaktion med någon typ av innoverande för-
måga. Det behövs eftersom den dominerande förmågan inte kan hantera 
spänningar av dualiteter i den interna organisationen. Symboliskt språk i en 
dominerande förmågas rutiner hanterar förändring i företagets yttre miljö 
men detta symboliska språk behöver utvecklas av dialoger i företagets inre 
miljö.  

För att ta ett exempel. I ABB noterade vi hur aktörer utnyttjade symbolen 
av Hillary Clinton i samband med att pensionsskandalen inträffade. Med 
pensionsskandalen ökade spänningar av latenta dilemman i en redan skär-
skådad förnyelseprocess. I situationen utnyttjade några företagsledare vanan 
(rutinen) att använda bildmaterial för att påverka aktörer i affärsekosystemet. 
I det här fallet var det ett symboliskt språk med en bild på Hillary Clinton 
som uttryckte sin belåtenhet över den nya teknikaffären HVDC Light. Ge-
nom etablerade rutiner av strategiska dialoger i ABB så användes det symbo-
liska språket för att bemöta skepsis i företagsledningar på koncernnivån. 
Sådana aktiviteter innebar att den paradoxala spänningens psykopolitiska 
drivare i pensionsskandalen inte bara hanterades externt utan också utnyttja-
des internt genom de rutiner av dialoger som hade utvecklats.  

Kort sagt, det är inte självklart att snabbt få access till koncernledningsni-
vån i multinationella storföretag, om access ens ges. Därför är det inte en 
fråga om innoverande förmågor är ett alternativ att utveckla så länge den nya 
affären inte har integrerats i existerande affärer. Precis som den dominerande 
förmågan är den innoverande typen av förmåga helt nödvändig för att upp-
rätthålla förnyelseprocessen i mötet med snabba och ofta oväntade föränd-
ringar. Utan en innoverande förmåga kan händelser som ökar paradoxal 
spänning i förnyelseprocessen bli utomordentligt besvärliga om dess diffusa 
biprodukter får fäste och fortplantar sig i företagets interna organisation. 

Spänningsutnyttjande och snabbhet till konstruktiv dialog  
Innoverande förmågor utgörs av specifika rutiner och praktik av mikrosy-
stem, precis som dominerande förmågor. Annan litteratur (Henderson och 
Cockburn, 1994; Iansiti och Clark, 1994; Teece et al. 1997; Eisenhart och 
Martin, 2000; Zollo och Winter, 2002; Teece, 2007) beskriver funktionen av 
sådana rutiner som att facilitera, innovera och transformera, för att ta några 
exempel. De anges transferera, kombinera, och integrera kunskap, men skill-
naden mellan dessa rutiner behandlas mer sparsamt. I en teori om paradoxal 
lärande blir skillnaderna ganska stora eftersom rutiner av innoverande för-
mågor behöver utvecklas för att hantera dualiteter av paradoxal spänning, 
jämte att transferera, kombinera och integrera kunskap. Innoverande rutiner 
kan inte åstadkomma sådan kunskapsutveckling utan att strategisk dialog 
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främjas även när snabba förändringar uppstår i förnyelseprocessen eftersom 
det är i dessa spänningar som tillväxt skapas (eller förbises). 

Proposition 3a. Innoverande förmågor integrerar kunskap i organisationen 
när rutiner av dialog hanterar paradoxal spänning. 

För att ekonomiska värden av en dominerande förmåga ska transfereras, 
kombineras och integreras i organisationen över tid, behöver innoverande 
förmågor utvecklas med rutiner som kan motstå den volatilitet som uppstår 
med ökad och minskad paradoxal spänning. I alla fall om de ska främja 
snabbhet vad gäller att dels utnyttja snabba förändringar i den paradoxala 
spänningen, dels upprätthålla hantering av kreativa och motstridiga idéer 
mellan gamla och nya affärer. Vad, hur, varför och vem som gör innove-
rande rutiner motståndskraftiga är uppenbarligen väsentligt.  

Investeringar i en form av innoverande rutiner är naturligtvis en avväg-
ning i kostnader. Saab hamnade i en sådan situation med affärerna i militära 
träningssystem. Snabbheten med en artikulerad rutin via systematisk perso-
nalrotation var ett kostnadseffektivt sätt att rikta spänningar i förändring av 
förmågor. Efter att en mer kodifierad typ av rutin hade börjat initieras i före-
tagsledningen så visade sig både den etablerade rutinen och de nystartade 
aktiviteterna vara sårbara. I samband med att koncernen initierade sin trans-
formering, med skifte i paradoxal spänning som följd för affärsområdet, så 
förtvinade såväl etablerad innoverande rutin som embryot till kodifierat al-
ternativ. Detta talar för att kodifierade rutiner i en innoverande förmåga mot-
står sårbarheter och möjliggör att dra nytta av kontinuerliga omorganisation-
er för att transferera, kombinera och integrera kunskap från en dominerande 
förmåga.  

Proposition 3b. Under villkor av ökad paradoxal spänning i förnyelseproces-
sen upprätthålls strategisk dialog endast om innoverande rutiner kodifieras. 

Emellertid kan såväl artikulering, som form av minne av innoverande rutiner 
och beroende till en individ eller grupp, orsaka förtvining av innoverande 
rutiner. Samspelet mellan dessa två faktorer, artikulering och form av minne, 
innebär att en snabb omorganisation i sig utgör en risk för att en innoverande 
förmåga, och därigenom även en förklaring till att innoverande rutiner, 
förtvinar.  

Proposition 3c. Innoverande förmågor med enbart artikulerade rutiner förtvi-
nar under skiften av paradoxal spänning i förnyelseprocessen. 

Investeringar för att kodifiera innoverande rutiner styrs med andra ord av 
företagets behov av att transferera, kombinera och integrera kunskap för att 
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positionera sig med förnyelseprocessen. Ericssons omfattande kodifiering av 
löpande strategiarbete (innoverande rutiner) är i motsats till Saab och ABB 
tydligt exempel på detta. Precis lika tydligt visade ABB att en innoverande 
förmåga främjade kunskapsutveckling under mer än elva år genom repetitiv 
aktivitet i artikulerad form. I det fallet utvecklades paradoxal spänning grad-
vis i förnyelseprocessen där lärbehovet implicerade ”försiktiga” investering-
ar i kodifierat lärande (jfr Zollo och Winter, 2002:350)., 

Mikrosystem i företagsledning 
I analysen av de tre företagen fanns ett ekonomiskt samband mellan para-
doxal spänning i förnyelseprocessen och det politiska mikrosystemets ut-
formning. När individnivån överensstämde med den makroorienterade spän-
ningsnivån så tilltog, som vi såg, tillväxten i förnyelseprocessen. Observat-
ionen ger inte belägg för att den enskilda individen orsakar tillväxten. Däre-
mot pekar detta resultat på individens betydelse som ett av flera samband för 
att spänningar ska kunna riktas och tillväxt börja genereras. Egenskaper hos 
rutiner i en innoverande förmåga har vad Winter (2012) skulle säga, ett ur-
sprung i ”timingen” av någon aktörs respons för att förhindra att företaget 
ska undgå naturligt urval. Enligt min mening är paradoxal spänning i syste-
met vad som triggar responsen medan adekvat erfarenhet hos aktörer i prak-
tik av politiskt mikrosystem avgör tidpunkten för när utveckling eller an-
passning sker av en innoverande förmåga. 

För att ta ett exempel. Ericsson utmanades i sin överlevnad under åren 
som följde efter den globala dot.com-krisen. Detta var en exogen kraft som 
intensifierade den paradoxala spänningen i företagets uppsättning av för-
mågor.  Den dåvarande styrelseordförande Michael Treschow signalerade: 
”Det vi i första hand behövde, var inte telekomerfarenhet, det hade vi redan 
så det räckte”88. Rekryteringen av Carl-Henrik Svanberg blev således ett sätt 
att skapa ett politiskt mikrosystem för utveckling av innoverande förmåga. 
Kravprofilen betonades som: ledare, kommunikatör, kundorienterad på en 
internationell arena, med dokumenterat tekniskt intresse. Treschow hade 
själv tillträtt som ordförande i en styrelse där hälften av medlemmarna er-
satts. Responsens timing vad gäller att hantera paradoxal spänning i tillväxt-
strategin hade således sitt ursprung i externa resurser som källa till lärande. 

Det politiska mikrosystemets aktiviteter varierar i takt med att paradoxal 
spänning ökar, minskar eller skiftar i förnyelseprocessen. Exemplet med 
Ericsson visade hur företag manifesterar att det politiska mikrosystemet är 
en praktik vid vissa tidpunkter. Denna praktik innebär att adekvata resurser 
av företagsledning säkerställs för lärande om utveckling av en innoverande 
förmåga med de specifika rutiner, teknologier och andra tillgångar som be-
hövs för att realisera en sådan effekt. Lärandet behöver styras till att klargöra 
aktualiserad rekonfigurering i företagets bas av förmågor, så som Treschow 
                               
88 Citat sid 214 från boken Ericsson: Att förändra världen (2009) 
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illustrerar i exemplet ovan. Därför är bakgrunden hos resurser av företags-
ledning helt kritisk för att initiera och upprätthålla förnyelseprocessen. 

Vidare så sker utveckling av innoverande rutiner inte alltid på basis av 
styrelse eller verkställande direktör. Istället kan resursförsörjning ske via en 
person eller grupp med gedigen allmänkunskap om industrin och företaget. 
Resursförsörjning kan också ske via en altruist som värnar om företagets 
bästa även om det kan medföra friktioner i företagsledning.  Den aktör som 
tar ansvar för att upprätthålla förnyelseprocessen genom att säkra adekvat 
resurs i utveckling av en innoverande förmåga, den aktören agerar således 
som företagsledning i det politiska mikrosystemet. Exempelvis så var det i 
ABB forskningschefen som säkerställde att verksamhetsutvecklaren med 
gedigen intern erfarenhet fick en roll i det politiska mikrosystemet. En ade-
kvat resurs i en roll för att driva utveckling av hela affärsverksamheten och 
att hantera spänningarna kring HVDC Light i organisationen. I Saab var det 
annorlunda. På basis av den starke entreprenörens instinkt valdes adepten ut, 
stark nog att föra företagets historia vidare vid utvecklingen av någon inno-
verande förmåga. Dessa två kontexter av förnyelseprocesser står i kontrast 
till hur Ericssons styrelseordförande rekryterade en extern resurs som kon-
cernchef, en resurs som i sin tur rekryterade en extern resurs till rollen att 
utveckla strategiarbetet som innoverande förmåga. Oavsett industriell kon-
text, så skapas handlingsutrymmet genom adekvat resurs i företagsledning 
av förnyelseprocessen. I detta vidgar således även garanterna handlingsut-
rymmet för varandra i det politiska mikrosystemets praktik. Handlingsut-
rymmets ursprung i resurser av företagsledning och politiskt mikrosystem 
förklarar således utveckling och förändring av rutiner i den innoverande 
förmågan (jfr Winter, 2012). 

Proposition 3d. Innoverande rutiner initieras när företagsledningsresurser i 
förmågans politiska mikrosystem har uppnått fit med rekonfigurering i för-
mågebasen. 

Betydelsen av politiska system i företag är välkänt (t ex Normann, 1975; 
Pettigrew, 1987). Däremot är betydligt mindre känt om dess samband med 
förändring av företagets uppsättning av förmågor. Det är i det politiska mik-
rosystemet av att initiera utveckling av en innoverande förmåga som före-
tagsledningar har störst betydelse i förnyelseprocesser. Resursernas bak-
grund måste väsentligen överensstämma med den paradoxala spänning som 
aktualiserats i företagets uppsättning av förmågor. 

Inbyggd tillväxtmekanism  
Både teoretiska och empiriska studier har pekat på tillväxtsamband som på-
minner om det vi här har att göra med. Regnér (1999:441) fann mönster av 
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kreativa och anpassande typer av strategier i studier av ett antal svenska stor-
företag. Han observerade att friktion mellan förmågor i en strategiprocess, en 
spänning som i sig bidrog till att företag lärde sig utvärdera och implemen-
tera en strategisk idé om tillväxt. Sådana observationer ligger nära vad 
SIAR-traditionen belyst med sin teori om begreppet affärsidé (t ex Daniels-
son, 1973; Stymne, 1974; Normann, 1975). Även Kogut och Zander (1992) 
för teoretiska resonemang om detta samband med sitt begrepp kombinerande 
förmågor. Det är i sig intressant att liknande observationer genrerats i andra 
empiriska undersökningar som studerat dynamiska förmågor. I denna teori-
bildning är det till exempel oklart huruvida dynamiska förmågor utvecklas 
enskilt eller i kombinationer och hur det i så fall går till (Ambrosini och 
Bowman, 2009:45). I själva verket har teori om dynamiska förmågor och 
ekonomiska effekter varit fragmenterad och utan empirisk substans (Zahra et 
al. 2006; Easterby-Smith et al. 2009).  

Teori om paradoxalt lärande i förnyelseprocesser förklarar att finansiell 
tillväxt uppstår när spänningar mellan dominerande och innoverande för-
mågor realiserats. I spänningssynsättet förklaras tillväxten med kombinerade 
förmågor som att tesen och antitesen genererar syntes. Efterhand som för-
ändringar i omvärlden uppstår så rekombineras, pensioneras eller förtvinar 
en dynamisk förmåga (Collis, 1994; Helfat och Peteraf, 2003). Detta dialek-
tiska förhållande kan därför betraktas som en livscykel, där den dominerande 
eller den innoverande förmågan utgör tes eller antites i kombination. Ut-
komsten är syntes. I paradoxal spänning behöver emellertid en dialektisk 
förklaring utökas med dualiteter för att vi ska förstå hur spänningsmekan-
ismen av tillväxt upprätthålls i förnyelseprocessen. 

De tre fallstudierna visade att mikrosystemen hade betydelse för att en 
kombination av dominerande och innoverande förmåga skulle kunna reali-
seras. Mot bakgrund av mikrosystemens betydelse för effekt i dominerande 
typer och initiering av innoverande typer, kan negativ kraft i tillväxten för-
klaras som att spänningens dualitet inom en eller båda förmågorna inte är fit 
med sitt mikrosystem. I Saab kunde detta urskiljas i tillväxtmönstret efter 
millenniumskiftet. Där exercerades realiserat system av dynamiska förmågor 
och uppvisade de facto finansiell tillväxt. Samtidigt utvecklades misfit mel-
lan det politiska mikrosystemets praktik och rutiner i den innoverande för-
mågan och tillväxten blev därmed negativ. ABB- och Ericssonfallen visade 
att signifikant finansiell tillväxt inte kunde realiseras förrän en praktik i före-
tagsledningens kognitiva mikrosystem hade etablerats. Mikrosystemen på-
verkar skapandet av tillväxt som regulatorer för att hantera små som stora 
förändringar av paradoxal spänning. Med andra ord är rutiner i sig inte till-
räckligt för att systemet av förmågor ska realisera finansiell tillväxt. 

Proposition 4. Företaget genererar tillväxt med affärsområdet när systemet av 
dynamiska förmågor har uppnått fit med paradoxal spänning i förnyelsepro-
cessen. 
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Kontinuerlig förnyelse 
Den teori som utvecklats i detta kapitel har pekat på att vissa situationer i 
förnyelseprocessen innebär att system av dynamiska förmågor behöver ut-
vecklas, förstärkas, skiftas och/eller bytas ut. Återstår att förklara hur detta 
går till.  

Entreprenöriell teknikhistoria i förnyelseprocessen 
Företagets existens vilar på historia. Det är i historien som företaget finner 
sin identitet även när dess kunskapsbas pensioneras, förtvinar eller ersätts, 
eller som Penrose (1995:20) uttrycker det:  

There may have been reorganizations, but reorganization in itself generally 
requires a continuing group of at least the subordinate administrators to affect 
it. Just as in political life the state ‘survives’ many changes of government 
and many reorganizations of its administrative organs, but not partition nor 
complete annexation by other states, so the identity of the firm can be main-
tained through many kinds of changes, but it cannot survive the dispersal of 
its assets and personnel nor complete absorption in an entirely different ad-
ministrative framework. 

När paradoxal spänning utvecklas i förnyelseprocesser och diffusa spänning-
ar fortplantar sig i organisationen, som biprodukter av flera snabba föränd-
ringar, då aktualiseras betydelsen av företagets historia. Historia skapar sta-
bilitet i företag. Stabilitet som kan användas när systemet av dynamiska för-
mågor i företag behöver förstärkas eller förändras. Det kan den eftersom 
historia i grunden är kollektiva system av idéer. I det avseendet kan existens 
av förnyelseprocessen ses som en konsekvens av hur företaget organiserar 
kognitiva processer. Boisot och Sanchez (2010:382) hjälper oss att förstå 
detta när de säger: 

[T]he concept of rules in our analysis is analogous to the concept of geno-
types in biology – generic blueprints for action that an organism will follow 
in certain kinds of circumstances. Similarly, routines are analogous to pheno-
types – specific expressions of a genotype in an organism’s behavioral reper-
toire that may be elicited in a particular circumstance. 

Regler för överlevnad ackumuleras i företagets historia medan förmågorna är 
en repertoar som är utbytbar. Aktiviteter i idéprocessen om historia är därför 
ytterst centralt i förnyelseprocesser som gått i stå. Hellgren och Löwstedt 
(1997) menar att idéprocessen i grunden är ett kognitivt system av kollektiva 
föreställningar i företag89. I den teori som utvecklas här utgörs företagets 

                               
89 Hellgren och Löwstedt (1997:39) konstaterar att det överordnade begreppet kognitiva kartor 
har blivit mångfacetterat i litteraturen och är svårt att få ett grepp om hur begrepp egentliga 
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kognitiva system av kollektiva idéer om företagets entreprenöriella teknik-
historia. Sådana idéer är en representation av organisationsmedlemmarnas 
uppfattning av sin omvärld men inte någon orsak i sig självt till att förnyel-
seprocessen gått i stå (jfr Hellgren och Löwstedt, 1997:43). Däremot är det 
uppenbart att aktörerna kan förblindas när paradoxal spänning ökar till följd 
av snabba förändringar och därför inte ser hur deras representationer av tek-
nikentreprenöriell historia kan behöva förändras.  

Paradoxal spänning i förnyelseprocesser kan således försätta både aktörer 
och system av dynamiska förmågor ur spel. För att förnyelseprocessen ska 
kunna upprätthållas krävs en annan typ av sökprocess än i rutiner och praktik 
i förmågor. I utvecklade förmågor drivs meningsskapande i rutiner som ut-
nyttjar paradoxal spänning och när den skiftar kan inte existerande system av 
förmågor längre förändra sig självt. Istället krävs en annan form av lärande 
om paradoxal spänning där förändring i spänningen mellan företagets fram-
tida och nuvarande historia av tekniskt entreprenörskap synliggörs. Sådana 
initiativ illustreras i teorin som aktiviteter i kognitivt mikrosystem. 

Mikrosystem i företagsledning 
I studien av Ericsson, Saab och ABB framkom aktiviteter som inte kunde 
hänföras till rutiner i innoverande eller dominerande typer av förmågor i 
deras respektive förnyelseprocess. Istället för att vara repetitiva, så som ruti-
ner av agerande, så utmärkte sig sådana aktiviteter som enstaka men kraft-
fulla i betydelsen att dess språk fick spridning i organisationen. I vissa situat-
ioner i förnyelseprocessens är aktiviteter som synliggör spänningen i egen 
entreprenöriell teknikhistoria helt central. Det är så eftersom sådana kogni-
tiva aktiviteter tillför meningsskapande utan repetitivt lärande. Genom att 
spänningen mellan historisk och aktualiserad tillväxtsituation synliggjordes i 
de tre studerade företagen så kunde diffusa spänningar börja riktas i samband 
med att förnyelseprocessen hade stagnerat, eller som i Saab, närmast kracke-
lerat. Strategiarbetet med att fortsätta utveckla system av dynamiska för-
mågor gavs på så vis mening bland diffusa spänningar i förnyelseprocessen.  

Även Ericson och Melin (2010) har visat hur företagets historia kan an-
vändas för att fokusera företagets strategiarbete. Det företag de studerade 
värnade bl.a. om geografiskt ursprung i dialoger om rådande och framtida 
situationer i sin internationaliseringsprocess. Geografiskt ursprung blev ett 
sätt för aktörerna att relatera till och utmana sina föreställningar om företa-
gets rådande situation och framtid i mötet med internationella aktörer. Före-
tagets historia blev således något som skapade mening med ekonomisk bety-
delse. Sådant utnyttjande av entreprenöriell historia exemplifierar vad Boisot 
(1998:117) betonar som ekonomiskt kunskapstillgång åtskild från det rutin-
baserade kunskapssystemet i företag.  

                                                                                                                             
skiljer sig åt. Jag menar att den kollektiva idén om entreprenöriell teknikhistoria i företaget 
kan ses som en typ av kognitiv karta. (jfr Hellgren och Löwstedt, 1997:43).  
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Vissa företagsledningar har helt enkelt kognitiv kapacitet att uppmärk-
samma situationer annorlunda än andra (Ginsberg, 1994; Salvato, 2009). I en 
teori om paradoxalt lärande innebär det att vissa aktörer har en bakgrund i 
kombination med kommunikativ färdighet som gör dem mer lämpliga än 
andra att skapa ett avvikande språk om paradoxal spänning. Språk som inte 
används i pågående rutiner av dynamiska förmågor i förnyelseprocessen. 
Den här typen av individer tar initiativ till förändring som avancerar språket, 
eller vad som i strategilitteratur noterats som avancerande aktiviteter (jfr 
Von Krogh, Roos, och Slocum, 1994). 

I förnyelseprocessen kan inte avancerande aktiviteter av företagets tekni-
kentreprenöriella historia ske kontinuerligt av dessa individer i företagsled-
ningen eftersom då riskerar avancemanget i språket att urholkas. Även om 
enstaka aktiviteter kan skapa temporär förändring i rutiner, så vet vi att aktö-
rer löper risken att bli fångar i dess rigiditet (jfr Schreyögg och Kliesch-
Eberl, 2007). Enstaka initiativ som driver kognitiv aktivitet är därför inte en 
tillfällighet utan en nödvändighet för kontinuerlig förnyelse.  

Proposition 5. Effektiv systemförändring av dynamiska förmågor kräver 
kognitiv aktivitet om entreprenöriell teknikhistoria och paradoxal spänning i 
förnyelseprocessen. 

Svaret på vem som har kapacitet att driva initiativ för att avancera språket 
om teknikentreprenöriell historia, torde i de flesta fall vara den eller de aktö-
rer som har erfarenhet av aktualiserat lärbehov om paradoxal spänning i 
förnyelseprocessen. 

Handlingsutrymme för paradoxalt lärande 
Teorin om paradoxalt lärande förklarar hur teknikbaserade koncerner utnytt-
jar spänningar för att driva en förnyelseprocess och upprätthålla densamma i 
mötet med snabba förändringar. I teorin antas att snabbföränderliga miljöer 
kan påverkas över tid genom att paradoxal spänning utnyttjas som både en 
naturligt och socialt konstruerad kraft av förändring. Utveckling av nya om-
råden av teknikaffärer är en förnyelseprocess av existerande affärer som 
positionerar företaget i den snabbföränderliga miljön. I mötet med de snabba 
förändringarna krävs aktivitetskonfigurationer i tillväxtstrategin som kan 
realisera dynamiska förmågor till att utnyttja de förändringar av paradoxal 
spänning som uppstår i förmågebasens rekonfiguration. 

Aktivitetskonfigurationer kräver även en företagsledning med adekvat er-
farenhet av paradoxal spänning i aktualiserad rekonfigurering. Som klar-
gjorts finns empiriskt och teoretiskt stöd för att adekvat erfarenhet hos någon 
eller några nyckelpersoner är en betydande förutsättning för huruvida före-
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tagsledning av förnyelseprocessen ska utövas effektivt. Handlingsutrymmet 
för att som företagsledning driva förmågebasens rekonfigurering beror såle-
des i betydande utsträckning på huruvida nyckelpersoner i förnyelseproces-
sen representerar adekvat erfarenhet som källa till lärande om paradoxal 
spänning.  

Betydelsen av någon eller några signifikanta aktörer i företagsledning av 
förnyelseprocessen är en konklusion i linje med vad SIAR-forskaren Dani-
elsson (1973) fann i sina studier av tillväxtförlopp i stora företag. Även 
Normann (1975) tycks komma till liknade slutsatser. Skillnaden mellan de-
ras teorier och teorin om paradoxalt lärande är att det idag krävs företagsled-
ning ute i hela förnyelseprocessen för att upprätthålla att densamma genere-
rar tillväxt. Mikrosystemen i företagsledning (Normann, 1971) får därför, 
teoretiskt sett, en något annorlunda betydelse, särskilt uppgiftssystemet (jfr 
Floyd och Lane, 2000). En rimlig förklaring till att det är på det viset är 
snabbheten som följer med informationsteknologins konvergerande egen-
skaper. I det snabbföränderliga affärslandskapet florerar hyperturbulenta, 
chockartade, disruptiva såväl som lavinartade förändringar med paradoxal 
spänning som följd. Det är därför något förvånande att teoribildning om dy-
namiska förmågor tenderar att begränsa sig till att studera toppmanagement 
som företagsledning. I figur 17 nedan illustreras handlingsutrymmet som 
idealtyp av sambandet mellan positioner och processer i företagets stig. 
 

 
 

Figur 17. Teorin om paradoxalt lärande i förnyelseprocesser av teknikbaserade 
koncerner 

Sammantaget så pekar teorins propositioner på att paradoxalt lärande i ut-
veckling och förändring av dynamiska förmågor sker i betydligt mer kom-
plexa aktivitetskonfigurationer än vad som varit möjligt att beskriva här. Vi 
vet därför inte så mycket om hur paradoxalt lärande går till i en företagsled-
ning vid förnyelseprocesser. Den goda nyheten är att aktivitetssystemet kan 
förklara alla situationer av paradoxal spänning i teorins antagande. I den 
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snabbföränderliga miljö som brett ut sig under 2000-talets första decennium 
med paradoxer av spänningar växer behovet av strategiteori om paradoxalt 
lärande. En sådan teori är ett steg mot att bättre förstå hur stabilitet av för-
ändringar påverkar rationaliteter av lärande i företag och företagsledning. 
Paradoxalt lärande utmanar. Det beror på att paradoxen i sig självt svårligen 
kan upplevas som meningsfull bland organisationens medlemmar. Eller 
kanske den kan det? 
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 22. Implikationer i teori och praktik 

Med studien genomförd och avrapporterad i sin helhet har det blivit dags att 
sätta punkt i avhandlingsarbetet. I kapitlet diskuteras implikationer för teori 
och praktik. Teoretiskt karvas några aspekter ut som kan falsifiera utvecklad 
teori. Vidare diskuteras potentiella fallgropar och möjligheter att göra så. 
Avslutningsvis föreslås implikationer för företagsledning av förnyelsepro-
cesser. 

Något om kunskapsbidrag 
Som jag ser det, så har studiens kunskapsbidrag presenterats i föregående två 
kapitel. I kapitel 20 diskuterades hur resultaten från den empiriska studien 
relaterade till tidigare forskning, samt vilka konskevenser detta renderade 
med avseende på utveckling av teoribildning om dynamiska förmågor och 
förnyelseprocesser. I kapitel 21 utvecklades en teori i linje med studiens 
syfte och adresserades därmed det pragmatiska och teoretiska forsknings-
problemet som preciserades i del I. Studien har onekligen bidragit teoretiskt 
och empiriskt till att förflytta kunskap om begränsningar och möjligheter i 
teoribildning om dynamiska förmågor.   

Studiens övergripande kunskapsbidrag är således en teori som förklarar 
hur förnyelseprocesser upprätthålls i teknikbaserade koncerner som möter 
snabbföränderliga miljöer. En fråga som väcks i detta är hur kunskapsbidra-
get underlättar att utveckla förståelse av fenomenet förnyelseprocesser. Sha-
pira (2011:1319) menar att kunskapsbidraget är en fråga om hur effektivt 
andra studier kan falsifiera och motbevisa det sagda (se även Platt, 1964). 
Platt (1964:352) klargör hur effektivitet tar sig uttryck i den akademiska 
produktionen av kunskap när han säger: 

It [inference] consists of asking in your own mind, on hearing any scientific 
explanation or theory put forward, "But Sir, what experiment could disprove 
your hypothesis?"; or, on hearing a scientific experiment described, "But Sir, 
what hypothesis does your experiment disprove?" 

Dialogen om kunskapsbidrag, så som Platt (1964) framställer den, blir en 
fråga om kritisk nyfikenhet. I en vetenskap om management torde feedback 
handla om att involvera praktikerna som ”Sir” i kunskapsproduktionen för 
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att peka på hur teorin bekräftar eller motbevisar rådande normer om hur t ex 
företagsledning av förnyelseprocesser går till (jfr Löwstedt och Stjernberg, 
2006). Det är ett sätt att berika kunskapsproduktionen pragmatiskt. Så gjor-
des också löpande i studien genom att dels undersöka mysterier som uppkom 
i dataanalysen, dels validerade om utvecklad teori förändrade förståelse för 
det praktiska problemet att hantera förnyelseprocesser.  

I samma ögonblick som kunskapsproduktionen berikas pragmatiskt så 
ökar emellertid dess komplexitet. Som en följd av detta aktualiseras betydel-
sen av rigorösa kriterier i slutledning eftersom ökad komplexitet även expo-
nerar studier för bias. I kapitlet metod redogjordes detaljerat för sådana krite-
rier med avseende på makteffekter som central källa till bias (jfr Burawoy, 
1998). Mot bakgrund av den kritik som avhandlingen adresserat om spän-
ningars betydelse, kan sålunda utvecklad teori, med sina styrkor och svag-
heter, öppna för andra studier av förnyelseprocesser och paradoxal spänning. 
Här uppbärs inte kunskapsbidraget av att existerande teorier falsifierats ty 
det bidrar, som Platt (1964) liksom Shapira (2011) upplyser oss om, till att 
kunskapsutvecklingen stagnerar. Istället återfinns kunskapsbidragets effekti-
vitet i hur fortsatta studier kan dra nytta av vad som falsifierats och verifie-
rats. Kunskapsbidrag i studier har således två dimensioner, institutional-
iserande och innoverande. I den betydelsen kan spänningsbegreppet betrak-
tas som riskfylld väg av stagnation medan utvecklad teori öppnar potential 
för att anta andra begrepp som teoretiska utgångspunkter. Båda dimensioner 
av kunskapsbidrag behöver likväl beaktas. I en strävan att försöka ange 
några sådana implikationer av studien för teori och praktik så kan det vara 
till hjälp att först rekapitulera argumenten för spänningsbegreppet. 

Spänningsbegreppet 
Spänningsbegreppet har stått som utgångspunkt för såväl teoretiskt utveckl-
ingsarbete som studiens empiriska fältarbete. Detta bottnade i en nyfikenhet 
på huruvida företagsledningar egentligen har något handlingsutrymme att 
driva förnyelse eller är utelämnade att följa det handlingsmönster som eta-
blerats vid utveckling av nya affärer. Mötet med en ymnig litteratur om in-
novation och tillväxt i stora företag gjorde det angeläget att försöka karva ut 
en utgångspunkt som kunde forma och precisera studiens problemställning 
nyanserat med existerande litteratur. Efterhand som teoretiska studier fort-
skred och det empiriska arbetet initierades, visade sig spänningsbegreppet 
vara adekvat för att skapa hävstång i forskningsfältets kunskapsläge. Inter-
ventionen i den empiriska studien försågs därför med spänningsbegreppet 
som utgångspunkt för att undersöka tillväxt i förnyelseprocesser. Avhand-
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lingens kunskapsbidrag vilar följaktligen på studiens teoretiska argument om 
spänningsbegreppets relevans. 

Spänningar antogs kunna vara såväl negativa som positiva i snabbförän-
derliga miljöer. Med analogin att seglaren alternerar mellan kontroll och 
utnyttjande av spänningar i seglatsens tyngdpunkt över tid, argumenterade 
jag för att det inte finns några teoretiska skäl för att paradoxer av förändring 
inte kan omfatta både negativa och positiva spänningar i en förnyelsepro-
cess. I en teori om förnyelse är spänningsbegreppet i själva verket helt nöd-
vändigt för kraft att hantera paradoxer för skapande av tillväxt. Jag fann stöd 
för spänningsbegreppets relevans i såväl tillväxtorienterad strategilitteratur 
(Penrose, 1959; Ginsberg, 1994) som organisationsteoretisk innovationslitte-
ratur (Normann, 1971; Smith och Lewis, 2011). I den teoretiska genom-
gången drogs slutsatsen att spänningsbegreppet var relevant att integrera 
med den litteratur om tillväxt och förnyelse som på senare år växt fram un-
der ”paraplyteori av dynamiska förmågor” (jfr Floyd et al. 2011). På senare 
tid har det visat sig att forskning om kontinuitet i företagets förnyelse och 
affärsutveckling av nya teknikområden uppmärksammat relevansen i be-
grepp som förnyelseprocesser (Jansen et al. 2009) och paradoxalt spännings-
tänkande (Magnusson och Martini, 2008; Martini, Laugen, Gastaldi, och 
Corso, 2013) i relation till dynamiska förmågor. Än så länge är vi bara i bör-
jan av denna ström av kumulativ kunskapsutveckling.  

För den som ansluter sig till synen att spänningar teoretiskt och praktiskt 
sett är något centralt för utfallet av tillväxtstrategier i företag så torde aktören 
få en framträdande plats i teorin. Här har jag försökt att gå längre i utvecklad 
teori än vad som hitintills gjorts i forskning om dynamiska förmågor. Ut-
vecklad teori beskriver och förklarar samspelet mellan aktören och strata i 
tillväxtstrategin med avseende på rutiner på företagsnivå, affärsekosystem, 
samt rekonfigurering av förmågebas – inom ramen för relationer som varit 
möjligt att finna både empiriskt och teoretiskt stöd för. I denna strävan, att 
bättre förstå och explicera strata, så bidrar utvecklad teori till den utmaning 
som aktualiserats alltmer på senare tid i strategiforskning med perspektivet 
förmågor (jfr Felin et al. 2012).  

Förslag till fortsatt forskning 
Mot bakgrund av senare studiers uppmärksamhet på begrepp som förnyelse-
process, spänningar och paradoxalt tänkande finns således teoretisk relevans 
i avhandlingens kunskapsbidrag. I en sådan aveny av kunskapsutveckling 
kan åtminstone tre områden urskiljas där fortsatta studier kan falsifiera ut-
vecklad teori: tillväxtvillkor av paradoxal spänning, paradoxalt lärande samt 
ekonomiska fördelar. Dessa tre områden ska nu diskuteras utifrån teoretisk 
utveckling inom det bredare fältet av strategiskt management och svensk 
strategiforskning.   
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Aktivitetskonfiguration 
I senare litteratur har teoretiska idéer om dynamiska förmågor som lösning 
på företagtes behov av en mer snabbföränderlig och gränslös organisation 
fortsatt ifrågasatts. Schreyögg och Sydow (2010) har i en konceptuell studie 
vidareutvecklat konceptuella idén om att paradoxer av spänningar balanseras 
genom monitorerande aktiviteter av duala processer (Schreyögg och 
Kliesch-Eberl, 2007). De kritiserar hur tongivande lösningar i den bredare 
organisationsteorin och särkskilt teorier om dynamiska förmågor, fortfarande 
bygger på linjär logik. I det utvecklade argumentet betonas att kunskapsut-
veckling sker i system som omfattar både organisationens historia i organi-
sationen och dess institutionaliserade struktur av förmågor. 

[A] system has to develop boundaries, identities, procedures, practices, and 
competencies that bring about institutionalizing effects (replicability, inertia, 
selectivity, etc.) likely to damage the system’s adaptability and flexibility. 
Responding to those inevitable tendencies (trade-offs), an organization has to 
find ways to handle this risk of inherent dysfunctional flips and rigidity. 

För att organisationer ska undkomma förnyelseparadoxen i snabbföränder-
liga miljöer så utgår Schreyögg och Sydow (2010) från att monitorerande 
aktiviteter måste ske adhoc i företagsledning för att undvika rigiditetsfällan i 
rutiner. I kontrast till teorier om amdextriösa lösningar att antingen struktu-
rellt eller med enskilda individer hantera paradoxer av spänningar, så hävdar 
författarna att monitorerande aktiviteter är en bättre teoretisk lösning. Dels 
påverkar monitorerande aktiviteter hela organisationen, dels undviks ration-
ella antaganden om individers kapacitet i relation till institutionella logiker. 

We think that the focus should shift from an emphasis on fluidity, virtuality, 
and complete adaptability to a concern for countervailing processes and the 
mastering of contradictory or even paradoxical requirements in organizations 
and networks. This refocusing would boil down to the need to build a new 
process-based organizational theory, which elaborates on the contradictory 
requirements systematically as well as mastering them. This new theorizing 
would also show and explain why these new organizational forms cannot be 
as flexible and fluid as promised after all (Schreyögg och Sydow, 
2010:1259).  

Litteraturens idé om duala processer verifieras delvis i avhandlingens ut-
vecklade teori (Schreyögg och Kliesch-Eberl, 2007; Schreyögg och Sydow, 
2010). Ingendera av dessa kognitiva processer kan uteslutas eftersom båda 
förutsätts för företagets existens (Boisot och Sanchez, 2010). Den teori som 
föreslås i denna avhandling pekar emellertid på en viktig begränsning i den 
konceptuella idén om monitorerande aktiviteter. Även när antagandet om 
spänningar förskjuts från eliminering till balansering så innebär ett sådant 
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antagande att företaget kommer att följa strömmen av ekonomiskt vär-
deskapande. Hur balansering av systemet mellan paradoxer av spänningar 
fördelar nya ekonomiska värden klargörs inte, och kan inte heller klargöras, i 
en teori som antar att paradoxal spänning ska elimineras eller neutraliseras 
med balanserande aktiviteter av kontroll. Något annorlunda uttryckt, så ges 
inte Schumpeters entreprenörer utrymme att påverka systemet och därmed 
förblir organisering av monitorerande aktiviteter, draget till sin spets, en 
fråga om att managera nollsummespel. Eisenhart, Furr och Bingham 
(2007:1270) är därför med aktiviteter som kognitiv abstraktion och heurist-
iska tumregler något på spåren vad gäller processen att balansera spänningar 
mellan effektivitet och flexibilitet i företagets organisation av affärerna.   

Den teori som utvecklats på empirisk grund i avhandlingen falsifierar 
monitorerande aktiviteter som en typ av aktivitet, såväl som intentionen att 
påverka hela systemet med sådana aktiviteter. Istället visade det sig att stu-
derade företag använde sig av tre typer av spänningsutnyttjande aktiviteter 
med olika språk. Sådana aktiviteter definierades som mikrosystem i utveck-
lad teori. Mikrosystemens överlappande språk påverkar med sina överlap-
pande egenskaper hela systemet av både rutiner och identitet (av entreprenö-
riell teknikhistoria) om de koordineras. Likaledes så visade teorin på empi-
risk väg att duala processer är en realitet i kollektivets organisation. På så vis 
falsifierades inte bara hypotesen om monitorerande aktiviteter utan även 
hypotesen om en stabiliserande process, så som Eisenhart, Furr och Bingham 
(2010) presenterar med sin konceptuella studie. En stabil process är istället 
den förnyelseprocess som formas av en myriad av initiativ från olika hierar-
kier i gränsskiktet mellan organisationen och det snabbföränderliga affärse-
kosystemet (jfr Farjoun, 2010:218).  

I förnyelseprocessen opererar duala kognitiva processer i form av dels 
ackumulering av kollektiv kunskap i rutiner, dels ackumulering av historia 
som kollektiva idéer om företagets roll i affärsekosystemet. Det tycks därför 
vara på det viset att de aktiviteter som Eisenhart, Furr och Bingham (2010) 
föreslår i själva verket opererar i duala processer så som Schreyögg och 
Sydow (2010) betonat. I avhandlingens teoretiska propositioner klargörs en 
sådan uppsättning av komplexa samband mellan aktiviteter i mikrosystem av 
företagsledning, företagets rutiner och grad av snabba förändringar som 
drivkraft för paradoxal spänning i förnyelseprocessen. Monitorerande aktivi-
teter gavs heller aldrig empiriskt stöd. Schreyögg och Sydow (2010:1259) är 
påtagligt medvetna om osäkerheten i hypotesen om monitorerande aktivite-
ter när de skriver: 

At this point, however, these ideas remain only suggestions. Their workabil-
ity and practicality has to be explored in the future. It seems obvious that the 
realization of this conceptualization will produce many modifications not yet 
anticipated. Further research is needed to determine whether the processual 
model actually moves us closer to a better solution for the paradox contempo-
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rary organizations face than what the models of structural or contextual am-
bidexterity currently offer. 

Som ett alternativ, till de lösningar som föreslagits i litteraturen öppnar anta-
gandet om spänningsutnyttjande, i kontrast till spänningsbalansering, för att 
aktören genom specifika aktiviteter de facto har potential att påverka hela 
systemet. Hur koordinering mellan de tre mikrosystemen går till i förnyelse-
processen kan emellertid inte förklaras mer än partiellt i den teori som ut-
vecklats i avhandlingen. Därmed lämnar utvecklad teori öppet för hur koor-
dinering mellan dessa aktiviteter går till. Följaktligen behövs fortsatt forsk-
ning om förnyelseprocesser som studerar förekomsten av dessa tre typer av 
aktiviteter. Såväl kvalitativa studier av aktivitetskonfiguration av de tre ty-
perna, som statistitiska studier av variationer i dess uppsättning i relation till 
attribut av långsiktig tillväxt. 

Paradoxalt lärande  
Med studien av de tre företagen känner vi till mer om vilka aktiviteter som 
bidrar till att system av dynamiska förmågor kontinuerligt förnyas och däri-
genom upprätthåller förnyelseprocesser. Utvecklad teori förklarar hur aktivi-
teter tillåter företagsledningar att etablera spänningsutnyttjande ut i hela 
systemet av dynamiska förmågor med tre typer av språk. Däremot vet vi inte 
så mycket om hur paradoxalt lärandet per se går till i en företagsledning som 
driver förnyelseprocesser.  

Utifrån behov att hantera paradoxal spänning i förnyelseprocesser så hjäl-
per existerande strategistudier av spänningar oss att förstå svårigheter i para-
doxalt lärande i företag och företagsledningar. Precis som Schreyögg och 
Kliesch-Eberl (2007) belyst, visade den empiriska studien att det finns nega-
tiva spänningar i förnyelseprocesser. Men dessa spänningar är av annan dif-
fus art än dualiteter som paradoxala spänningsdrivare. De anger inte någon 
paradoxal riktning för tillväxten och kan därför inte utnyttjas. Negativa 
spänningar behöver ”accepteras” och arbetas igenom för att kunna omfamna 
paradoxal spänning som villkor (Smith och Lewis, 2011). Ett exempel är hur 
negativa spänningar uppstod i Ericsson i samband med att multimedia växte 
som organisation och företaget ställdes inför en djup finanskris.  Mellan 
nivåer i företagsledningen av förnyelsen uppstod negativa spänningar eller 
vad Floyd och Lane (2000) kallar för strategiska rollkonflikter. Beslut om 
initiativ till förändring blev fördröjda eller togs inte alls av högsta nivån. 
Operativ nivå ställdes emellertid ansvariga för budgetar av sådan storlek att 
känslonivån bland involverade aktörer nådde bristningsgränsen. I sådana 
situationer krymper handlingsutrymmet för att reducera paradoxer av spän-
ningar genom att utarbeta adekvata roller i förnyelseprocessen (jfr Smith och 
Lewis, 2011). Det är så lärande framställs i existerande paradoxteori. Av 
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detta följer en del teoretiska svårigheter. Strategiska roller på alla lednings-
nivåer, så som Floyd och Lane (2000) preciserar i sin eleganta framställning, 
blir bara möjligt om spänningen av paradoxal riktning framträder i aktörer-
nas föreställningar. Det är på det viset eftersom initiativen i förnyelseproces-
sen behöver koncentreras till en dominant förmåga. Men även om bilder av 
paradoxal spänning i basen av förmågor görs explicita för aktörerna så kvar-
står risken för vad Schreyögg och Kliesch-Eberl (2007) pekar på som para-
doxer av spänningar i målkonflikter. Det hjälper alltså inte att paradoxal 
spänning framträder tydligt i föreställningar hos aktörerna, så som påstås i 
existerande teori (jfr Smith och Lewis, 2011:391).  

I utvecklad teori adresserades friktionen med aktiviteter i kognitivt mikro-
system av företagsledning. Kognitiva aktiviteter stabiliserar negativa spän-
ningar samtidigt som hela systemet av dynamiska förmågor påverkas. Reso-
nemanget ligger nära det som Hellgren och Löwstedt (1997:150) framhållit, 
nämligen att det mest effektiva sättet att styra är kanske inte att direkt (öp-
pet) styra utan att indirekt (dolt) påverka andras tänkande. Den typen av 
styrning tycks vara särskilt effektiv i samband med att hela system av dyna-
miska förmågor behöver påverkas för att realiseras eller pånyttfödas. Teori 
om paradoxalt lärande i tillväxtstrategier behöver emellertid adressera mer 
precist hur kognitiva aktiviteter av paradoxalt lärande går till. Paradoxal 
spänning innehåller både konflikter och möjligheter, och hur samspelet går 
till för att kognitivt skapa och utnyttja spänningar (jfr Normann, 1975; Gins-
berg, 1994), är väsentligt att veta mer om. Betydelsen av kognitiva aktivite-
ter i förnyelseprocesser påpekas även av Melin (2007:217) som skriver: 

Maybe the most critical type of strategizing includes activities and practices 
that eventually lead to a major strategic renewal. In this context, and on the 
level of individual or small groups of strategists, what does successful strate-
gizing actually mean when it implies major rethinking of predominant beliefs 
and wisdom about the rules of the strategic game? And, related to this ques-
tion, what types of strategists’ behavior may lead to new and innovative 
strategies; that is, what type of thinking practices support the creation of new 
and the renewal of predominant strategies?  

Kan alla företagsledningar lära sig paradoxalt spänningsutnyttjande i förny-
elseprocessen eller är det som så, som den utvecklade teorin föreslår, att 
olika typer av förändrad rekonfiguration i företagets förmågebas kräver olika 
typer av resurser av företagsledning för att paradoxalt lärande ska utvecklas? 
Kan negativa spänningar i företagsledning utnyttjas om kunnandet om para-
doxalt lärande ökas? Sådana exempel på frågor behöver fortsatt utvecklas för 
att studera mer praktiska implikationer av utvecklad teori. Avhandlingens 
teori ger uppslag på en del ledtrådar i detta som ter sig angelägna för att 
bättre förstå hur företagsledare kan påverka situationen på daglig basis. Av 
termen paradoxalt lärande följer således betydande potential att falsifiera 
utvecklad teori såväl som att generalisera implikationer för de som har an-
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svar att utöva företagsledning. Här öppnar utvecklad teori för väldesignad 
aktionsforskning. Sådana studier torde vara angeläget i den strategiforskning 
som numera etablerats under namnet ”strategy as practice” och de substanti-
ella bidrag som kan ske i en aktivitetsbaserad teori om dynamiska förmågor 
(jfr Johnson, Melin och Whittington, 2003; Johnson, Melin, Langley och 
Whittington, 2007; Regnér, 2008; Netz och Ek Lopez, 2011; Netz och 
Iveroth, 2011b).  

Entreprenöriell fit 
Företag kan uppenbarligen bygga in mekanismer av kontinuerlig tillväxtge-
nerering genom att utveckla och ackumulera kapacitet att förstå spänningar i 
förnyelseprocesser. Teori om paradoxal spänning i förnyelseprocesser och 
system av dynamiska förmågor påminner oss om att SIAR-rörelsen var nå-
got viktigt på spåren redan under 1970-talet. Eftersom begreppet spänning är 
så viktigt för nyskapande ligger en fråga nära till hands: ”borde det inte vara 
möjligt att i ett företags struktur bygga in vissa typer av spänningar för att få 
ett slags permanent tillväxtgenererande kraft?” (Normann, 1975:142). I mo-
dern tid har teoribildning om dynamiska förmågor påtalat betydelsen av mik-
rofundament av individer och grupper i företagsledning som utövar entre-
prenöriellt management. En sådan kapacitet, vad Teece (2007) kallar för 
entreprenöriellt management, är ingen garanti för kortsiktiga vinster men 
förnyar och bidrar till att företag som befinner sig i dynamisk jämvikt skapar 
långsiktig tillväxt. Företag som agerar långsiktigt under villkor av dynamisk 
jämvikt bygger entreprenöriellt management som matchar behovet att han-
tera aktualiserad rekonfigurering av förmågebasen i förnyelseprocessen (jfr 
Lavie, 2006). Att bygga in denna ”överrensstämmelse mellan entreprenöriell 
fit och evolutionär fit” (Teece 2007) utgör således källa till ekonomiska för-
delar genom sin inbyggda struktur av tillväxtgenererande spänningar.  

Evolutionär fit innebär att förändring i företagets uppsättning av förmågor 
överensstämmer med förändringar i omgivningen (Cyert och March, 1963). 
Ett sådant tillstånd kan betraktas som statisk jämvikt eftersom det under 
villkor av snabba förändringar är tveksamt om det finns någon optimal över-
ensstämmelse mellan företaget och dess omgivning, eller om det ens är 
önskvärt. Istället avslöjar betydelsen av entreprenöriell fit att evolutionär fit 
utvecklas genom strategiskt agerande som skapar och utnyttjar obalanser – 
spänningar – i gränsen mellan företaget och dess omgivning under villkor av 
dynamisk jämvikt. Det är således att obalanser av paradoxal spänning riktats 
i sig som kännetecknar evolutionär fit. Absoluta mått på tillväxt, så som 
föreslagits av Helfat et al. (2007), avslöjar inte heller nödvändigtvis reellt 
bidrag av tillväxt från utvecklade system av dynamiska förmågor. Betydel-
sen av evolutionär fit ska inte förväxlas med vare sig statisk jämvikt eller 



 

303 
 

isolerade mått av absolut tillväxt. I den teori som utvecklats i avhandlingen 
reflekteras evolutionär fit av fördelar i den ekonomiska fördelning som 
skapas i förnyelsen av koncernen genom nya affärsområden. En betydelse-
full indikator på ekonomisk fördelning, som komplement till finansiella mått 
på absolut tillväxt, är i vilken utsträckning företagets roll tydliggjorts och 
accepterats bland aktörer i det snabbföränderliga affärsekosystemet. I kon-
trast till finansiella mått som indirekt mått så reflekteras innehållet i en do-
minerande förmåga av attribut förknippade med affärsekosystemet, så som 
acceptans och roller på makronivå.  

De studier som gjorts av relationen mellan företagsledning och prestation 
på företagsnivå har emellertid förlitat sig på finansiella mått. I sin studie av 
amerikansk oljeindustri så menar Adner och Helfat (2003:1020) att lönsam-
hetsskillnader i koncernstrategier med olika affärsområden är en effekt som 
kan förklaras av egenskaper hos förmågor i företagsledning s.k. dynamic 
managerial capabilities. Författarna definierar sådana förmågor som: ”the 
capabilities with which managers build, integrate, and reconfigure organiza-
tional resources and competences.” De menar att heterogeniteten i denna 
förmåga förklarar skillnader i företagsledningens beslutsfattande om affärs-
områden i en koncernstrategi. Denna förmåga av företagsledning utgörs, 
menar författarna, av tre faktorer: humankapital, socialt kapital och kognit-
ion. Kombinationen av dessa tre faktorer påstås på så vis ha en direkt föränd-
rande effekt på företagets bas av förmågor i samband med strategiska omori-
enteringar (Adner och Helfat, 2003:1022), och de utgör således även en po-
tentiell förklaring till att förnyelseprocesser upprätthålls. Martin (2011:136) 
fann i sin tur genom fallstudier av förmågor i företagsledning i sex koncerner 
inom mjukvaruindustrin, att managers av affärsområden i högpresterande 
företag agerade som episodiska team, vilket han definierade som: 

A stable group of individuals who operate autonomously in their respective 
domains of responsibility much of the time, but in certain circumstances act 
collectively and interdependently to achieve a common objective. In the case 
of the multibusiness team, these common objectives often take the form of 
various cross-unit activities. 

I sin teori om förmågor i företagsledning följer Martin (2011) en senare de-
finition som i litteraturen utvecklats av Helfat et al. (2007): “capacity of 
managers to purposefully create, extend, or modify the resource base of an 
organization”. I den här definitionen betonas med andra ord att attribut hos 
managers har betydelse för utveckling av specifika förmågor som kan an-
vändas av företagsledning till att förändra förmågebasen i företaget. Såväl 
Adner och Helfat (2003) som Martin (2011) antar, genom att mäta finansi-
ella effekter, att förmågor i företagsledning har en direkt påverkan på förmå-
gebasen. Huruvida dynamiska förmågor i företagsledning har relation med 
andra dynamiska förmågor utelämnas emellertid i dessa studier såväl som i 
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annan litteratur (Eggers och Kaplan, 2009; Eggers, 2012). Inte heller har 
relationen mellan dynamiska förmågor och aktörsroller i affärsekosystemet 
behandlats i litteraturen. Således förblir företagsledning som källa till att 
säkra ekonomiskt plus-summespel teoretiskt tvetydigt.  

Medan litteraturen om förmågor i företagsledning är fundamentalt för ut-
veckling av teori om dynamiska förmågor, så behöver kopplingen mellan 
evolutionär och entreprenöriell fit klargöras. Klarläggande behövs även vad 
avser skillnaden mellan dynamiska förmågor i företagsledning och dyna-
miska förmågor i företag. För att börja med det senare så visar utvecklad 
teori att praktik i dominanta och innoverande rutiner kvalificerar dessa för-
mågor till att härstamma från intentioner i företagsledning. Dessa förmågor, 
var för sig, klargör att en förmåga i förtagsledning består av både praktik och 
rutiner som utvecklar kollektivt lärande i organisationen. Effekter av finansi-
ell tillväxt och rekonfigurering i förmågebasen klassificerar emellertid båda 
dessa förmågor som en dynamisk förmåga som opererar i system där före-
tagsledningens påverkan förskjuts från direkt till indirekt påverkan. Strata 
mellan olika typer av dynamiska förmågor klargör teoretiskt hur vi kan för-
stå kopplingen mellan evolutionär och entreprenöriell fit i dynamiska för-
mågor. Som kontrast till Adner och Helfat (2003) såväl som Martin (2011), 
visar denna evolutionära teori att kapacitet av entreprenöriellt management 
står i beroende till aktiviteter i kognitiva processer bortom dynamiska för-
mågor. Här öppnar utvecklad teori för behov av nya studier om betydelsen 
av resursattribut i företagsledning så som nya former av episodiska team i 
distribution av paradoxalt spänningskunnande.  

Som avhandlingens teoretiska genomgång visade ges begreppet rutin i se-
nare litteratur om praktik och förmågor lite olika innebörd utan att relation-
erna mellan de tre begreppen praktik, förmåga och rutin definierats teoretiskt 
(Parmigiani och Howard-Grenville, 2011). Även Martin (2010:137) har no-
terat att litteraturen om praktik och rutiner kan klarlägga empiriska observat-
ioner av förmågor i företagsledning men han klargör också detta medför 
teoretiska svårigheter: 

I use the term “durable” to draw a distinction between structure that tends to 
be persistent (the Bourdieu 1977 notion of “habitis”) and structure that is 
characterized as a “repetitive, recognizable pattern of interdependent action” 
(Feldman and Pentland 2003, p. 96). Although arguably a somewhat artificial 
distinction, it is used here to separate notions of structure and process that are 
often separated in the organization and strategy literature, and thereby adds 
greater clarity to the empirical results. 

Svårigheter med överlappande begrepp hanterades i studien genom att före-
komst av olika aktiviteter av förändring och lärande var en teoretisk ut-
gångspunkt. Dels möjliggjorde aktiviteter att urskilja rutiner som ”chunks” i 
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processen av förmågors utveckling (Dosi et al. 2000; Schreyögg och 
Kliesch-Eberl, 2007), dels hur enstaka aktiviteter relaterade till rutiner i för-
ändring och lärande (Von Krogh, Roos och Slocum, 1994; Feldman och 
Pentland, 2003). Med utgångspunkt från empiriska studien och teoretiska 
överväganden formulerades propositioner om betydelsen av praktik, rutiner 
och förmågor i förnyelseprocesser. I det avseendet är utvecklad teori i av-
handlingen ett tidigt försök att bidra till att hantera strata av olika aktiviteter 
av förändring i teori om dynamiska förmågor. Här torde samtidigt andra 
teoretiska utgångspunkter vara angelägna för att fördjupa förståelsen av ka-
paciteten av entreprenöriellt management i företagsledning som källa till 
ekonomiska fördelar. Ett angeläget område torde vara att med väldesignade 
flerfallstudier göra motiverade antaganden om dynamiska förmågor utifrån 
avhandlingens teori för att ingående undersöka hur idiosynkratiska rutiner av 
entreprenöriell erfarenhet går till i stora företag. 

Den förnyande professionen 
Diskussionen om fortsatt forskning har behandlat spänningsbegreppet och 
utveckling av teori om tillväxt i förnyelseprocesser och paradoxalt lärande. 
Därvid framkom att formulerad teori motbevisar några av de hypoteser som 
framförts i debatten om dynamiska förmågor och nya former av gränslösa 
organisationer (jfr Eisenhart, Furr och Bingham, 2010; Schreyögg och 
Sydow, 2010). Därför föreslogs detaljerade studier av aktiviteter i företags-
ledningar som lär sig utnyttja paradoxal spänning i förnyelseproceser för att 
falsifiera utvecklad teori. I fortsatt forskning om hur sådana aktiviteter utgör 
ekonomiska fördelar preciserades även teoretiska implikationer vad gäller 
hur entreprenöriell fit uppnås. Vad är då innebörden av teorins utveckling för 
den företagsledning som i sin profession vill driva denna förnyelse?  

I modern strategiteori har relevansen av dynamiska förmågor i företag 
ofta lyfts fram med exempel som Google, Yahoo, IBM, Intel och Microsoft. 
Studien visar emellertid att paradoxalt lärande i utveckling av dynamiska 
förmågor är ett betydligt mer generellt problem för skapandet av tillväxt och 
förnyelse med nya affärsområden. Generellt i den meningen att behovet av 
lärande om paradoxal spänning i förnyelseprocesser är reellt i vitt skilda 
industrier. Företag som ABB och Saab visar nämligen med sina industriella 
kontexter att dynamiska förmågor inte är förknippat med en specifik typ av 
högteknologisk industri. Relevansen av dynamiska förmågor beror istället på 
huruvida företag exponeras för villkor av paradoxal spänning i takt med att 
snabba förändringar uppstår i förnyelseprocessen. 

Vilka spänningar som kommer att aktualiseras imorgon kan ingen med 
säkerhet veta. Det mesta pekar mot att informationsrevolutionen fortsatt 
kommer att generera snabba förändringar när människor, teknologier och 
marknader kopplas samman i nya industriers framväxt (Castells, 1998; Pe-
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rez, 2010). De paradoxer som uppstår i beslutsfattande under villkor av dessa 
förändringar kan, paradoxalt nog, vara betydligt mer stabila än vad som ofta 
görs gällande i managementlitteraturen. Det är inte nödvändigtvis som så att 
förändringarna går snabbare. Däremot kan intensiteten av multipla föränd-
ringar komma att uppfattas som om förändringstakten ökar. Att som före-
tagsledning agera på dessa förändringar får därför konsekvenser. En mer 
generell konsekvens är i vilken utsträckning den strategiska dialogen behö-
ver stödjas av administrativa verktyg för paradoxalt lärande i skapandet av 
tillväxt. Styrning av paradoxalt lärande om tillväxtstrategins dominerande 
förmåga i affärsekosystemet är en balansgång. Å ena sidan behöver en tydlig 
riktning skapas för att överkomma diffusa spänningar från dilemman och 
motsättningar i löpande prioriteringar mellan gamla och nya affärer. Å andra 
sidan behöver risken för byråkratiska bieffekter av administrativa hjälpmedel 
förebyggas för att undkomma rutiners regiditet och därigenom förnyelsepa-
radoxen. Administrativa investeringar i strategiarbetet kring företagets för-
nyelse kan visserligen minska sårbarheten men riskerar även att byråkratin 
ökar. För att hantera denna balansgång i den administrativa organisationen 
av tillväxtstrategin så kan teori om paradoxala drivare i företagets positioner-
ing stödja reflektion i paradoxalt lärande.  

En uppenbar fördel i företag som har välutvecklade innoverande förmågor 
är att företagsledningar lättare kan bytas ut utan att riskera förnyelseproces-
sen. Den amerikanska koncernen Emerson med anor från 1890 är ett exem-
pel på företag som är välkänt för att ha en välutvecklad process för strategi-
arbetet. Företaget har under mer än femtio år säkrat lönsam tillväxt. Byte av 
företagsledningar i företag som exemplifierar sådan kontinuitet av förnyelse 
har börjat rapporteras på andra håll (t ex Johnson, Yip och Hensmans, 2012). 
Mer vanligt är kanske att en företagsledning behöver bytas ut eller utveckla 
kapacitet till paradoxalt lärande så att en tillväxtstrategi av dynamiska för-
mågor kan pånyttfödas i förnyelseprocessen. I det första kapitlet inledde vi 
med ett sådant exempel hämtat från hur mobiljätten Nokia utvecklats in i en 
problematisk situation i sin förnyelseprocess. I strävan att förstå sådana situ-
ationer och det handlingsutrymme som följer i företagsledning, så adresserar 
utvecklad teori även några andra generella principer.  

För Nokia har informationsteknologins snabba utveckling medfört konse-
kvenser i det föränderliga affärsekosystemet som påtagligt utmanat företags-
ledningen. Historiskt sett har Nokia uppvisat kapacitet att utveckla effektiva 
system av dynamiska förmågor genom att man upprepat klarat av att strate-
giskt omorientera företagets affärer, under 2000-talet första decennium dock 
mindre framgångsrikt. Det är inte en helt olik situation mot den Ericsson 
uppvisade kring millenniumskiftet efter att upprepade gånger under 1900-
talet klarat sig ur nära-döden-upplevelser. Precis som Ericsson har Nokia i 
ökad utsträckning drivit förnyelseprocesser med hjälp av externt tillförda 
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managementresurser. Huruvida Nokia kommer att lyckas med att skapa en 
entreprenöriell teknikhistoria kring utnyttjandet av paradoxal spänning i 
förnyelseprocessen återstår att se. Likaså om det går att utnyttja någon sym-
bol i språket om affärsekosystemet. Detta kan komma att vara ett moment 
tjugotvå för såväl affärsområden som koncernens överlevnad om adekvat 
dominerande förmåga saknas. 

Spänningskunnande aktualiseras som ytterst väsentlig källa till ekono-
miska fördelar i morgondagens teknikbaserade storföretag. Insikter om para-
doxal spänning i förnyelseprocesser och evolutionära system av dynamiska 
förmågor är således steg på vägen att avancera utvecklingen av teori om 
paradoxalt lärande som centralt område i den internationella strategiforsk-
ningen.  

I en sådan utveckling torde det goda samarbetet med företagsledningar 
som SIAR lade grunden för 1966 och framåt, vara en viktig fördel för 
forskarkollektivet. Trots allt, så är det i dialogen där emellan som strategi-
teori har potential att hjälpa oss på vägen. I det avseendet återstår det mesta 
att lära om den förnyande profession av företagsledning som lärt sig para-
doxalt lärande.   
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Bilaga 1: Insamlad data 

Tabell A. ABB material (primärdata > 2426 sid, sekundärdata > 1189 sid) 

Datatyp  Tidpunkt  Period och omfattning 

Externa företagsdokument   Totalt material 934 sid 
ABB årsredovisning 2008 > löpande 1997-2010, 934 sid 
Artiklar i affärspress   Totalt material > 255 sid 
Ny teknik 
Publicerad bok om pensionsskan-
dalen 

2008-2011 
2009 

1998-2011, 55 sid 
1988-2002, > 200 sid 

Interna företagsdokument   Totalt material 2083 sid 
Projektrapporter och dyl.  2009 1993-1998, 2083 sid 
Intervjuer 15, personer 11  Totalt material 343 sid utskrivet/ 19+5 tim. 
BU, FoU-chef, uppfinnare HVDC 
Light 
BU, Marknadschef, f.d. projektle-
dare 
BU, Rådgivare, f.d. projektledare 
BU, Marknadschef, f.d. projektle-
dare 
Koncern/BU, Divisionschef 
Extern, Forskningschef Vattenfall 
BU, Teknikchef 
BU, Affärsutvecklare HVDC  
BU, Verksamhetsutvecklare 
Koncern, Affärsutvecklare 
BU, FoU-chef, uppfinnare HVDC 
Light 
BU, Marknadschef, f.d. projektle-
dare 
BU, affärsområdeschef 
Koncern, f.d. koncernchef 
Koncern/BU, Divisionschef 

2009, jan 
 
2009, mars 
 
2009, juni 
2009, juni 
 
2009, dec 
2009, dec 
2010, mars 
2010, mars 
2010, mars 
2010, april 
2010, aug 
 
2010, aug 
 
2011, jan 
2012, mars 
2012, okt 

1990-2009, anteckningar 5 sid 

1993-2009, 23 sid, 87 min 

1993-2009, 34 sid, 124 min 
1993-2009, informellt 
möte/projektdokument 
1993-2009, 40 sid, 140 min 
1993-2009, 24 sid, 100 min 
1998-2010, 32 sid, 92 min 
1998-2010, 19 sid, 55 min 
1998-2007, 31 sid, 123 min 
1995-2010, 38 sid, 119 min 
1990-2009, 31 sid, 99 min 

1993-2009, 31 sid, 89 min 

1993-2010, 33 sid, 114 min 
1987-2003, anteckningar/e-post 
1993-2009, anteckningar 

Kvantitativt instrument  Totalt material sid 9 sid 
Enkät vid intervjuer 2009-2010  9 stycken  
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Tabell B. Ericsson material (primärdata > 682 sid, sekundärdata > 1950 sid) 

Datatyp  Tidpunkt  Period och omfattning 

Externa företagsdokument  Totalt material > 1500 sid 
Ericsson årsredovisning 2007, > löpande 1995-2010, samtliga 
Artiklar i affärspress  Totalt material > 450 sid 
DI, Affärsvärlden, Ny teknik 2007, > löpande 1994-2008, 127st 
Publicerad bok 2007 1876-2000, 1st 
Interna företagsdokument  Totalt material > 400 sid 
Red Unit Proposal 2010 2006, anteckningar 3 sid 
History, Multimedia Solutions 2010 1998-2006, anteckningar 3 sid 
Raising the capability of Multi-
media 

2010 2009, 13 bilder 

The Red Lantern: Final Strategy 
Paper 

2010 2005, anteckningar 4 sid 

Red Unit Presentation/Executive 
Team 

2010 2006, anteckningar 1 sid 

BU multimedia/strategiska utma-
ningar 
Jubileumsbok Ericssons Historia 

2009 
2011 

Framtidskarta, observation av bildspel 
Beskrivningar om initiativ till nya affärs-
områden  

Intervjuer 14, personer 10   Totalt material 275 sid utskrivet/15 tim. 
BU, strategi 2009, juni 2006-2009, 15 sid, 40 min 
BU, FoU (ledning) 2009, augusti 2006-2009, 17 sid, 62 min 
BU, marknad (ledning) 2009, december 2002-2009, 17 sid, 57 min 
BU, produktområde 2010, april 1998-2009, 22 sid, 64 min 
Koncern, strategi (ledning) 2010, maj 2003-2008, ant. 8 sid, 124 min 
BU, verksamhetsutveckling 2010, juni 2007-2009, 21 sid, 58 min 
Koncern, marknad (ledning) 2010, augusti 2000-2008, 27 sid, 85 min 
BU, marknad (ledning) 2010, augusti 2002-2010, 16 sid, 57 min 
BU, marknad (ledning) 2010, augusti 2002-2010, 8 sid, 25 min 
BU, strategy 2010, augusti 2002-2009, 55 sid, 139 min 
BU, marknad (ledning) 2010, augusti 2002-2010, 8 sid, 25 min 
BU, produktområde 2010, augusti 1998-2009, 23 sid, 60 min 
BU, produktområde 2011, februari 1998-2010, ant. 1 sid, 15 min 
BU, produktområde 
Koncern, försäljning (f.d. BU-
chef) 

2011, februari 
2011, maj 

1998-2010, 18 sid, 49 min 
1990-2010, 21 sid, 66 min 

Kvantitativt instrument  Totalt material 7 sid 
Enkät vid intervjuer 2009  1 styck 
Enkät vid intervjuer (justerad) 2010  6 styck 
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Tabell C. Saab material (primärdata > 1561 sid, sekundärdata > 2260 sid) 

Datatyp  Tidpunkt  Period och omfattning 

Externa företagsdokument  Totalt material 2217 sid 
Saab AB årsredovisning 
Saab Training Systems årsredo-
visning 
Finansiella analyser, Saab Trai-
ning 

2010, > löpande 
2010 (Affärsdata) 
2010 (Amadeus) 

1997-2010, samtliga, 1461 sid 
1994-2008, samtliga, 752 sid 
1999-2008, 4 sid 

Artiklar i affärspress   Totalt material > 43 sid 
DI, Affärsvärlden, Ny teknik, TT, 
Nordisk Industri, Jönköpingspos-
ten  

2009 1994-2008, 43st 

Interna företagsdokument   Totalt material >1100 sid 
Styrelseprotokoll  2010, aug 1999-2008, 29 sid anteckningar (>300 sid) 
Ledningsgruppsprotokoll  2010, aug 2003, mar-2005 nov, 8 sid anteckningar 
Strategidokument 2011, jan 2007-2008, anteckningar 1 sid 
Affärsplaner 2010, aug 1999-2006, anteckningar 1 sid 
The Book About Us, Saab Train-
ing  

2010, våren 1960-1982, 1983-2004, 115 sid 

Interna böcker om träningsme-
toder 

2010, jun Ca 200 sid 

Koncernens interntidning, Spirit 2010, löpande 2009-2010, 150 sid 
Interntidning, Technology trans-
fer 

2010 2009/1, 35 sid 

Produktblad 2010-2011 Produktportfölj, ca 50 sid 
Intervjuer16, personer 13  Totalt material 452 sid utskrivet/ 26+5 tim 
Koncern, strategi 2009, sep 2001-2008, 27 sid, 96 min 
BU, ledning (två personer, led-
ning) 

2009, okt 1995-2008, ant. 3 sid, 105 min (+lunch) 

BU, FoU (ledning) 2010, apr 1995-2008, 40 sid, 120 min 
BU, produktområde (f.d. ledning) 2010, apr 1995-2008, 37 sid, 111 min 
BU, strategi (f.d. FoU)  2010, apr 1995-2008, 38 sid, 105 min 
BU, marknad (f.d. ledning) 2010, apr 1995-2008, 54 sid, 144 min 
BU, FoU  2010, maj 1995-2008, 29 sid, 119 min 
BU, Strategi (ledning) 2010, jun 2002-2008, 37 sid, 116 min (+lunch) 
BU, marknad, projektledning 2010, jun 1995-2008, 27 sid, 93 min 
BU, projektledare 2010, jun 2000-2005, 33 sid, 117 min 
BU, personalchef 2010, aug 1995-2008, 27 sid, 102 min 
BU, FoU (ledning) 2011, jan 1995-2008, 40 sid, 116 min (+lunch) 
BU, Vd (f.d. ledning) 2011, feb 1995-2008, 37 sid, 99 min (+lunch) 
BU, Marknad (f.d. ledning) 2011, feb 1995-2008, 23 sid, 135 min (+lunch) 
BU, Strategi (ledning) 
BU, Strategi (ledning) 

2011, jun 
2012, aug 

2002-2011, fältanteckningar + ljudupptag-
ning 
Uppföljning, anteckningar 

Kvantitativt instrument  Totalt material 9 sid 
Enkät vid intervjuer 2010  9 styck  
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Bilaga 2: Intervjuguide och instrument 

Bedömningsinstrument (som fortsatt diskussionsunderlag) 
Markera i tabellen nedan hur du uppfattat att varje delkompetens har förändrats över 
tid som en konsekvens av tillväxtsatsningen X (ange det startår du beaktar). Bedöm-
ningen avser endast i vilken utsträckning förändring skett EJ värdering om bra eller 
dålig kompetens.  
 Bedömd förändring av delkompetens 

Delkompetenser 

Lite 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Mycket 

5 

Management i område X 
Allmän företagsledning      
HR/Personalledning       
Finans      
IT      
Juridik      
Nya marknader för X 
Marknadsanalys       
Marknadsföring       
Försäljning      
Logistik       
Nya produkter och tjänster för X 
Produktion       
Ingenjörsarbetet (kunskap och färdigheter)      
FoU       
Kundsamarbete      
Andra delkompetenser i koncernen  
Påverkat koncernens management      
Påverkat annat affärsområde/affärsenhet      

 
1. Tillväxtförloppet i det nya affärsområdet  

Om du skulle reflektera över vilka kritiska strategifrågor som hanterats; när ungefär 
i tid inträffade de och hur hanterade ni dem? 

 

1990      1992      1994      1996      1998      2000      2002      2004      2006      2008 
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2. Kompetensförändring  

2.1. Kan du ge exempel på nytt sätt att tänka kring strategifrågor i respektive 
delkompetens enligt ovan bedömning? 

 
2.2. Kan du ge exempel på nytt sätt att agera i strategifrågor i respektive del-

kompetens? 
 

2.3. Hur skulle du beskriva skillnader i sättet att hantera strategifrågorna i af-
fären X jämfört med traditionen i koncernens affärer (och divisionen)? 

 

3. Roller 

3.1. Hur kom dessa kritiska frågor kring utveckling av ny kompetens att kräva 
samarbete mellan aktörer inom eller utanför koncernen? 

3.2. Varför kom dessa aktörer att medverka? 

3.3. Hur skulle du beskriva rollen som olika aktörer fick genom sin medverkan i 
att driva kritiska frågor om tillväxt och utveckling av X som affär? 

 

Interna roller Formell Informell  Externa roller Formell Informell  

Individer 
 
Vem/Vilka? 
 

 
Vem/Vilka? 
 

Individer 
 
Vem/Vilka? 
 

 
Vem/Vilka? 
 

Grupper 

 
Vem/Vilka? 
 
 

Vem/Vilka? 
 Grupper 

 
Vem/Vilka? 
 

 
Vem/Vilka? 
 

Organisationer 
(även länder) 

 
Vem/Vilka? 
 
 

Vem/Vilka? 
 

Organisationer 
(även länder) 

Vem/Vilka? 
 

Vem/Vilka? 
 

 
 

3.4. Kan du ge exempel på varför roller blev tydliga, hur agerade de? 

3.5. Fanns det några särskilda aspekter kring affärsutveckling som blev väsent-
liga? 

3.6. Kan du ge några konkreta exempel på aktiviteter för samspel mellan aktörer 
i sådana aspekter? 
 

 



 

325 
 

4. Sammanfattande avslutning 

4.1. Hur skulle du sammanfattningsvis beskriva sättet att utöva led-
ning/management i den här typen av tillväxtsatsning som X är ett exempel 
på? 

4.2. Hur uppfattar du att sättet att utöva ledning/management av tillväxten i af-
fären X förändrats över tid? 
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