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Sammanfattning 
 
Titel  Konsten att förena en paradox  

- En kvalitativ studie om hur relationer mellan stabilitet och 
förändring ter sig inom en organisation. 
 

Ämne Kandidatuppsats i Företagsekonomi, inriktning organisation 15 hp.  
 
Författare  Adam Johansson & Victor Sundell 
 
Handledare  Ann-Sofie Köping Olsson 
 
Examinator  Marja Soila-Wadman 
  
Bakgrund Organisationer och företag står inför flera utmaningar vad gäller 

anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. 
Det är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga 
branscher att agera snabbt och effektivt för att ligga i framkant inom 
sitt specifika område. 

 
Syfte Denna studie har för avsikt att forma en förståelse kring hur 

relationen mellan stabilitet och förändring ter sig i ett innovativt 
företag, vilka befinner sig i en snabbföränderlig miljö. Vidare ämnar 
studien att bidra med djupare insikter kring balansen mellan 
organisatorisk stabilitet och kortsiktiga innovationsprocesser samt 
medarbetares syn på denna balans. 

 
Metod  Studien har anammat en kvalitativ ansats där insamling av empiri 

genomförts genom tolv intervjuer med anställda på olika nivåer 
inom den undersökta organisationen. 

 
Slutsats  Studien visar att den undersökta organisationen bibehåller en 

stabilitet genom arbetsuppgifter som bygger på rutiner, erfarenheter 
och vanor. Det går att finna skillnader i hur de anställda uppfattar 
relationen mellan stabilitet och förändring, där olika perspektiv 
finns på lednings- och medarbetarnivå. 

 

 
Nyckelord  Stabilitet, Förändring, Innovation, Anpassningsförmåga, Balans, 

Experimentering, Exploatering 

 



Abstract 
 
Title:  The art of uniting a paradox 

- A qualitative study on how relationships between stability and 
change occur within an organization. 

   
Subject: Bachelor of Science in Business Administration, 15 credits.  
 
Authors:  Adam Johansson & Victor Sundell 
 
Adviser:  Ann-Sofie Köping Olsson 
 
Examiner:  Marja Soila-Wadman 
 
Background: Organizations and companies face several challenges regarding 

adaptation to the rapid development that is taking place in today's 
society. It is vital for companies that are in fast-changing industries 
to act quickly and efficiently to stay at the forefront of their specific 
area. 

 
Purpose: This study intends to form an understanding of how the relationship 

between stability and change occurs in an innovative company, 
which work within a rapidly changing environment. Furthermore, 
the study intends to contribute deeper insights into the balance 
between organizational stability and short-term innovation 
processes as well as employees' views on this balance. 

 
Method: The study has embraced a qualitative approach where empirical 

gathering was conducted through twelve interviews with employees 
at different levels within the investigated organization. 

 
Conclusion: The study shows that the surveyed organization maintains stability 

through work based on routines, experiences and habits. Differences 
can be found in how employees perceive the relationship between 
stability and change, with different perspectives at management 
level and employee level. 

 
 
Keywords  Stability, Change, Innovation, Adaptability, Balance, Exploration, 
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1.0 Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs hur organisationer gått från att vara statiska maskiner, till att 

efterlikna organismer, för att på så sätt kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld. Detta 

mynnar ut i studies syfte med tillhörande forskningsfrågor. Kapitlet avslutas sedan med en 

företagsbeskrivning av den undersökta organisationen. 

 
 

Globalisering, i kombination med digitalisering, är som en tsunami som väller fram över vårt 

samhälle och företagande i en snabbare takt än någonsin. En våg av enorm kraft som bryter ner 

traditionella synsätt, vilka under lång tid präglat samhällets allmänna konsensus (Gillior, 2017). 

En ökad urbanisering, konkurrensutsättning och teknisk utveckling leder till ökade krav på 

organisationers anpassningsförmåga och flexibilitet (Gray & Vander Wal, 2014). Det är en 

utveckling där information och tjänster flödar fritt, suddar ut gränser och omdefinierar 

spelreglerna för organisationer (Gillior, 2017). Organisationer och företag står inför flera 

utmaningar vad gäller anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. Det 

är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga branscher att agera snabbt och 

effektivt för att ligga i framkant inom sitt specifika område (Söderström, 2010). Långsiktiga 

samt stabila strukturer och mål riskerar att åsidosättas vid för hög fokusering på kortsiktiga 

strategier. Att finna den optimala balansen mellan stabilitet och flexibilitet är väsentligt för en 

organisations överlevnad och utveckling (Blomberg, 2013). 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Ur ett historiskt perspektiv har företag och organisationer verkat i syfte att, likt en mekanisk 

maskin, fokusera på en huvuduppgift. Det kan exempelvis vara en typ av produkt eller funktion 

som organisationen i fråga lägger fokus på. Ett sådant maskinliknande företag fungerar väl i 

stabila miljöer där det finns en förutsägbar efterfrågan på standarder, vilka organisationen i sin 

tur kan massproducera. Dessa organisationer anses vara trögrörliga och statiska vilket leder till 

komplikationer vad gäller deras förmåga att anpassa sig till förändringar (Gray & Vander Wal, 

2014). För att maskineriet ska upprätthålla en hög effektivitet krävs specialisering, 

standardisering och arbetsfördelning vilket även ses som vitala element inom byråkratin. Den 
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byråkratiska organisationsformen har varit framstående under stora delar av 1900-talet och 

karaktäriseras av snävt definierade arbetsuppgifter samt en tydlig hierarkisk struktur med klara 

ansvarsområden. Under 1990-talet växte andra typer av organisationsformer fram, så kallade 

post-byråkratiska organisationer, vilka hade gemensamt att de bröt mot den byråkratiska, 

idealtypiska, organisationsformen. Kommunikations- och teknikutvecklingen möjliggjorde 

framväxten av nya organisationsformer som kännetecknades av dynamiska, virtuella och 

nätverksliknande strukturer (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 

 

Det har skett ett fokusskifte, från traditionella organisationer där produkten och effektiviteten 

legat i centrum, till moderna organisationsformer vilka i högre grad inriktar sig på 

konsumenternas beteenden och behov. Dessa moderna organisationsformer kännetecknas av 

egenskaper som kan liknas med en organism där flexibilitet, anpassningsbarhet och dynamiska 

attribut är nyckelfaktorer. Till skillnad från en maskin, kan en organism utvecklas samt anpassa 

sig till förändringar via kreativa processer, nya lärdomar och kunskapsbildning. Maskiner anses 

vara slutna system som bygger på förutbestämda syften medan organismer, å andra sidan, 

grundar sig på öppna system som under vägens gång har en möjlighet att anpassa sina mål och 

värderingar (Gray & Vander Wal, 2014). Trots denna tydliga utveckling, från maskiner till 

organismer, kvarstår ett behov hos organisationer att kombinera stabilitet med flexibilitet. 

Leana och Barry (2000) menar att en sådan kombination är av största vikt för en organisations 

förmåga att överleva på lång sikt. 

 

Ett ökänt exempel, som har kommit att bli en symbol för strategiska misslyckanden, är den 

amerikanska foto- och filmtillverkaren Kodak vilka inte bemästrade utmaningen med att 

anpassa sig till digitaliseringsvågen (VA, 2016). Kodak var under 1990-talet dominerande inom 

sin bransch, de var marknadsledande i USA och hade globalt sett en marknadsandel på över 50 

procent (Viki, 2017). De problem som senare uppstod för Kodak grundade sig i en envishet och 

okunskap, där företaget ignorerade förändringar i sin omgivning och bransch. De fortsatte 

istället att arbeta i samma anda och banor som tidigare, vilket resulterade i att de misslyckades 

med att tillfredsställa konsumenternas och marknadens nya behov. Kodaks strategiska bakslag 

ledde organisationen i konkurs år 2012, detta efter att de blivit omsprungna av konkurrenter 

vilka anpassat sina produkter och verksamheter efter en föränderlig omvärld (VA, 2016). 

Misslyckandet kan ses som en ögonöppnare för ledare inom företag, då det krävs en 

organisatorisk ambidexteritet, en tvåsidighet, för att hantera en dynamisk och komplex 

omvärld. För att en organisation ska överleva på lång sikt fordras en förmåga att stärka och 
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hantera den befintliga marknadspositionen samtidigt som nya marknader och teknologier 

utforskas genom innovation (Viki, 2017). 

 

En ökad teknisk komplexitet, samt ett ökat krav på organisationers förmåga att anpassa sig till 

förändring, har bidragit till en växande andel vetenskapliga studier som vidrör ämnet. Flera 

försök har gjorts att definiera stabilitet och förändring, finna den optimala balansen mellan 

dessa ytterligheter samt studera dess historia och konsekvenser (Lavie, Stettner & Tushman, 

2010). En stor andel av den tidigare forskningen har fokuserat på avvägningen mellan stabilitet 

och förändring, där förhållandet mellan dessa beskrivits som paradoxalt och motsägelsefullt. 

Tidigare studier har haft en tendens att undersöka dessa två fenomen separat vilket lett till att 

organisationer kategoriserats som antingen stabila eller anpassningsbara (March, 1991; Smith 

& Lewis, 2011). Så långt har diskussionen angående relationssambanden mellan stabilitet och 

förändring, samt deras påverkan på varandra, visats allt för lite uppmärksamhet. Dock har 

forskningen kring dessa relationssamband ökat där studier fokuserar på hur relationens 

komponenter möjliggör varandras existens (Farjoun, 2010). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka ett företags förmåga att vara kreativa och 

anpassningsbara samtidigt som en stabil och långsiktig vision tillfredsställs. Studien har för 

avsikt att forma en förståelse kring hur relationer mellan stabilitet och förändring ter sig i ett 

innovativt företag, vilka befinner sig i en snabbföränderlig miljö. Vidare ämnar studien att bidra 

med djupare insikter kring balansen mellan organisatorisk stabilitet och kortsiktiga 

innovationsprocesser samt medarbetares syn på denna balans. 

 

1.3 Frågeställning 
Hur arbetar ett stort svenskt teknikföretag, som befinner sig i en snabbföränderlig bransch, för 

att bibehålla stabilitet och långsiktighet i kombination med sina kreativa innovationsprocesser? 

 

• Hur ter sig relationen mellan stabilitet och förändring inom organisationen? 

• Hur ser de anställda inom organisationen på relationen mellan stabilitet och förändring? 
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1.4 Företagsbeskrivning 
Studien har genomförts på ett större svenskt teknikföretag (Bolagsverket, 2018), vars 

huvudkontor ligger i Mellansverige. Företaget, som ägs av riskkapitalbolag, utvecklar och 

producerar produkter inom elektronikbranschen, försäljningen av produkterna sker sedan via 

distributörer. Produkterna används av både privata konsumenter och professionella aktörer, där 

fordonsindustrin tillhör en av deras största marknader. Organisationen är en global 

marknadsledare inom sitt fält, vilket ligger inom ramen för teknikhantering och utveckling. 

Företaget säljer sina produkter i 70-80 länder världen över och har ungefär 100 anställda. (VD, 

2018) 
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2.0 Teori 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av March (1991) ramverk, där relationen mellan 

stabilitet och förändring behandlas. Därefter breddas March syn på relationen mellan stabilitet 

och förändring med nya perspektiv från forskare som anses ha bidragit till det vetenskapliga 

fältet. Avslutningsvis presenteras Farjouns (2010) vidareutveckling av detta ramverk, där en 

kompletterande dimension adderats. 

 

2.1 Teoretisk referensram 
Inom organisationer existerar det ett antal dragkamper mellan paradoxala förhållanden. Några 

exempel på sådana förhållanden är stabilitet-flexibilitet, individ-kollektiv samt ekonomisk vinst 

kontra socialt ansvar. En ökad globalisering, förändringstakt och konkurrens i omvärlden, 

tillsammans med en stigande komplexitet kring processer inom organisationer, har bidragit till 

att dessa förhållanden blivit allt viktigare att forska kring (Smith & Lewis, 2011; Birkinshaw & 

Gupta, 2013). Tidigare forskning inom organisationsteori har tenderat till att undersöka dessa 

paradoxala förhållanden med utgångspunkt i att förhållningssätten är separerade från varandra 

(Lavie, Stettner & Tushman, 2010). March (1991), som anses vara en pionjär inom 

forskningsområdet (Gupta, Smith & Shalley, 2006), har format ett ramverk som grundar sig på 

det paradoxala förhållandet mellan experimentering och exploatering (eng. exploration-

exploitation). Detta ramverk har växt fram till en standard inom forskning kring organisationers 

innovationsförmåga, anpassningsbarhet och överlevnadsförmåga (Gupta, Smith & Shalley, 

2006). March (1991) definierar experimentering som ett flexibelt förhållningssätt där 

innovation, lekfullhet, variation, sökande och risktagande ses som fundamentala aspekter. I 

motsats till experimentering definierar March (1991) exploatering som ett stabilt, trögrörligt 

och producerande förhållningssätt där organisationen tar vara på, exploaterar, de resurser som 

redan finns tillgängliga. 

 

Somliga forskare, likt Ebben och Johnson (2005), anser det fördelaktigt för organisationer att 

satsa på antingen experimentering eller exploatering för att uppnå maximal framgång. Andra 

forskare inom området menar istället att en kombination av experimentering och exploatering 

är vital för organisationers välmående och överlevnadsförmåga (He & Wong, 2004; March, 

1991; Lavie, Stettner & Tushman, 2010). En central del i Marchs (1991) ramverk är 
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avvägningen (eng. trade-off) mellan experimentering och exploatering samt resursfördelningen 

dessa emellan. En avvägning är nödvändig då experimentering och exploatering konkurrerar 

om samma knappa resurser inom en organisation, där avvägningen blir avgörande för balansen 

mellan stabilitet och anpassningsbarhet (Levinthal & March, 1993; He & Wong, 2004). Det 

existerar skillnader i de effekter som genereras via tillvägagångssätten, där experimentella utfall 

kan ses som mer osäkra än exploaterande utfall (Lavie, Stettner & Tushman, 2010). Vidare 

menar Lavie, Stettner och Tushman (2010) att organisationer behöver anpassa och balansera 

dessa tillvägagångssätt beroende på vilken miljö de verkar inom. En turbulent omgivning ställer 

höga krav på organisationers innovationsförmåga och anpassningsbarhet, medan stabila miljöer 

istället lämpar sig för organisationer som lägger tyngden på att utnyttja sina befintliga resurser 

(March, 1991). 

 

2.2 Stabilitet och förändring som en dualitet 
Som en utveckling av ramverket som March (1991) konstruerat har Farjoun (2010) utvecklat 

en modell som klassificerar och beskriver relationen mellan stabilitet och förändringar inom 

organisationer. Farjoun (2010) diskuterar begreppen dualism och dualitet samt hur dessa synsätt 

har påverkat forskningen kring organisationers strategiska förhållningssätt. Dualism beskrivs 

som ett fenomen där två motsatta sidor står i kontrast till varandra och framställs som separata 

ting. Detta synsätt har varit ett vedertaget perspektiv inom forskningsområdet, där exploatering 

och experimentering beskrivits som två separata förhållningssätt som organisationer tvingats 

välja mellan. Vidare menar Farjoun (2010) att perspektivet drar tydliga gränser mellan 

ytterligheterna där någon överlappning ej äger rum. Som ett alternativ till detta klassiska, 

endimensionella perspektiv, konstruerar Farjoun (2010) en konceptualisering av stabilitet och 

förändring som en dualitet. Dualitet innebär att ytterligheterna exploatering och 

experimentering, eller med andra ord stabilitet och förändring, är ytterst beroende av varandra. 

Farjoun (2010) menar att dualitet går att jämföras med dualism när det gäller ambidexteriteten 

och kontrasterna som existerar mellan stabilitet och förändring. Däremot finns det tydliga 

skillnader mellan dessa synsätt då en dualitet, till skillnad från dualism, ses som en 

kompletterande och ömsesidigt beroende relation. Det klassiska ramverket, där relationen 

mellan stabilitet och förändring ses som en dualism, har fått kritik vad gäller dess restriktiva 

förhållningssätt vilket gör det problematiskt att fånga komplexiteten i det som undersöks 

(Farjoun, 2010). För att råda bot på detta problem har Farjoun (2010) dels konstruerat 
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dualitetsperspektivet, men även skapat en modell som bidrar till en ökad förståelse för 

relationens komplexitet.  

 

2.3 Klassificeringsmodell av stabilitet och förändring 
Marchs (1991) ramverk, som grundar sig på dualism, antyder att stabila mekanismer i regel 

resulterar i stabila utfall samt att föränderliga mekanismer främjar innovationer. Farjoun (2010) 

har utvecklat detta tankesätt genom att addera ytterligare en dimension vilket förstärker 

dualitetsfaktorn, där mekanismer tolkas som tvåsidiga, vilket resulterar i att gränsdragningen 

reduceras. Den modell som Farjoun (2010) konstruerat innehar ingen bestämd gränsdragning 

mellan å ena sidan mekanismer, processer och arbetssätt, å andra sidan resultat och utfall. 

 

Farjoun (2010) presenterar fyra relationer mellan stabilitet och förändring i sin modell (se Figur 

1), Q1 och Q4 representerar dualismens endimensionella relation, där mekanismens egenskaper 

påverkar utfallet. De övriga två relationstyperna, Q2 och Q3, symboliserar 

dualitetsdimensionen där relationen mellan stabilitet och förändring har en kompletterande 

karaktär. Inom detta perspektiv kan en mekanism eller arbetsprocess leda till flera olika 

föränderliga eller stabila utfall, vilket kan bidra till en mer komplex och multidimensionell bild 

av en organisation (Farjoun, 2010). 

 
Figur 1. Egen översättning av Farjouns klassificeringsmodell av relationer mellan stabilitet och förändring (efter Farjoun 

2010, s. 206). 
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Modellen berör både Marchs (1991) klassiska ramverk, med dualism som grund, samt Farjouns 

(2010) dualitetsdimension vilket bidrar till en adekvat teoretisk grund för studiens syfte. 

Modellen fångar och berör den komplexitet som uppstår vid en organisations strategiska vägval 

då den kombinerar flera olika organisationsteoretiska perspektiv (Farjoun, 2010). Därav 

kommer Farjouns (2010) klassificeringsmodell ligga som grund för denna studie samt fungera 

som en ram för datainsamling, resultatpresentation och analys. I nästkommande avsnitt kommer 

en djupare redogörelse av relationstyperna Q2 och Q3 att presenteras där dualitetsperspektivet 

och dess egenskaper lyfts fram.  

 

2.3.1 Förändring möjliggör stabilitet 

För att förstå fenomenet stabilitet diskuterar Farjoun (2010) begreppet pålitlighet (eng. 

reliability) och dess betydelse sett ur flera perspektiv. En klassisk tolkning av pålitlighet 

karaktäriseras av byråkratiska drag, där en organisation bygger på kontrollerade processer samt 

minimerande av variationer, avvikelser och egna initiativ. Denna tolkning av pålitlighet 

reflekteras i Q1 och associeras till kortsiktig effektivitet samt ett statiskt förhållningssätt som 

riskerar att leda till en stagnerande och trögrörlig organisation. En, enligt Farjoun (2010), 

mindre etablerad tolkning som går att associera till Q2, utgår från att pålitlighet inom 

organisationer på ett långsiktigt plan handlar om att stå emot turbulenta omgivningar genom 

anpassning. Denna tolkning grundar sig på att en organisations pålitlighet formas genom 

omväxling, variation och flexibilitet. Att bibehålla en låg variation av utfall, och samtidigt vara 

anpassningsbar, kräver en större ansträngning av organisationer som befinner sig i dynamiska 

och föränderliga miljöer än de som befinner sig i en stabil kontext. Dessa två tolkningar av 

pålitlighet är, enligt Farjoun (2010), vitala för att bilda en uppfattning kring begreppet stabilitet 

och dess praktiska gestaltning. Genom att kombinera Marchs (1991) klassiska syn, med en 

modern tolkning som växt fram, skapas ett bredare perspektiv vilket kan bidra till en djupare 

förståelse runt fenomenet stabilitet. Utfall med låg variation behöver inte endast framkomma 

genom stela och trögrörliga processer, utan även genom flexibilitet och anpassning (Farjoun, 

2010). 

 

Pålitlighet i stabila organisationer är ofta förknippad med en tydlig struktur där ramar och regler 

leder till en låg variation av processer. Ett annat perspektiv på hur pålitlighet kan definieras 

inom en stabil organisation tar sig i uttryck i form av redundans och löst kopplade system. Tre 

exempel på hur stabilitet kan upprätthållas med hjälp av flexibla och anpassningsbara 

mekanismer lyfts fram av Farjoun (2010), dessa exempel är lös koppling, experimentering och 
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medvetenhet. Farjoun (2010) menar att en inbyggd redundans, en möjlighet att via duplicering 

hantera problem inom flertalet delar av en organisation, kan bidra med en ökad pålitlighet och 

stabilitet. En ökad flexibilitet via lös koppling, där beslutsfattanden inom en organisation 

decentraliseras, resulterar i en förmåga att stå emot och anpassa sig till förändringar utan att 

destabilisera organisationen. Lös koppling kan även stödja en organisations experimentering 

och innovativa förmåga genom ökade felmarginaler och snabbare återhämtningsförmåga vid 

misslyckanden. Vidare tar Farjoun (2010) upp experimenterande processer som ett exempel på 

hur förändring kan möjliggöra stabilitet. Traditionellt sett har experimenterande 

tillvägagångssätt ansetts inadekvata inom byråkratiserade organisationer för att minimera risker 

och kostnader. Utöver detta synsätt existerar det en alltmer etablerad idé om att experimentering 

i form av trial & error och risktagande, under vissa förhållanden, är fördelaktigt för att 

upprätthålla en långsiktig stabilitet. Att via risktagande utsätta en organisation för potentiella 

problem kan stimulera sökandet efter innovativa lösningar, upptäcka oväntade osäkerheter samt 

bidra med motivation till förändring. Experimentering blir därmed ett sätt att införskaffa sig 

nyttig erfarenhet och kunskap, vilket kan bidra till en långsiktig organisatorisk stabilitet. 

Avslutningsvis diskuterar Farjoun (2010) huruvida kritiskt tänkande och medvetenhet kan 

resultera i att en långsiktig stabilitet tillfredsställs. Medvetenhet och kritiskt tänkande gör det 

enklare för individer att bemöta och hantera överraskningar och icke-rutinmässiga aktiviteter. 

En central del av medvetenheten ligger i individens attityd och inställning där det är vitalt att 

kritiskt ifrågasätta samt undvika att ta saker för givet. Denna medvetenhet bidrar med en 

vakenhet och uppmärksamhet, vilket resulterar i en smidigare hantering av oförutsägbara 

händelser, som i sin tur kan leda till en ökad stabilitet och säkerhet (Farjoun, 2010).  

 

2.3.2 Stabilitet möjliggör förändring 

Som tidigare nämnts har stabilitet och dess mekanismer historiskt sett associerats till låg 

variation, få avvikelser och statiska processer vilket ofta kopplas samman med byråkratiska 

institutioner och dess svårigheter att anpassa sig till förändring. Farjoun (2010), å andra sidan, 

diskuterar hur stabila mekanismer och processer kan främja anpassningsbarhet och förändring 

sett ur andra perspektiv. Ett mindre vedertaget perspektiv beskriver hur institutioner och dess 

begränsningar kan stödja och möjliggöra innovation och anpassningsförmåga. Institutioner 

skapar legitimitet och tillit vilket i sin tur bidrar till ett ramverk som kan minska osäkerhet, 

underlätta anpassning samt reglera innovationsprocesser. Denna kontinuitet, skapad av regler 

och begränsningar, möjliggör till förmågan att jämföra nya innovationer med tidigare framtagna 

idéer (Farjoun, 2010). 
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Vidare diskuterar Farjoun (2010) kring hur erfarenheter och individuella egenskaper, inom 

disciplinerade former, påverkar förändring och flexibilitet inom organisationer. Rutiner och 

vanor, komna ur frekvent använda idéer, tas för givna och kategoriseras som stabila moduler 

vilka kan ligga som grund för vägvalen som utförs vid framtida innovationsprocesser. Detta 

tankesätt, där vanor och rutiner främjar innovation, utmanar det klassiska synsättet som antyder 

att dessa fenomen är frånkopplade, att vanor och rutiner leder till organisatorisk tröghet. Utöver 

att vara innovationsfrämjande kan även vanor och rutiner spela en viktig roll i en organisations 

förmåga att hantera oförutsägbara händelser och förändringar. Farjoun (2010) menar att 

byråkratier och formaliserade kontrollsystem kan underlätta arbetet med icke-rutinmässiga 

aktiviteter och radikala innovationer. Stabila institutioner och byråkratier tillhandahåller ett 

ramverk där individerna, medarbetarna, förhåller sig till dessa riktlinjer, samtidigt som de inom 

ramverket ges en frihet att utföra icke-rutinmässiga aktiviteter. En organisations ramverk 

behöver inte endast vara begränsande, det kan även främja och koncentrera idéer, motivera 

upptäckten av nya lösningar samt behålla och utveckla kunskap över tid. Faktum är att ett stort 

antal innovativa företag använder sig av kontroll och styrning av innovationsprocesser för att 

effektivisera sin anpassningsförmåga (Farjoun, 2010).  

 

2.4 Vidare tillämpning av dualitet  
Schumacher och Wasieleski (2013) har tagit inspiration av Farjouns (2010) dualitetsperspektiv 

i sin forskning kring organisationers långsiktiga överlevnad. Schumacher och Wasieleski 

(2013) menar att Farjouns (2010) dualitetsperspektiv, där en kompletterande dimension 

adderats till Marchs (1991) klassiska ramverk, bidrar med att fånga den komplexitet som 

existerar i en verklig kontext. De har skapat en modell med utgångspunkt i Farjouns (2010) 

klassificeringsmodell, där de istället för att undersöka hur stabilitet och förändring möjliggör 

varandra, studerar relationen mellan etik och innovation. Schumacher och Wasieleski (2013) 

menar att organisationer som genom innovation anpassar sig till sin omgivning är mer benägna 

att överleva på lång sikt. Likt Farjoun (2010) använder sig Schumacher och Wasieleski (2013) 

av mekanismer och utfall som parametrar för att beskriva relationen mellan två de två 

ytterligheter de undersöker. Etiska mekanismer kännetecknas av moraliska principer, rutiner, 

institutioner och regler medan innovativa mekanismer karaktäriseras av fantasi, öppenhet och 

variation. Schumacher och Wasieleski (2013) likställer sin syn på etik och innovation med 

Farjouns (2010) tolkning av stabilitet och förändring då ytterligheterna grundar sig på liknande 

mekanismer.  
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Dualitetsperspektivet tillför, enligt Schumacher och Wasieleski (2013), ett synliggörande av de 

korrelationssamband som existerar mellan etik och innovation. För att synliggörandet ska vara 

möjligt menar Schumacher och Wasieleski (2013) att ett val av förhållningssätt är av vikt. De 

beskriver att de från starten av sin studie avvisade det mer etablerade förhållningssättet, att 

ytterligheter likt etik - innovation och stabilitet - förändring inte kan samexistera, genom att 

anamma det dualitetsperspektiv som Farjoun (2010) tagit fram. Vidare menar Schumacher och 

Wasieleski (2013) att de med hjälp av dualitetsperspektivet kan uppvisa en analytisk förmåga 

vilket kan tillföra ytterligare dimensioner till framtida forskning inom fältet. 

 

2.5 Sammanfattning av centrala teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår från teorier inom det teoretiska fält som March (1991) lagt grunden för, där 

fenomenet exploatering kontra experimentering studerats utifrån flertalet perspektiv. Nedan 

summeras de centrala teoretiska utgångspunkterna för denna studie: 

 

• Farjouns (2010) klassificeringsmodell där Marchs (1991) ramverk utvecklats med hjälp 

av ytterligare en kompletterande dimension, dualitetsperspektivet. 

• En jämförelse mellan dualism, den klassiska synen på relationen mellan exploatering 

och experimentering, samt dualitet där en kompletterande karaktär adderats till 

relationen.  

• Organisationers förmåga att kombinera och balansera den paradoxala relationen mellan 

stabilitet och förändring.  
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3.0 Metod 
 

Under detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt, de strategiska val som genomförts 

samt dess för- och nackdelar. Vidare ämnar kapitlet att bidra till en ökad förståelse kring 

studiens metodinriktning och dess konsekvenser.  

 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
En kvalitativ forskningsmetodik har legat som grund för studiens datainsamling och 

genomförande. Denna form av metodik är fördelaktig då dess flexibilitet och förmåga att skapa 

en djupare förståelse kring sociala fenomen gynnar studiens chanser att uppnå dess syfte. 

Kvalitativa forskningsmetoder lägger tonvikten på ord snarare än kvantifiering och genomförs 

med tolkande inslag, där deltagarnas tolkningar av den sociala verkligheten prioriteras (Bryman 

& Bell, 2013). Forskningsfrågorna i denna studie är av tolkande karaktär där en kvalitativ 

forskningsstrategi bidrar med att skapa förståelse kring komplexa situationer och fenomen 

vilket stödjer syftet med studien.  

 

3.2 Urval 

3.2.1 Företag 

Valet av den undersökta organisationen grundar sig i en matchning mellan syftet för denna 

studie och företagets affärsidé samt verksamhet. Den undersökta organisationen befinner sig i 

en snabbt föränderlig bransch där innovation och anpassningsbarhet är två viktiga komponenter 

för att överleva långsiktigt. Samtidigt innehar företaget en marknadsledande roll vilket ställer 

höga krav på organisationens förmåga att utnyttja befintliga resurser samt bibehålla en 

organisatorisk stabilitet. Situationen och kontexten som organisationen befinner sig i gör de 

intressanta att undersöka i förhållande till denna studies syfte och frågeställningar, där 

kombinationen av förändring och stabilitet lyfts fram. 

 

3.2.2 Respondenter 

Urvalet togs delvis fram genom ett målstyrt förhållningssätt, som även kan beskrivas som ett 

icke-sannolikhetsurval, där ett specifikt fall styrde vilka individer som var relevanta 

respondenter. Ett målstyrt urval har genomförts där personer inom organisationen, med relevans 

till forskningsfrågan och dess syfte, valdes för att samla in användbar data. Det målinriktade 
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urvalet är en urvalsteknik anpassad till kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå 

en överskådlig bild av organisationen efterfrågades respondenter från såväl ledning samt 

medarbetare på lägre hierarkiska nivåer inom organisationen. En initial överenskommelse med 

en kontaktperson på företaget ledde vidare till valet av respondenter, där kontaktpersonen 

ordnade intervjuer med personal i mån om tid. Ett bekvämlighetsurval genomfördes då 

respondenter som fanns tillgängliga för forskarna utsågs av kontaktpersonen (Bryman & Bell, 

2013). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Studien har avgränsats till att undersöka en organisation och dess förhållningssätt till 

kombination av stabilitet och kortsiktiga innovationsprocesser. Fallstudie som 

forskningsdesign, i kombination med forskningsstrategin, har bidragit till en djupare förståelse 

kring hur företaget balanserar dess lång- och kortsiktiga strategi. Fallstudie är ett 

tillvägagångssätt som gagnar studiens möjligheter att undersöka ett specifikt fall djupgående 

och på så sätt möjliggöra redogörelser för förhållanden, processer, händelser och erfarenheter 

(Denscombe, 2014). 

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

En metod som använts för att analysera den valda organisationen är semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en flexibel intervjuform, där respondenten ges frihet 

att utforma svaren på eget sätt. Samtidigt har forskaren möjlighet att anpassa ordningsföljden 

utefter de teman som på förhand planerats att beröras. Genom att respondenten ges en möjlighet 

att fritt besvara frågan ökar möjligheten för forskarna att få en verklighetsbaserad bild av det 

specifika fallet (Bryman & Bell, 2013). Detta resonemang låg som grund för valet av 

semistrukturerade intervjuer som en metod för datainsamling i denna studie. Målet med detta 

metodval var att skapa en rättvis bild av den studerade organisationens sociala miljö.  

 

3.3.2 Ostrukturerad intervju 

En ostrukturerad intervju med företagets VD genomfördes cirka en månad innan resterande 

intervjuer. Målet med denna intervju var att skapa en bild över företaget och dess verksamhet. 

Denna intervju var inplanerad som ett uppstartsmöte och fortlöpte som ett naturligt samtal vilket 

karaktäriserar en ostrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). 
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3.3.3 Genomförande 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med elva respondenter vid två separata 

tillfällen (se Figur 2). Den ostukturerade intervjun med företagets VD genomfördes på ett 

kontor tillhörande organisationens ägare medan de resterande intervjuerna genomfördes på den 

undersökta organisationens huvudkontor. Respondent 1-6 representerar personer ur 

ledningsgruppen medan de resterande respondenterna, respondent 7-12, är medarbetare från 

fyra skilda avdelningar. Intervjuerna var personliga och varade som kortast 15 minuter och som 

längst 90 minuter. En intervjuguide (se Bilaga 1) låg som grund för utformningen av 

intervjuerna där teman och underliggande frågor, formade utefter den teoretiska referensramen 

och studiens syfte, tagits fram. Utöver dessa förutbestämda teman och underliggande frågor 

tillkom diverse följdfrågor vilket bidrog till en flexibilitet. 

 

Respondent Roll Avdelning Tid Datum Plats 

Respondent 1 VD - 1 tim 30 min 2018-03-27 Ägarkontor 

Respondent 2 Kvalitetschef Kvalité 31 min 2018-04-23 Huvudkontor 

Respondent 3 Chef FoU FoU 35 min 2018-04-23 Huvudkontor 

Respondent 4 HR-chef HR 25 min 2018-04-23 Huvudkontor 

Respondent 5 Marknadschef Marknad 24 min 2018-04-23 Huvudkontor 

Respondent 6 IT- och 
innovationsstrateg IT 45 min 2018-04-23 Huvudkontor 

Respondent 7 Grafisk designer A Marknad 19 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Respondent 8 Grafisk designer B Marknad 20 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Respondent 9 Mekanikkonstruktör FoU 17 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Respondent 10 Elektronikingenjör FoU 20 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Respondent 11 Projektledare Projektledning 15 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Respondent 12 Kvalitetssäkring Kvalité 23 min 2018-04-24 Huvudkontor 

Figur 2. Tabell som redovisar intervjuer med samtliga respondenter. 
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3.4 Databearbetning 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon för att med ljudinspelningar undvika 

att gå miste om viktiga insikter och beståndsdelar. Ljudinspelningarna möjliggjorde även 

transkribering av intervjuerna samt en permanent tillgång till materialet för forskarna, vilket i 

sin tur underlättar bearbetningen av den insamlade empirin (Denscombe, 2014). Under samtliga 

intervjuer medverkade båda uppsatsförfattarna vilket minimerat risken att personliga 

värderingar och åsikter påverkat slutsatserna och analyserna (Bryman & Bell, 2013). Det 

transkriberade materialet användes kontinuerligt under resultat - och analysframtagningen. 

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Denscombe (2014) finns det flera etiska principer som ska orientera forskare genom en 

studieprocess. Nedan följer ett antal av dessa principer som anses relevanta för denna studie: 

 

• Skydda deltagarnas intressen: Information som forskarna erhåller från deltagarna ska 

behandlas konfidentiellt. Denna information får endast användas till forskningens 

ändamål. 

• Undvik oriktiga framställningar: Deltagarna ska informeras om studiens syfte och 

deras roll i processen. De data som insamlats ska ärligt och opartiskt analyseras av 

forskarna. 

• Deltagarnas samtycke: Deltagarna ska besitta tillräckligt med information för att fatta 

ett förnuftigt beslut om att delta i studien. 

 

Denna studie tar dessa ovan nämnda etiska aspekter i beaktande genom att deltagarnas uppgifter 

och den information de delat behandlats konfidentiellt. Deltagarna har informerats om studiens 

syfte och deras roll i förhållande till studiens bidrag har tydliggjorts. Deltagarna har getts 

en möjlighet att besluta över sin medverkan och dess villkor utefter forskarnas presentation av 

studien. Utöver dessa ovan nämnda punkter är det värt att nämna att respondenterna innan 

intervjuerna fick information om anonymitet, ge tillåtelse till ljudinspelning samt erbjudas ta 

del av både transkribering samt slutgiltig uppsats. 

 

 

 

 



 
 

16 

3.6 Metodkritik 

3.6.1 Tillförlitlighet 

I syfte att öka det insamlade materialets pålitlighet erbjöds samtliga respondenter möjligheten 

att ta del av det transkriberade materialet för att på så sätt korrigera eventuella felsägningar eller 

missförstånd. Denna respondentvalidering innebär att personer som befinner sig i den sociala 

miljö som studerats får möjlighet att bekräfta att beskrivningen av miljön är verklighetsbaserad 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden vilken låg som grund för intervjuerna var framtagen 

med syftet att beröra önskvärda teman ur ett brett perspektiv, detta för att på ett tillförlitligt vis 

fånga respondenternas egna bild av verkligheten. 

 

3.6.2 Äkthet 

Rättvis bild är ett äkthetskriterie som kan användas för att beskriva huruvida studiens bild av 

organisationen ger en korrekt bild av verksamheten (Bryman & Bell, 2013). Personer med olika 

befattningar inom organisationen kan ha skilda uppfattningar om hur verksamheten bedrivs, 

detta har tagits i beaktning vid hantering av de data som samlats in. Intervjuer har genomförts 

med personer inom olika avdelningar och med skilda befattningar vilket har gett 

uppsatsförfattarna en möjlighet att skapa sig en bred bild av organisationen. Urvalet kan ha 

påverkat studiens möjlighet att skapa en rättvis bild över organisationen som helhet genom att 

kontaktpersonen på företaget valde ut respondenter som hen ansåg lämpliga för studien. 

 

3.6.3 Konfirmering 

Inom kvalitativa forskningsmetoder är det i princip omöjligt att uppnå en fullständig 

objektivitet, däremot går det som forskare att agera i god tro vad gäller tolkning av resultatet 

(Bryman & Bell, 2013). Användningen av Farjouns (2010) klassificeringsmodell, i samband 

med insamling av empiri och databearbetning, har minimerat risken att uppsatsförfattarnas egna 

värderingar påverkat resultatet. Det går att diskutera huruvida den teoretiska inriktningen 

påverkat utförandet av intervjuerna. Uppsatsförfattarna tog under intervjuerna i beaktande att 

inte styra och leda respondenterna till önskvärda och förutbestämda svar. 
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3.6.4 Överförbarhet 

Denna fallstudie syftar till att beskriva ett enskilt fall där en organisation på djupet studeras. 

Den kvalitativa forskningen har oftast inte som mål att generera överförbara resultat till andra 

sammanhang då den beskriver unika situationer inom en specifik kontext (Bryman & Bell, 

2013). Resultaten i denna studie kan förhoppningsvis användas som inspiration till vidare 

forskning, där överförbarheten till andra kvalitativa studier kontrolleras.  
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4.0 Empiri och analys 
 

I analyskapitlet kommer studiens insamlade empiri analyseras och presenteras med hjälp av 

Farjouns (2010) klassificeringsmodell där relationer mellan stabilitet och förändring ligger 

som grund. Vidare kommer en diskussion föras kring dualitetsperspektivets betydelse för denna 

studie samt huruvida Farjouns (2010) kompletterande dimensioner tillför ett värde utöver 

Marchs (1991) klassiska ramverk.  

 
 

Analysen kommer föras med utgångspunkt i Farjouns (2010) klassificeringsmodell, där den 

insamlade och bearbetade empirin analyseras och presenteras utifrån de fyra relationstyper som 

modellen bygger på. Med tanke på att studieobjektet befinner sig i en dynamisk miljö, där 

innovation och flexibilitet är fundamentalt, kompletterar denna modell undersökningen väl. 

Modellen används för att tydligt koppla den insamlade empirin, från den undersökta 

organisationen, till Farjouns (2010) teori gällande hur relationen mellan stabilitet och 

förändring kan te sig inom en organisation. Vidare syftar användningen av modellen till att 

bidra med en ökad förståelse kring den undersökta organisationens balans mellan stabilitet och 

förändring. Figuren nedan (Figur 3) ger en översiktsbild av empirins koppling till teorin, där 

punkterna inom Q1-Q4 representerar empirin, vilka beskrivs närmare under nästkommande 

rubriker. Analysen av de oppositionella relationstyperna Q1 och Q4 grundar sig främst på 

March (1991) klassiska ramverk, där en avvägning mellan exploatering och experimentering 

vidrörs. De övriga relationstyperna, Q2 och Q3, analyseras med utgångspunkt i Farjouns (2010) 

kompletterande dimension. 
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Figur 3. Tolkad empiri som presenteras inom Farjouns (2010) klassificeringsmodell. 

 
4.1 Exploatering (Q1) 
Relationstypen exploatering kännetecknar stabila mekanismer vilka resulterar i förutsägbara 

utfall med låg variation (Farjoun, 2010). Utifrån insamlad data går det att konstatera att den 

undersökta organisationen använder sig av ett antal mekanismer som, enligt March (1991) går 

att tolka som stabila och trögrörliga. Företagets kärnverksamhet har, enligt Chefen för forskning 

och utveckling, drivits framåt med en låg variation av produkternas funktioner, inom samma 

tema och område, vilket bidragit till en kontinuitet. Flertalet respondenter nämner att 

avdelningen för forskning och utveckling arbetat på ett liknande vis och inte förändrats 

nämnvärt i jämförelse med andra avdelningar. Det finns och har funnits en grundkompetens, 

vilket har bidragit till en stabil grund som organisationen kan stå på. HR-chefen poängterar 

vikten av att ha en ryggrad med nyckelpersoner, på en chefsnivå, som arbetat inom 

organisationen under en längre period. En annan aspekt, som Kvalitetschefen lyfter fram, är det 

traditionella arbetet med administration och ekonomi som varit konstant över tid. På frågan om 

vad som inte förändrats avsevärt inom organisationen svarade merparten av respondenterna 

administration och ekonomi. Samtidigt nämner Marknadschefen att det inte är dessa instanser 

som leder företaget framåt, de ska finnas med i bakgrunden och understödja kärnverksamheten. 

Studiens empiri visar på att organisationens ekonomiavdelning och administration är 

typexempel på trögrörliga instanser. Dessa instanser har under lång tid arbetat på liknande sätt, 

där arbetsprocesser och dess utfall visat på låg variation genom en pålitlig regelbundenhet. 
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Empirin visar att riskanalyser är någonting som organisationen nyttjar vid den inledande fasen 

av en potentiell innovationsprocess. Dessa riskanalyser fungerar som en kontrollmekanism som 

reducerar variationen av startade projekt vilket, enligt Farjoun (2010), ökar pålitligheten och 

förutsägbarheten. Flertalet av respondenterna påpekar att en riskanalys genomförs vid 

framtagning av nya produkter och funktioner. Innan organisationen fattar ett beslut om att 

investera i en ny produkt genomförs en eller flera förstudier vilket, enligt Chefen för forskning 

och utveckling, minimerar risken för misslyckanden. Förstudien har till uppgift att 

prognostisera omfattning, utvecklingstid, budget och kompetenskrav för att säkerställa att 

tillräckliga medel finns att tillgå. Det blir en bedömning från fall till fall där påverkan på 

organisationens totala resurser måste vägas in i beslutet. Enligt March (1991) kan en sådan 

avvägning av resurser leda till att balansen mellan stabilitet och förändring påverkas. 

Resursfördelningen mellan exploatering och experimentering medför en avvägning där 

organisationen via resursallokering väljer den ena eller andra inriktningen. Exploatering lämpar 

sig, enligt March (1991), för organisationer som befinner sig i stabila miljöer där omgivningens 

krav på anpassningsbarhet och innovationsförmåga är låg. Farjoun (2010), å andra sidan, menar 

att en organisation som befinner sig inom en snabbföränderlig bransch, likt den undersökta 

organisationen, kan nyttja stabila mekanismers utfall för anpassning till en turbulent omgivning. 

Den undersökta organisationen understryker vikten av att finna en balans i graden av 

innovation, samt att fördela resurserna på ett balanserat vis, för att inte tappa fokus och sväva 

iväg. Att på ett optimalt sätt allokera organisationens resurser kräver en noggrann avvägning. 

Detta understryker Chefen för forskning och utveckling där hen förklarar att organisationen 

måste hitta en balans mellan hur resurser tilldelas och nyttjas. He och Wong (2004) påpekar att 

en sådan resursbalans mellan exploatering och experimentering är väsentlig för en organisations 

överlevnad. Även Marknadschefen poängterar vikten av att planera allokering av resurser, 

vilket hen anser är en ledarskapsfråga. 

 

Det är centralt för organisationen att leva upp till ägarnas krav för att på så sätt generera ökade 

värden för båda parter. IT- och innovationsstrategen nämner att en sund relation mellan 

företaget och dess ägare är väsentligt då återinvesteringar hjälper organisationen att utvecklas 

samt leverera ett kundvärde. March (1991) definierar exploatering som användning av 

befintliga resurser vilket den undersökta organisationen i viss mån gör genom att återinvestera 

överskott. För att det ska vara möjligt att återinvestera krävs det, som IT- och 

innovationsstrategen beskriver det, att marginalerna på produkterna är tillräckligt höga för att 

generera en, för ägarna och styrelsen, acceptabel vinst. Detta resonemang utvecklas av 
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Marknadschefen som menar att relationen till ägarna är en starkt bidragande faktor till att 

organisationen kan bibehålla stabilitet och upprätthålla en framgångsrik verksamhet. Företagets 

VD lyfter fram bolagets vinstmarginal som en bidragande faktor till organisationens 

välmående. 

 

“En hög vinstmarginal i bolaget ger en fallhöjd, en möjlighet att investera, vilket gör 

att vi är friska för att kunna göra sådana saker som vi håller på med nu. Är svårt, 

svårt på riktigt, att vara på denna nivå.” (Verkställande direktören) 

 

4.2 Stabilitet möjliggör förändring (Q3) 
Det existerar, som tidigare nämnt, en distinktion mellan Marchs (1991) klassiska ramverk och 

Farjouns (2010) klassificeringsmodell vad gäller synen på hur stabilitet återspeglas inom en 

organisation. Undersökningen av organisationen förtydligar denna distinktion genom att bevisa 

att mekanismer av stabil karaktär, som enligt March (1991) leder till stabila utfall, även kan 

bidra till en organisations förmåga att anpassa och förändra sig. Den undersökta organisationen 

tillämpar mallar och ramar som till viss del, enligt majoriteten av respondenterna, begränsar 

medarbetarnas innovationsmöjlighet och kreativitet. Elektronikingenjören och Grafiska 

designern B beskriver hur arbetet inom deras respektive avdelningar begränsas av ramar och 

standardiserade processer. Elektronikingenjören tar upp att de steg som arbetet utförs genom 

alltid är identiska vilket hen anser begränsa möjligheten till kreativitet och innovation. Grafiska 

designern B, å sin sida, nämner att en stor del av de arbetsprocesser de använder sig av utgörs 

av grundmallar som medarbetarna är tvungna att förhålla sig till, det finns dock inom dessa 

mallar ett mindre spelrum för kreativitet och utsvävningar. Farjoun (2010) menar att sådana 

ramar och mallar leder till ett ökat fokus samt legitimitet inom organisationer. 

 

Det finns inom den undersökta organisationen flera stabila mekanismer som kontrollerar och 

säkerställer att organisationen bibehåller ett tydligt fokus. Detta menar Farjoun (2010) kan vara 

en bidragande faktor till en organisations anpassningsförmåga, att genom kontrollmekanismer 

koncentrera idéer samt bibehålla och utveckla kunskap över tid. Ett exempel på en sådan 

mekanism är innovationsrådet, vilket av Projektledaren beskrivs som en instans där idéer och 

förslag på innovationsmöjligheter samlas, utvärderas och prioriteras. Tanken med 

innovationsrådet är att det ska fungera som en idébank där medarbetare kan presentera sina 

idéer, vilket ska hjälpa organisationen att fånga upp utvecklingsmöjligheter. Det ger även en 
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möjlighet för medarbetare att få sin röst hörd och sina idéer testade. Kvalitetschefen beskriver 

denna process som en balansgång, där organisationen kan behöva avstå från att verkställa vissa 

förslag och idéer, för att på så sätt inte sväva iväg och förlora fokus. En sådan balansgång kan, 

enligt Farjoun (2010), beskrivas som ett sätt att reglera innovationsprocesser vilket minskar 

osäkerhet och skapar legitimitet. Å andra sidan menar Kvalitetschefen att det krävs en 

noggrannhet och ett sunt förnuft vid beslutsfattanden inom innovationsrådet, detta för att inte 

riskera att kväva organisationens innovativa förmåga. Även Chefen för forskning och 

utveckling talar om vikten av att finna en balans inom innovationsrådet för att undvika att det 

blir en allt för strikt gallring av innovationsidéer. 

 

“Ju mera filter man skapar desto större är risken att man stryper 

innovationsförmågan. Men samtidigt, om du inte har några filter, så finns det ingen 

balans.” (Chefen för forskning och utveckling) 

 

En annan stabil mekanism, som Farjoun (2010) redogör för, är en organisations vanor och 

rutiner vilka kan främja innovation samt ligga som grund för beslut vid innovationsprocesser. 

Enligt Mekanikkonstruktören är det flera av de anställda som arbetat inom organisationen under 

en längre tid vilket lett till att de format ett inarbetat tillvägagångssätt för hur de utför sitt arbete. 

Vidare menar Mekanikkonstruktören att det blir svårare att bryta rutin- och vanemässiga 

mönster ju längre tiden går. En stor del av kunnandet i hur det operativa arbetet bedrivs inom 

organisationen sitter i huvudet på personalen. Mekanikkonstruktören nämner en risk med detta 

då det kan innebära att mycket kunskap går förlorad när en anställd lämnar organisationen. 

Grafiska designern A delar denna åsikt då hen anser att nedskrivna rutiner kring arbetsprocesser 

saknas. Detta mynnar ut i att en del processer går på ren vana och rutin. Elektronikingenjören 

beskriver att det inom hens avdelning, forskning och utveckling, för det mesta ser likadant ut 

när de tar sig an arbetsuppgifter. Att Mekanikkonstruktören och Elektronikingenjören, som 

båda jobbar inom avdelningen för forskning och utveckling, beskriver att de arbetar utefter 

vanor och rutiner stödjer Farjouns (2010) tes om att sådana mekanismer kan möjliggöra 

förändring via innovation. Elektronikingenjören upplever inte att de arbetsuppgifter hen 

genomför leder till innovativa utfall, hen beskriver dessa arbetsprocesser som rutinmässiga och 

begränsande. 

 

“Egentligen är vi nog inte så innovativa och kreativa. Kanske ser så ut utifrån, men 

inne i kärnan är det rätt så konservativt.” (Elektronikingenjören) 
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Den samlade erfarenheten inom den undersökta organisationen lyfts av HR-chefen fram som 

ett sätt att kontrollera risk. Den generella uppfattningen hos respondenterna är att 

organisationens riskhantering gynnas av erfarenheter hos de anställda, där en kunskapsbas ger 

stöd åt riskhanteringen. Flertalet av respondenterna lyfter fram att organisationen gynnas av 

erfarenheter som samlats av personer som arbetat inom organisationen över lång tid. Det 

innebär att vanor och rutiner kring riskhantering hos de anställda, baserat på erfarenhet från 

tidigare projekt, bidrar med ett proaktivt förhållningssätt och en kontinuitet då organisationen 

över tid arbetar på ett likartat vis. Detta innebär att organisationen, utifrån Farjouns (2010) 

tankesätt, genom erfarenhet utvecklat en förmåga att hantera oförutsägbara händelser och 

förändringar. I och med att organisationen tidigare ställts inför risker, vilka har hanterats på 

varierande sätt, har en kunskapsbas baserad på erfarenhet växt fram vilket i sin tur ger stöd åt 

framtida riskhantering. Hantering av framtida risker genom ett proaktivt arbete är något som 

flera respondenter beskriver, där Elekronikingenjören specifikt lyfter fram hur ett proaktivt 

förhållningssätt kan hjälpa organisationen att förutse och hantera risker. Organisationens 

riskhantering kan sammanfattas till individers erfarenheter och förhållningssätt, samt förstudier 

i form av riskanalys som möjliggör prognostisering. 

 

4.3 Experimentering (Q4) 
Den undersökta organisationens VD menar att företaget befinner sig i ett avgörande strategiskt 

läge, företaget har varit marknadsledande under en period vilket hen beskriver som utmanande 

och riskabelt. Risken att organisationen slår sig till ro och blir bekväma existerar, vilket kan 

resultera i stagnation och förlorade marknadsandelar. Vidare förklarar företagets VD att 

organisationen behöver anpassa sig till dess omgivning genom att ta fram genomtänkta 

strategier som kan bära organisationen framåt. Detta menar Lavie, Stettner och Tushman (2010) 

är en väsentlig del av en organisations förmåga att överleva och vara konkurrenskraftiga. Under 

empiriinsamlingen har flertalet föränderliga mekanismer inom organisationen identifierats, 

vilka March (1991) definierar som innovativa, lekfulla, varierande och riskabla. 

 

“Flyttade ner de här killarna ner i källaren och de fick klassas som en startup, de fick 

en dålig budget, rå lokal och använda möbler för att få den här tydliga 

entreprenörsandan.  ” (Verkställande direktören) 
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Majoriteten av respondenterna menar att organisationen sällan använder några specifika 

modeller eller metoder för att stödja kreativitet och innovation. Grafiska designern A och 

Grafiska designern B lyfter dock fram att det förekommer moment som de kallar “kreativa 

tisdagar”, där de åker iväg från jobbet och gör någonting annorlunda för att på så vis få input 

utifrån. Workshops lyfts fram av bland annat Mekanikkonstruktören, som beskriver dessa 

tillfällen som en möjlighet att få igång medarbetarnas tankeprocesser och kreativitet. Under 

dessa workshops tillåts deltagarna tänk fritt och de styrs inte av modeller eller metoder, det är 

ett öppet klimat där egna initiativ förespråkas. Enligt Marknadschefen och HR-chefen finns det 

ett arbetsklimat och en kultur inom organisationen, ett förhållningssätt, som gynnar den 

innovativa förmågan. Det är detta förhållningssätt, snarare än metoder, modeller och mallar, 

som möjliggör att de kan vara innovativa. 

 

Det råder delade meningar bland respondenterna angående vad de använder för projektmodell 

och hur den är tänkt att användas. Tidigare fanns det, enligt Chefen för forskning och 

utveckling, ingen tydlig projektmodell kopplad till organisationen. Produktutvecklingen och 

andra processer som idag drivs genom projekt drevs tidigare utan riktlinjer och projektmallar. 

Ett fåtal respondenter anser att de inte besitter vare sig insikt eller kunskap om projektmodellen, 

de menar att projektledarna är mer insatta i modellens utformning och praktiska funktion. 

Chefen för forskning och utveckling beskriver att organisationen idag arbetar utefter en specifik 

projektmodell, samtidigt finns det en okunskap om denna modell bland flera av respondenterna. 

Detta kan, enligt Farjouns (2010) beskrivning av lös koppling, tolkas som att organisationen 

har ett öppet och flexibelt arbetssätt där ett strikt förhållningssätt saknas. Projektledaren å sin 

sida, beskriver projektmodellen som en blandning av flera olika modeller, anpassade till 

företagets arbetssätt. IT- och innovationsstrategen är inne på att samtliga projekt inte kommer 

att kunna drivas på samma sätt i framtiden, hen menar att organisationen kommer vara tvungna 

att skaffa sig fler projektmallar, vilka kan anpassas efter typ av projekt och projektets syfte.  

 

Majoriteten av respondenterna är rörande överens om att människorna inom organisationen är 

en starkt bidragande faktor till företagets innovationsförmåga. Chefen för forskning och 

utveckling lyfter fram vikten av att skapa en balans genom en blandning av personlighetstyper. 

IT- och innovationsstrategen beskriver hur anställda gått från att inneha bredare roller till att bli 

tilldelade specificerade arbetsroller, där personens kompetens och erfarenheter blir avgörande. 
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“Är du extremt fyrkantig och bara kan se framför näsan så kan du vara bra på det, 

men du måste ha olika typer av personligheter. Har du bara innovativa personligheter 

ser du bara där uppe och kommer aldrig ned på jorden och levererar någonting med 

substans. Det är en fråga om balans, som allt i livet egentligen.” (Chefen för 

forskning och utveckling) 

 

Farjoun (2010) poängterar att individers inställning och attityd spelar en stor roll i hur en 

organisation förmår att vara uppmärksam och alert. Flertalet respondenter, bland annat HR-

chefen, företagets VD och Chefen för forskning och utveckling, nämner att innovation till stor 

del handlar om inställningen hos människor och de förutsättningar de ges. HR-chefen utvecklar 

detta och talar om ledares personlighet som en förutsättning för att driva övriga medarbetare till 

att vara innovativa. Detta understryker även Marknadschefen som poängterar att ledarskapet är 

en viktig del i organisationens förmåga att vara innovativa. Kvalitetschefen menar att styrelsen 

bidrar till att skapa en innovationslust inom organisationen där medarbetare tillåts vara 

innovativa. Det är dock, enligt Kvalitetschefen, viktigt att få ihop ett lagspel mellan ledning, 

styrelse och övriga medarbetare i organisationen för samtliga ska dra åt samma håll. Detta är 

något som företagets VD beskriver att organisationen behöver jobba på då det, samtidigt som 

det är ett högt tryck på det operativa arbetet, är problematiskt att sprida strategierna genom 

bolaget. 

 

4.4 Förändring möjliggör stabilitet (Q2) 
Enligt flertalet av respondenterna har företagets produkter i sig varit en drivande faktor till att 

organisationen ansetts, och anses, vara kreativ och innovativ. Tekniken bakom produkterna 

ansågs vara oerhört innovativ och tekniskt avancerad när den togs fram för cirka 20 år sedan. 

Merparten av respondenterna anser att produktens innovativa historia, från det att tekniken togs 

fram, har skapat en bild av företaget som nyskapande och innovativt. 

 

“Jag tror att man fått det gratis från bröstmjölken om jag uttrycker mig så. Det har 

liksom funnits där hela tiden och det har man lyckats rida vidare på.” 

(Marknadschefen). 

 

Produkterna som tillverkas idag bygger fortfarande på liknande teknik där små modifikationer 

har gjorts under åren, vilket bidragit till att produkterna fortfarande anses vara innovativa. 
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Farjoun (2010) menar att ett sådant tillvägagångssätt, där mindre variationer leder till 

organisatorisk stabilitet, kräver en större insats av företag som befinner sig i en dynamisk 

kontext, likt det undersökta företaget. Mekanikkonstruktören förklarar att den röda tråden inom 

produktutvecklingen varit densamma under de 12 år hen arbetat på företaget, de har arbetat runt 

det som fungerat och sällan genomfört radikala förändringar vad gäller produkten. Det som 

Mekanikkonstruktören tar upp, är det som Farjoun (2010) beskriver som en svårighet då det är 

mer komplicerat att med låg grad av variation anpassa sig till förändring i omgivningen.   

 

Historiskt sett har det undersökta företagets försäljning skett via distributörer, vilka i sin tur har 

haft ansvaret för marknadsföring och försäljning till slutkund. IT- och innovationsstrategen 

nämner en problematik där säljarna har svårt att sälja in produkter utan vetskap om 

slutkundernas egentliga behov. Detta grundar sig i att organisationen tidigare varit 

ingenjörsdrivet, vilket enligt Grafiska designern A, kan vara både positivt och negativt beroende 

på perspektiv. Det är positivt i bemärkelse att organisationens produkter kontinuerligt utvecklas 

och håller en hög teknisk standard, samtidigt kan det innebära problem vad gäller 

användarvänlighet. Risken är att den stora massan av konsumenter inte uppfattar och tar till sig 

produktens funktioner på samma sätt som entusiaster och ingenjörer. En utvecklad produkt kan 

internt inom organisationen ses som innovativ och funktionell, medan produkten från ett 

konsumentperspektiv kan uppfattas på ett annorlunda sätt. Flertalet av respondenterna lyfter 

fram ett nystartat projekt där organisationen ska försöka vända på processen och skapa sig en 

förståelse för slutkundernas behov. I projektet genomförs intervjuer med potentiella slutkunder 

och användare av produkterna där målet bland annat är att finna användningsmönster, 

förbättringsmöjligheter samt möjliga idéer till framtida innovationer.   

 

“Vi ska vara en del av hela försäljningsprocessen ut till slutkund och förstå vad 

slutkunden vill ha men också vara närmare vad gäller support och hantering. Det här 

är en 180 graders sväng mot hur vi jobbade tidigare.” (Kvalitetschefen). 

 

IT- och innovationsstrategen beskriver detta som en förändringsresa där företaget ska gå från 

att vara ingenjörsdrivet till att istället drivas av konsumenternas efterfrågan och behov. Detta 

tyder på en medvetenhet inom organisationen vilket Farjoun (2010) menar kan bidra till en 

organisatorisk stabilitet och säkerhet. Grafiska designer A beskriver en förändring som skett 

vid marknadsföring av produkterna, där organisationen tidigare marknadsfört produkterna med 
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utgångspunkt från en teknisk synvinkel, denna tekniska inriktning har dämpats för att nå en 

bredare massa.  

 

För att kunna genomföra ovan nämnda förändringsresa, där organisationen går från att vara 

ingenjörsdriven till konsumentdriven, krävs en omfattande omvärldsbevakning och förståelse 

för konsumenternas behov. Organisationens VD lyfter fram ett skräckexempel där det svenska 

företaget Ericsson och dess ignorans gällande kundernas behov och efterfrågan ledde till att 

dess konkurrenter sprang ifrån dem. Ericsson höll fast vid att en antenn på deras mobiltelefoner 

var av störst vikt, medan konkurrenterna lyssnade på vad kunderna ansåg vara viktiga 

funktioner. 

 

“Vi är ett typiskt sådant här bolag, som ligger i en viss farozon om inte vi kopplar ett 

tydligt grepp kring det här.” (Verkställande direktören) 

 

Organisationens VD menar att styrelsearbetet, att ta fram och forma strategier, är väsentligt för 

att inte hamna i en liknande situation som Ericsson i skräckexemplet ovan. Hen menar att 

organisationen behöver bryta loss, våga utmana sig själva och samtidigt vara vaksamma för vad 

som händer i omvärlden. Att utsätta organisation för en sådan risk kan, enligt Farjoun (2010), 

bidra till ett stimulerat sökande där motivationen till förändring ökar och på sikt leder till en 

mer stabil organisation. Styrelsen och dess beslut ligger som grund för organisationens 

strategiarbete och avgör vilken riktning organisationen ska drivs mot. Kvalitetschefen lyfter 

fram styrelsen som aktiv vid strategiarbete där uppdateringar genomförs kontinuerligt för att 

anpassa sig till ny teknik och behov. En generell uppfattning hos respondenterna rörande 

omvärldsbevakning är att det upplevs som grundläggande för organisationens utveckling, men 

att det samtidigt är komplext och kostsamt att utföra. Organisationen har sedan ett år tillbaka 

tillsatt en person som på heltid arbetar med omvärldsbevakning. Detta medför att 

organisationen på ett effektivt vis kan sondera omgivningen och skapa handlingsplaner för hur 

de ska agera på externa omständigheter. Somliga respondenter beskriver faktorer som ökad 

konkurrens, snabbare trend- och teknikskiften samt stigande e-handel som grundläggande 

drivkrafter till en aktiv omvärldsbevakning.  
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“Kommer hela tiden nya tekniker i en rasande takt, svårt att veta när man ska hoppa 

på någonting, tidigare har dessa teknikskiften levt en längre stund, nu förändras det 

hela tiden och det kommer nya tekniker snabbare. Vad ska vi vara med på?”  

(IT- och innovationsstrategen). 

 

Företagets VD poängterar att organisationens omvärldsbevakning i nuläget är grundlig på en 

hög nivå, dock finns det förbättringspotential när det gäller förståelse av kundsegment och 

konkurrenter på en lägre, mer detaljerad, nivå. Den mer detaljerade formen av 

omvärldsbevakning är under utveckling, det är en läroprocess som organisationen går igenom 

för att skapa sig en effektiv omvärldsbevakning. Detta visar att en medvetenhet existerar inom 

organisationen, dels kring omvärldsbevakning på en högre nivå, men även en självkritik mot 

att bevakningen på lägre nivå behöver förbättras. Farjoun (2010) menar att en sådan självkritisk 

attityd är en central del för en organisations utveckling och anpassningsförmåga. 

 

En annan viktig aspekt gällande förändringsmekanismers möjliggörande av organisatorisk 

stabilitet hävdar Farjoun (2010) vara en organisations grad av lös koppling. Farjoun (2010) 

påpekar att en löst kopplad organisation, en decentraliserad organisation, på ett enklare vis kan 

anpassa sig till förändring via flexibilitet. En majoritet av respondenterna lyfter fram att 

organisationsstrukturen från början varit centraliserad, men att den under de senaste åren 

övergått till en mer decentraliserad karaktär. Denna strukturomvandling bygger på den tidigare 

verkställande direktörens, grundaren av företaget, sätt att leda och driva företaget där det mesta 

gick via den personen. Grafiska designern A beskriver att de största förändringarna rörande 

organisationens struktur och arbetssätt skedde när bolaget såldes till ett riskkapitalbolag. 

Chefen för forskning och utveckling, som arbetat inom organisationen under 14 år, förklarar att 

bolaget under resans gång allt mer delats upp i avdelningar och enheter med specifika chefer 

för varje affärsenhet. 

 

“Vi var en väldigt hierarkisk organisation tidigare, där allt gick genom en person. Det 

var rätt så jobbigt. Han startade det här, det var hans lilla bebis. En person bestämde 

vad vi skulle göra, nu är det generellt Business Units.” (Chefen för forskning och 

utveckling) 

 

Mekanikkonstruktören förklarar att rollerna inom organisationen är tydligare idag än vad de var 

för tio år sedan, på den tiden var inte rollerna specificerade. Den dåvarande personalen hoppade 
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in och arbetade där det behövdes, det kunde, enligt Mekanikkonstruktören, handla om i princip 

vad som helst inom företaget. 

 

“Det har gått från tomteverkstad till ett mer moget, mer fokuserat företag.” 

(Mekanikkonstruktören) 

 

4.5 Dualitetsperspektiv 
Flertalet av respondenterna lyfter fram vikten av att finna en balans mellan stabila och 

föränderliga mekanismer, vilket går emot Ebben och Johnsons (2005) endimensionella syn på 

hur en organisation behöver välja inriktning mot antingen experimentering eller exploatering. 

Det går samtidigt att urskönja en outtalad medvetenhet bland respondenterna kring vad Farjoun 

(2010) skulle beskriva som ett dualitetsperspektiv. Utifrån respondenternas berättelser och 

förklaringar av arbetsprocesser går det att, med hjälp av Farjouns (2010) klassificeringsmodell, 

tolka stabila mekanismer som möjliggörande av föränderliga utfall och vice versa. Ett exempel, 

som berörts tidigare under avsnittet Stabilitet möjliggör förändring (Q3), är hur organisationens 

vanor och rutiner, vilka ses som stabila mekanismer (Farjoun, 2010), möjliggör innovation och 

anpassningsförmåga. Åt andra hållet går det att utläsa hur företagets produkter, som med 

föränderliga mekanismer i form av små variationer över tid, bidragit till en organisatorisk 

stabilitet och pålitlighet. En kontinuerlig utveckling av produkterna, genom små förändringar, 

leder till minimerad risk samtidigt som organisationen anpassar sig till sin omgivning (Farjoun, 

2010). Organisationer som anpassar sig till omvärlden via innovation är mer benägna att 

överleva på lång sikt och utveckla en organisatorisk stabilitet (Schumacher & Wasieleski, 

2013). 

 

Ur empirin går det även att identifiera traditionella tendenser vilka, enligt Farjoun (2010), kan 

tolkas som dualism. Det är tendenser som visar på att organisationen gör en avvägning mellan 

stabila och föränderliga mekanismer, där de båda ytterligheterna konkurrerar om samma knappa 

resurser (Levinthal & March, 1993). 

 

“Vi måste ha en balans, vi måste titta framåt men vi kan samtidigt inte lägga 99 

procent av vår budget på innovationer, vi måste ta fram produkter som vi vet kan sälja 

också. Vi måste ju också ha ‘bread and butter’.” (Chefen för forskning och 

utveckling) 



 
 

30 

Den generella uppfattningen bland respondenterna gällande relationen mellan stabilitet och 

förändring är att dessa ses som separerade vilket leder till att en avvägning är nödvändig. Det 

liknar ett traditionellt förhållningssätt med tanke på att utgångspunkten ligger i att tolka 

begreppen som ett paradoxalt förhållande, där den ena utesluter den andra (Lavie, Stettner & 

Tushman, 2010). Schumacher och Wasieleski (2013) poängterar vikten av förhållningssätt, där 

organisationens syn på relationer mellan ytterligheter påverkas beroende på val av 

förhållningssätt. De menar att ett dualitetsperspektiv kan synliggöra relationer, vilka hade varit 

osynliga via ett traditionellt förhållningssätt likt den klassiska dualismen. Samtliga 

respondenter är överens om att organisationen befinner sig i en snabbt föränderlig bransch, 

vilket ställer höga krav på dess anpassningsförmåga. Smith och Lewis (2011) samt Birkinshaw 

och Gupta (2013) beskriver förmågan att förstå komplexa processer som en fundamental faktor 

bakom organisationers behov av att skapa sig en förståelse för dessa förhållanden. Den 

undersökta organisationen visar prov på vissa kunskaper gällande dessa förhållanden. Det finns 

dock förbättringsmöjligheter, framförallt när det gäller att se organisationen och dess processer 

utifrån ett dualitetsperspektiv. 
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5.0 Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat, dess betydelse samt hur det kan tolkas 

och förklaras. Vidare diskuteras Farjouns (2010) klassificeringsmodells roll i denna studie där 

argument gällande fördelar och nackdelar med användningen av modellen lyfts fram. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att respondenternas uppfattning av hur relationen mellan stabilitet 

och förändring ter sig inom organisationen skiljer sig från hur relationen ter sig i praktiken. 

Detta resultat kan förklaras genom att flertalet respondenter beskriver stabila och föränderliga 

mekanismer som åtskilda ytterligheter. Respondenternas perspektiv kan tolkas som det 

klassiska synsättet dualism, där exploatering och experimentering ses som separerade och 

paradoxala (March, 1991). Det finns i empirin tendenser till klassiska tolkningar av begreppen 

stabilitet och förändring där stabila mekanismer alltid leder till stabila utfall, och tvärtom. En 

bidragande orsak till denna tolkning från respondenterna kan vara förhållningssättet till begrepp 

som stabilitet och förändring, vilka kan grunda sig på vedertagna föreställningar och 

definitioner om vad de bör innehålla. Förhållningssättet inom forskningsområdet har länge 

präglats av den klassiska dualismen (Schumacher & Wasieleski, 2013), på samma sätt kan det 

klassiska synsättet vara dominerande ute bland organisationer. Det går även att urskilja en viss 

förståelse kring dualitetsperspektivets principer bland ett mindre antal respondenter på 

ledningsnivå. Detta genom att respondenterna tar i beaktning hur framförallt föränderliga 

mekanismer kan resultera i en, för organisationen, långsiktig stabilitet. En möjlig förklaring till 

att det skiljer sig mellan respondenter från ledningsgruppen och övriga medarbetare kan vara 

att personer ur ledningen i större utsträckning arbetar med frågor av strategisk karaktär. Det kan 

innebära att personer ur ledningen har ett annat perspektiv, en helhetsbild av företaget och de 

processer som driver organisationen.  

 

Ett annat viktigt resultat i denna studie är den undersökta organisationens förändringsresa, där 

de går från att vara ingenjörsdrivna till att bli konsumentdrivna. Denna förändringsresa tyder 

på en medvetenhet och förståelse inom organisationen, en förståelse som även uppenbarar sig 

genom organisationens ökade fokus på omvärldsbevakning. En förståelse för vad som sker i 

omvärlden och hur utomstående faktorer påverkar organisationer menar Gray och Vander Wal 
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(2014) blivit allt viktigare i och med den ökade förändringstakten. Den undersökta 

organisationens förändringsresa stödjer Gray och Vander Wals (2014) resonemang om att 

organisationer flyttar fokus från produkterna till kundernas behov och efterfrågan. 

Organisationens vilja att skapa sig en förståelse för kundernas behov grundar sig i vetskapen 

om den riskzon de befinner sig i samt de konsekvenser som kan uppstå om de inte agerar. Ett 

möjligt scenario för den undersökta organisationen, om de valt att fortsätta i samma gamla 

hjulspår, är att de hade gått samma öde till mötes som Ericsson eller Kodak, vilka ignorerade 

kundernas behov.  

 

Det framgår i resultatet att organisationen använder sig av vad Farjoun (2010) skulle definiera 

som stabila mekanismer, såsom vanor, rutiner och kontroll, vilka möjliggör förändring. Detta 

tar sig bland annat i uttryck i form av det tidigare nämnda innovationsrådet, som kontrollerar 

och koncentrerar de idéer och förslag på innovationer som medarbetare lyfter fram. Det går att 

utläsa en intressant distinktion mellan medarbetarnas syn på vad stabila mekanismer leder till 

och dess egentliga utfall. En generell uppfattning inom organisationen är att verksamheten i 

grund och botten inte är särskilt innovativ, trots att organisationen befinner sig inom en bransch 

som är under ständig utveckling och där företag förväntas vara innovativa. Samtidigt har det 

skett en utveckling inom organisationen, där produkterna har utvecklats med små variationer 

under lång tid, vilket skapat rutiner och vanor för hur produktutvecklingen genomförs men även 

bidragit till en ökad anpassningsförmåga. Det kan vara dessa rutiner och vanor som framkallar 

känslan av att de inte är innovativa. Att som medarbetare genomföra upprepade rutiner och 

arbeta efter liknande mönster kan leda till svårigheter att se hur arbetet i slutändan leder till 

förändring. Samtidigt beskriver delar av de anställda hur vissa aktiviteter, som workshops och 

“kreativa tisdagar”, ska leda till en ökad kreativitet och att rutinmässiga arbetsmönster förändras 

temporärt. Att lämna den vardagliga miljön kan ge organisationen en möjlighet att få input 

utifrån vilket i sin tur kan bidra till nya perspektiv och tankesätt. 

 

5.2 Studiens begränsningar 
Denna studie har utefter Farjouns (2010) klassificeringsmodell undersökt ett företags förmåga 

att kombinera stabilitet och förändring. Användningen av modellen har bidragit med en klarhet 

vad gäller definitioner av begrepp, men även medfört ett antal begränsningar. Modellen som 

sådan ramar in mekanismer och processer vilka enligt Farjoun (2010) är relevanta att undersöka. 

Farjouns (2010) definition av stabilitet och förändring upplevs som omfattande och bred vilket 
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gör att modellen i vissa avseenden känns abstrakt. En annan anledning till att modellen känns 

abstrakt är den komplexitet som bildas genom användningen av dualitetsperspektivet, att en 

och samma mekanism kan leda till differentierade utfall. Samtidigt kan en bred definition av 

begrepp bidra till att en mer heltäckande bild över organisationen lyfts fram, detta då fler 

områden ryms under stabilitet och förändring. Dock finns det mekanismer som ej ryms inom 

Farjouns (2010) definition, bland annat Schumacher och Wasieleskis (2013) definition av 

moraliska principer som en stabil mekanism. Detta tyder på att det finns mekanismer, både 

stabila och föränderliga, som denna studie ej lyft fram i och med användningen av Farjouns 

(2010) modell. 
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6.0 Slutsats 
 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av det resultat som genererats och redogjorts för i 

tidigare avsnitt. Här presenteras de slutsatser som anses vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare diskuteras möjligheter till vidare forskning inom ämnet. 

 
 

Syftet med denna studie var att undersöka ett företags förmåga att vara kreativa och 

anpassningsbara samtidigt som en stabil och långsiktig vision tillfredsställs. Denna studie har 

haft för avsikt att forma en förståelse kring hur relationer mellan stabilitet och förändring ter 

sig i ett innovativt företag, vilka befinner sig i en snabbföränderlig miljö. Vidare har studien 

ämnat bidra med djupare insikter kring balansen mellan organisatorisk stabilitet och kortsiktiga 

innovationsprocesser samt medarbetarnas syn på denna balans. Studiens syfte mynnade ut i 

följande forskningsfrågor: 

 

Hur arbetar ett stort svenskt teknikföretag, som befinner sig i en snabbföränderlig 

bransch, för att bibehålla stabilitet och långsiktighet i kombination med sina kreativa 

innovationsprocesser? 

 

• Hur ter sig relationen mellan stabilitet och förändring inom organisationen? 

• Hur ser de anställda inom organisationen på relationen mellan stabilitet och 

förändring? 

 

Denna studie visar på att den undersökta organisationen bibehåller en stabilitet genom 

arbetsuppgifter som bygger på rutiner, erfarenheter och vanor. Små variationer i utvecklingen 

av produkterna bidrar med en minimering av risk samtidigt som en anpassningsförmåga 

upprätthålls. De använder sig av flertalet kontrollerande mekanismer, såsom innovationsrådet 

och arbetsrutiner som formats utefter erfarenhet, vilka underlättar möjligheten att bevara en 

organisatorisk stabilitet. Organisationen har flyttat sitt huvudfokus från att tidigare utgått från 

produktens funktioner till att placera konsumenterna och dess behov i centrum. Detta 

fokusskifte ställer högre krav på organisationens omvärldsbevakning på en lägre och mer 

detaljerad nivå, närmare slutkonsumenten. Organisationen försöker leva upp till dessa krav 



 
 

35 

genom att identifiera slutkonsumenternas användningsmönster och behov via intervjuer med 

potentiella slutkunder. 

 

Ytterligare slutsatser som kan dras är att relationen mellan stabilitet och förändring inom 

organisationen i stora drag kan tolkas överensstämma med Farjouns (2010) dualitetsperspektiv. 

Det finns inom organisationen stabila mekanismer som möjliggör föränderliga utfall samt 

föränderliga mekanismer som möjliggöra stabila utfall. Det går att finna skillnader i hur de 

anställda uppfattar relationen mellan stabilitet och förändring. Det generella synsättet på 

relationen mellan stabilitet och förändring bland organisationens anställda går att likställa med 

March (1991) klassiska syn på relationen, där dualism ligger som grund. Majoriteten ser att 

stabila mekanismer leder till stabila utfall samt att föränderliga mekanismer leder till 

föränderliga utfall. Avslutningsvis går det att, på ledningsnivå, finna tendenser till ett 

dualitetperspektiv, där en förståelse för hur mekanismer kan bidra till motsatta utfall, uppvisas. 

 

6.1 Vidare forskning 
Under studiens gång har vi funnit flera intressanta aspekter som framtida forskning skulle kunna 

fördjupa sig inom. Det hade varit intressant med en fortsatt användning av Farjouns (2010) 

modell där fler företag inom samma bransch undersöks. Det hade då varit möjligt att jämföra 

och identifiera skillnader i hur relationen mellan stabilitet och förändring definieras, upplevs 

och ter sig i olika organisationer. Vi har via studiens insamlade empiri upplevt ett stort fokus 

kring människors egenskaper, inställning och erfarenheter vid samtal kring innovation, vilka 

inte helt fångas upp av Farjouns (2010) teori. En intressant infallsvinkel för vidare forskning 

hade därför varit att undersöka individers roll i organisationers förmåga att vara innovativa. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

A. Standardiserade Inledningsfrågor 

A1.  Kan du berätta lite kort om vem du är och vad har du för roll inom organisationen? 
A2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
A3. Arbetar du inom någon speciell avdelning? Kan du kort beskriva vad avdelningen har för 

funktion inom organisationen? 
 

       B.   Tema Omvärld 
B1. Finns det enligt dig några utomstående omständigheter som under de senaste åren 

påverkat organisationen nämnvärt? (Konkurrenter, konjunktur, ny teknik, lagar och regler osv)  
B2. Om så är fallet, hur har dessa omständigheter påverkat organisationen? 
B3. Hur har organisationen agerat på dessa händelser/förändringar? 
B4. Hur har organisationen arbetat för att tackla och/eller anpassa sig efter rådande 

omständigheter? 
 

       C.   Tema Förändring 
C1. Om du jämför organisationen idag med hur den såg ut när du började arbeta inom den, 

vilka är de största organisatoriska skillnaderna? Finns det någonting som ser likadant ut? (ex: 

Arbetssätt, strukturer, processer) 
C2. Vi har genom en förstudie av organisationen fått en uppfattning av att ni är väldigt 

innovativa. Vad anser du vara de bidragande faktorerna till er innovativa förmåga? 
C3. Kan du beskriva några specifika arbetsmetoder som organisationen använder för att stödja 

innovation, kreativitet och nyskapande? 
C4. Kan du se några för- och/eller nackdelar med dessa arbetssätt? 
C5. Anser du att en innovativ förmåga är viktigt för en organisation? Varför(Varför inte)? 

 

       D.   Tema Stabilitet 
D1. Finns det processer och arbetssätt som sett likadana ut under en längre tid inom 

organisationen, som inte påverkats av ovan nämnda omständigheter? Har det sett olika ut på 

olika avdelningar? Varför har/har inte dessa påverkats av förändringar? 
D2. Vad anser du kännetecknar stabilitet inom organisationen? 



 

D3. Finns det, som du ser det, några specifika mekanismer eller processer som bidrar 

till  stabilitet inom organisationen? Varför? 
D4. Vad är målet med att använda dessa mekanismer, processer, arbetssätt? 
D5. Anser du att stabilitet i en organisation är viktigt? Varför(Varför inte)? 

 

       E.   Tema Balans 
E1. Av vår erfarenhet att döma kan nytänkande och kreativitet kopplas samman med en viss 

risk, hur gör ni för att hantera missberäkningar samt minimera risk vid innovativa processer? 

(Budget, tid, kontroll, rutiner) 
E2. Av det vi har diskuterat så här långt, vad anser du vara viktigt för att organisationen ska 

överleva på lång sikt och samtidigt kunna vara konkurrenskraftig? 
 

        F.   Avrundning 
F1. Finns det något du vill tillägga eller förtydliga av det vi diskuterat tidigare 


