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Abstract 
 
Title To maintain competitive advantage in a changing environment: A case study based on 
dynamic capabilities and how the manager is involved.  

Date of seminar 2015-01-15 

Course Business Administration, Master Thesis, Second Level, 30 Credits 

Authors Stefanie Andersson och Elin Hultgren 

Advisor Christina Öberg 

Purpose The purpose of this study was to describe how a manufacturing company was able to 

obtain sustainable competitive advantages and the role that the company’s manager has in 
this.  

Methodology This study was made through a qualitative case study including eight semi-
structured interviews, with the manager as well as seven employees at Arbesko. 

Theoretical framework This study was mainly based on the dynamic capabilities 

framework, but also on Mintzbergs role theory and theory about a managers role in the work 
with dynamic capabilities. 

Findings A contributing factor for a company to receive sustainable competitive advantages 

is to have microfoundations in all the parts of the dynamic capabilities framework, although it 

is centrally controlled. The manager has an important role in the work with dynamic 

capabilities, however our study shows that it is essential that the work with dynamic 
capabilities permeates the entire organization. 

Keywords Dynamic capabilities, sustainable competitive advantage, manager, manufacturing 
company, Arbesko, changing environment 
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer bakgrunden till forskningsområdet presenteras, vilket sedan 

mynnar ut i en frågeställning följt av ett syfte samt ett bidrag med studien. 

1.1 Problembakgrund 
Världen förändras ständigt där marknader blir allt mer globala, nya konkurrenter tillkommer 

och nya former av teknologier utvecklas. Det gör att företag måste anpassa sig till 

förändringar och dra nytta dem. Därför är det värdefullt att söka efter nya möjligheter för att 

kunna skapa förändring genom teknologisk-, organisatorisk- och strategisk innovation (Helfat 

et al. 2007). Ett företag som verkar inom en snabbrörlig miljö och på en föränderlig marknad 

måste många gånger kunna tillhandahålla mer än enbart ägande av unika resurser för att 

kunna hålla långvarig konkurrensfördel (Teece, 2007). Varaktiga konkurrensfördelar 

innefattar att erhålla konkurrensfördelar över tid, det vill säga att implementera en 

värdeskapande strategi som inte simultant implementeras av nuvarande eller potentiella 

konkurrenter och att ingen konkurrent kan dra nytta av fördelarna med strategin (Barney, 

1991). Det krävs därför att ett företag har förmågan att förändra och förbättra sina tillgångar 

för att anpassa sig till förändringar i omvärlden (Aramand & Valliere, 2012). Då det är chefen 

som är beslutsfattare i ett företag, krävs det i arbetet med detta en chef som ansvarar för val av 

företagets tillgångar och hur dessa ska hanteras (Cohendet, Llerena, & Marengo, 2000). 

Därmed ser vi det som intressant att studera hur företag kan erhålla varaktiga 

konkurrensfördelar i en dynamisk omvärld och hur chefen medverkar i arbetet. Genomgående 

i denna studie innebär ”chefens medverkande” dess aktiva delaktighet i arbetet. 

 

Ett företag som har haft förmågan att upprätthålla konkurrensfördelar över tid är skoföretaget 

Arbesko, som tillverkar arbetsskor. De har idag den enda tillverkande fabriken inom dess 

bransch i Sverige. För 80 år sedan fanns det hela 250 fabriker i landet, men det är endast 

Arbesko som har kunnat behålla sin fabrik i Sverige, till skillnad från samtliga konkurrenter. 

Arbesko har utsatts för många svårigheter, bland annat lågkonjunkturen under tidigt 2000-tal 

som tvingade många företag att placera sin produktion i låglöneländer för att kunna överleva. 

Även globaliseringen har lett till att Arbeskos arbete har försvårats. Detta då antalet 

konkurrenter har ökat och många konkurrenter med lägre priser har tillkommit, vilket gör det 

problematiskt för Arbesko då de har ett exklusivt märke (Arbesko, 2014). Frågan är vad som 

gjort att just detta företag klarat av att överleva, kunnat behålla sin tillverkning i Sverige och 

samtidigt kunnat behålla varaktiga konkurrensfördelar i denna snabbt föränderliga omvärld. 

Samtidigt som världen blir allt mer snabbrörlig och global ställs hårdare krav på att företag 

måste vara allt mer uppfinningsrika och innovativa i sitt sätt att arbeta. Företagens framgång 

och dess förmåga att erhålla varaktiga konkurrensfördelar beror på förmågan att upptäcka och 

utveckla möjligheter, vilket är något som innefattas i dynamiska kapabilitets-ramverket. Det 

på grund av att varaktiga konkurrensfördelar kräver mer än ägande av svår-replikerade 

resurser, det krävs också svår-replikerade och unika dynamiska kapabiliteter (Teece, 2007). 

Inget annat område än dynamiska kapabiliteter fokuserar på hur företag kan förändra sina 

värdefulla resurser över tid och därmed erhålla varaktiga konkurrensfördelar (Ambrosini & 



                                                             INLEDNING     

 

6 

 

Bowman, 2009). Teece (2007) talar om tre typer av dynamiska kapabiliteter inom dynamiska 

kapabilitetsramverket, vilka är; 

 

⦁ Förmågan att känna av möjligheter och hot 

⦁ Förmågan att ta tillvara på möjligheter  

⦁ Förmåga att tillämpa möjligheter genom att förbättra, kombinera, skydda och vid behov 

förändra företagets materiella och immateriella tillgångar.  

 

Dynamiska kapabiliteter består av processer och exempel på processer inom dynamiska 

kapabiliteten ”känna av möjligheter och hot” är processer för intern forskning och utveckling, 

utnyttjande av leverantörers innovationer, processer för att utnyttja extern kunskap och 

processer för att identifiera marknadssegment och förändrade kundbehov, samt samarbete 

med intressenter. Det finns därmed ett flertal olika processer som ingår i dynamiska 

kapabilitets-ramverket, det som är gemensamt för dessa är att de gör företagets resursbas 

dynamisk. Detta genom att förnya den och kontinuerligt anpassa företaget efter omvärldens 

förändringar för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar (Teece, 2007). Det görs genom att 

kombinera interna och externa resurser på ett effektivt sätt, effektiv teknologiöverföring inom 

och mellan företag, skydd av sin interna kompetens, välutvecklade företagsprocesser, 

utveckling och integrering av nya företagsmodeller, objektiva val samt skydd mot imitation av 

konkurrenter (Teece, 2007). Dynamiska kapabiliteter har fått ökad betydelse på grund av 

handelns tillväxt som lett till högre specialisering och snabbare svar från konkurrenter, vilket 

gör att företagen måste vara dynamiska för att kunna vara konkurrenskraftiga (Teece, 2012). 

 

För att ett företag ska kunna erhålla värdet av sina dynamiska kapabiliteter behövs en chef 

som inverkar och tar beslut kring vilka möjligheter som ska tas tillvara på samt vilka delar 

som ska få mindre fokus i företaget (Rosenbloom, 2000). Cohendet, Llerena, & Marengo 

(2012) talar om att chefen har ansvar för val av företagets tillgångar och hur dessa ska 

hanteras. Därför är det chefen som ska leda arbetet med dynamiska kapabiliteter, vilket även 

Harreld et al. (2007) styrker. En chef ses genomgående i denna studie som ett företags högsta 

beslutsfattande. 

 

Då chefer har rollen som beslutsfattare inom ett företag har de ansvar för att samla 

information och analysera det för att sedan fatta beslut kring ett agerande och därefter agera 

(Aguier & Teece, 2009). En chefs roll i arbetet med dynamiska kapabiliteter är enligt Aguier 

& Teece (2009) att introducera nyheter, söka nya möjligheter och ta tillvara på dessa för att 

leda organisationen framåt. Chefen har även ansvar att, om nödvändigt, förändra 

affärsmodellen såväl som organisationsformen och har därmed en betydelsefull roll för 

företagets dynamiska kapabiliteter (Aguier & Teece, 2009). Det är även något som Adner & 

Helfat (2003) påvisar i sin studie, då de bland annat talar om att chefer som är passiva i 

arbetet med dynamiska kapabiliteter undviker nödvändiga förändringar. Därför är det viktigt 

att chefer är öppna för anskaffande av kunskap genom internt lärande, kunskap från 

omvärlden såväl som från dess kunder och analyserar företagets situation. Detta resulterar i att 

ledningen och de anställda får bättre förståelse för marknaden och trender samtidigt som de 
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får bättre färdigheter och kunskap som leder till högre konkurrenskraft och bättre ekonomiska 

prestationer (Schlemmer & Webb, 2008). 

 

Ovanstående visar att många forskare betonar chefens betydelsefulla roll i arbetet med 

dynamiska kapabiliteter. Dock visar Teece (2007) att en decentraliserad organisationsstruktur 

underlättar för företaget att kunna svara snabbt och kontinuerligt på förändrade kundbehov 

och förändringar på marknaden. Detta då beslutsfattandet kommer närmare nya teknologier, 

kunder och marknader eftersom det ofta är individer längre ned i företaget som har den största 

kontakten med dessa. Genom att decentralisera, alltså dra ned beslutsfattandet i 

organisationen ökar företagets flexibilitet och lyhördhet samt underlättar arbetet med att 

förändra företagets resursbas. 

1.2 Problemdiskussion 
Utefter tidigare forskning har begreppet dynamiska kapabiliteter och chefens roll vid arbetet 

med dessa presenterats. Efter en sökning av tidigare forskning inom området fann vi en 

kunskapslucka som vi såg som intressant att studera, vilket beskrivs nedan. Vi såg dynamiska 

kapabiliteter som ett intressant forskningsområde då många av de studier som gjorts (T.ex 

Eisenhart & Martin, 2000; Zollo & Winter, 2002; Helfat et al. 2007; Teece, 2007), har 

fokuserat på att utveckla begreppet dynamiska kapabiliteter i sig, vilket har gjort att begreppet 

är teoretiskt och har mer sällan studerats empiriskt. Därmed finns det ett stort utbud av 

begreppsutveckling av dynamiska kapabiliteter, men det empiriska stödet är begränsat och ett 

flertal forskare (T.ex Bogner & Barr, 2000; Danneels, 2010) inom området efterfrågar fler 

empiriska studier. De empiriska studier som finns har många gånger behandlat små företag 

(T.ex Danneels, 2010; Schlemmer & Webb, 2008; Eriksson, Nummela & Saarenketo, 2013). 

Då små och medelstora företag tillsammans utgör 99 procent av alla företag och bidrar till 

innovation och konkurrenskraft (Europeiska kommissionen, 2006), ses här medelstora företag 

som intressant att studera då det är en viktig del i samhället och dessutom har de fått liten 

uppmärksamhet i dynamiska kapabilitets-forskningen. Inom den tidigare forskningen går det 

även att finna många studier som talar om att chefen har en betydelsefull roll i arbetet med 

dynamiska kapabiliteter (T.ex Rosenbloom, 2000; Aguier & Teece, 2007; Adner & Helfat, 

2003; Schlemmer & Webb, 2008) men forskning om hur chefen faktiskt medverkar i arbetet 

med dynamiska kapabiliteter rent praktiskt är knapphändig.  

 

Denna kunskapslucka är av intresse att studera av ett flertal orsaker. Dels är begreppet 

dynamiska kapabiliteter betydelsefullt för företag då det är av vikt för företag att upprätthålla 

konkurrenskraft såväl som konkurrensfördelar. Det på grund av att det är den enda processen 

som fokuserar på att förändra värdefulla resurser över tid (Ambrosini & Bowman, 2009). För 

att återkoppla till Arbesko som presenterades tidigare var frågan hur detta företag har lyckats 

överleva, medan alla andra inom samma bransch tvingats lägga ner eller flytta produktionen 

till låglöneländer. Därmed ses det som intressant att studera ett tillverkningsföretag, då den 

typen av företag har utsatts för tuffa motsättningar och hård konkurrens i form av billigare 

produkter från låglöneländer (Ritter, 2008). Det gör att Arbesko är intressant för att undersöka 

hur de lyckats bibehålla konkurrenskraften såväl som konkurrensfördelar med utgångspunkt 

från dynamiska kapabiliteter, vilket är vår första del av frågeställningen i avsnitt 1.3. 



                                                             INLEDNING     

 

8 

 

Tidigare forskning som nämnts avsnitt 1.1 betonar att eftersom chefen är beslutsfattare och 

har det övergripande ansvaret i ett företag, ska denne leda arbetet med dynamiska 

kapabiliteter (Bogner & Bar, 2000). Enligt Teece (2007) underlättar en decentraliserad 

organisationsstruktur arbetet med att känna av och ta till vara på möjligheter och hot, samt 

genomföra nödvändiga förändringar. Han menar att centraliserade beslut sker utan 

medvetenhet kring marknaden och kunder, om inte hela produkterbjudandet är integrerat 

inom företaget. Utifrån detta anser vi att det är intressant att studera chefens faktiska roll vid 

företagets arbete med dynamiska kapabiliteter, genom att se hur chefen medverkar i detta. Det 

leder oss till studiens andra del av frågeställningen i avsnitt 1.3. 

1.3 Problemformulering 
⦁ Hur kan ett medelstort tillverkningsföretag lyckas med att erhålla varaktiga 
konkurrensfördelar och hur medverkar chefen till det? 

1.4 Syfte  
Denna studie ämnar belysa hur ett företag har kunnat behålla konkurrensfördelar över tid samt 

chefens roll i arbetet med dessa. Detta genom att studera företagets dynamiska kapabiliteter 

och chefens medverkan i dessa processer, genom en fallstudie. 

1.5 Bidrag  
Studien har två bidrag. Det första bidraget är teoretiskt, vilket syftar till att vidga begreppet 

dynamiska kapabiliteter inom forskningen. Detta genom att ge en tydligare bild av begreppet, 

med hjälp av empirisk tillämpning av det, vilket kompletterar dagslägets vaga begrepp. 

Studien kommer också utvidga forskningen genom att tillägga hur mycket chefen medverkar i 

arbetet med dynamiska kapabiliteter och vad denne faktiskt har för roll genom att studera dess 

grad av medverkande. 

 

Det andra bidraget är praktiskt och är riktat till företag inom samma kontext som det 

studerade företaget. Det för att ge en inblick i vad som kan bidra till varaktiga 

konkurrensfördelar och hur stor medverkande chefen har i arbetet med dynamiska 

kapabiliteter, för att belysa var i en organisation som arbetet för dynamiska kapabiliteter kan 
ske. 

1.6 Avgränsning 
Denna studie utgörs av ett par avgränsningar, där vi valt att inte behandla olika nivåer av 

dynamiska kapabiliteter, utan endast identifiera och levandegöra dessa. Ytterligare en 

avgränsning berör VRIN, inom det resursbaserade synsättet, vilket inte kommer ha fokus 
inom denna studie. 

 



 

 

2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer dynamiska kapabiliteter presenteras, chefens roll i företaget, 

chefens roll vid dynamiska kapabiliteter och en analysmodell som binder samman delarna 

som ska tillämpas vid studiens analys. Kapitlet avslutas med Strategi genom handlande och 

mikroperspektiv. 

2.1 Dynamiska kapabiliteter 
Begreppet dynamiska kapabiliteter myntades för första gången 1994 av David Teece och 

Gary Pisano som ett komplement till det resursbaserade synsättet (Teece & Pisano, 1994), där 

utgångspunkten är att med hjälp av resursbasen skapa konkurrensfördelar. Ett företags 

resursbas innefattar dess materiella-, immateriella- och humaniära tillgångar och resurser 

såväl som dess kapabiliteter som företaget äger, kontrollerar eller har tillgång till. Ett företags 

resurser ses här som något som företaget kan utnyttja för att nå sina mål (Helfat et al, 2007).  

 

För att uppnå konkurrensfördelar enligt det resursbaserade synsättet menar Barney (1991) att 

företagets resurser måste vara värdefulla, sällsynta, svåra att imitera samt svåra att finna 

substitut till.  Företag kan genom att skapa värdeskapande strategier, som är svåra att kopiera 

för konkurrenter, nå konkurrensfördelar. Detta perspektiv förutsätter även att resurserna är 

heterogena mellan företagen (Barney, 1991). Teece och Pisano (1994) belyser att det ensamt 

inte kan leda till konkurrensfördelar då omvärlden inte är statisk utan dynamisk. Dynamiska 

kapabiliteter bygger ut det resursbaserade synsättet genom att tala om hur värdefulla, 

sällsynta, svårimiterade samt svåra att finna substitut till-resurser kan byggas upp och hur 

dessa kan förbli värdefulla i en föränderlig och dynamisk omvärld (Ambrosini & Bowman, 

2009).  

 

Fortsättningsvis i avsnitt 2.1 kommer nedbrytning av begreppen ”dynamisk” och 

kapabiliteter”, begreppsdiskussion, kartläggning av dynamiska kapabiliteter och 

avslutningsvis byggstenar för dynamiska kapabiliteter att behandlas. 

2.1.1 Dynamiska och kapabiliteter 
För att kunna förstå dynamiska kapabiliteters ursprung och betydelse kan det vara av vikt att 

bryta ned begreppet, genom att titta på ”dynamisk” och ”kapabilitet”. Det finns tre olika sätt 

som forskarna huvudsakligen bryter ned begreppet ”dynamisk”. Teece och Pisano (1994) har 

valt att bryta ned begreppet dynamiska kapabiliteter genom att referera ”dynamisk” till den 

föränderliga omvärlden och dess skiftande karaktär som måste hanteras genom specifika 

strategiska åtgärder där time-to-market och timing är avgörande. Begreppet dynamisk 

innefattar även att innovationstakten är hög och att framtida konkurrenter och marknader är 

svåra att avgöra. Ambrosini och Bowman (2009) talar om att det även finns forskare som 

syftar det dynamiska till att kapabiliteterna i sig är dynamiska.  

 

Ambrosini & Bowman (2009) är kritiska till de två ovanstående definitionerna av 

”dynamisk”, dels på grund av att de menar att dynamiska kapabiliteter kan verka i stabila 

miljöer likväl som dynamiska. Men också på grund av att det inte är kapabiliteterna i sig som 
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är dynamiska, utan de förändringar i resursbasen som de skapar. Denna studie tar sin 

utgångspunkt i Ambrosini & Bowmans (2009) definition av begreppet ”dynamisk”, då de 

hävdar de att ”dynamisk” istället ska ses som förändringar i resursbasen och förnyelse av 

resurserna. Det innebär att dynamiken består i samspelet mellan dynamiska kapabiliteterna 

och resursbasen, då dynamiska kapabiliteter möjliggör förändring av resursbasen (Ambrosini 

& Bowman, 2009).  

 

Teece (2012) menar att kapabiliteter är företagets generella resurser som bygger upp 

resursbasen som företaget utnyttjar för att nå sina mål.  Han beskriver att det finns två typer 

av kapabiliteter, vilka är dynamiska kapabiliteter och operativa kapabiliteter. En kapabilitetet, 

oavsett om den är operativ eller dynamisk, handlar om förmågan att utföra en uppgift eller en 

aktivitet (Helfat et al, 2007). Operativa kapabiliter gör det möjligt för företaget att på ett 

effektivt sätt genomföra sina nuvarande aktiviteter (Teece, 2012). Winter (2003) beskriver en 

operativ kapabilitet som en samling av rutiner som ger den högste beslutsfattarens olika val 

om beslut kring att producera en specifik output av något slag. Dessa operativa kapabiliteter 

möjliggör för företag att överleva kortsiktigt (Winter, 2003).  

 

Teece och Pisano (1994) skiljer sig från ovanstående kring kapabiliteter, de menar att 

kapabiliteter innefattar strategisk ledning genom att anpassa, integrera och förändra intern och 

extern organisationsförmåga, resurser och funktionell kompetens mot en föränderlig miljö. 

Även Teece et al. (1997) talar om termen ”kapabilitet” som betonar den centrala roll som 

strategisk ledning har i att anpassa, integrera och konfigurera om interna och externa 

organisatoriska resurser, färdigheter och funktionella kompetenser för att leva upp till kraven i 

en föränderlig miljö. Denna studie kommer dock utgå från Helfat (2007), Teece (2012) samt 

Winter (2003) gällande kapabiliteter. 

2.1.2 Begreppsdiskussion 
Mycket forskning har gjorts de senaste tio åren kring begreppet dynamiska kapabiliteter. 

Detta kan bero på att forskare har haft olika synsätt på begreppet, vilket beror på forskarens 

bakgrund (Easterby-Smith, Lyes, & Peteraf, 2009), det kan också bero på att begreppet är 

vagt vilket skapar utrymme för olika tolkningar. Trots att många stora definitioner av 

dynamiska kapabiliteter kan ses som överlappande, kan det vara betydelsefullt att behandla 

samtliga då det ger en övergripande bild av hela fenomenet (Helfat et al, 2007). Därför 

presenteras här några av definitionerna av begreppet dynamiska kapabiliteter. 

 

Winter (2003) menar att dynamiska kapabiliteter handlar om att förstärka eller skapa nya 

operativa kapabiliteter, vilket gör att dynamiska kapabiliteter är av högre ordning än operativa 

kapabiliteter. Denna definition liknar Ambrosini & Bowmans (2009) som beskriver att det 

finns olika typer av dynamiska kapabiliteter som kan delas in under tre olika kategorier, vilka 

kan användas för att integrera resurser, för att förändra resurser och slutligen för att skapa nya 

resurser. Även Helfat et al. (2007) beskriver dynamiska kapabiliteter på ett liknandet sätt, 

genom att tala om det som företags förmåga att medvetet skapa, utöka och förstärka sin 

resursbas. 
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Zollo & Winter (2002) utgör tillsammans med Eisenhart & Martin (2000) och Teece (2007) 

de mest inflytelserika definitionerna av begreppet inom forskningsområdet (Di Stefano et al., 

2009 i Helfat & Peteraf, 2009). Zollo & Winter (2002) talar om dynamiska kapabiliteter som 

ett inlärt och systematiskt mönster av organisatoriska aktiviteter som syftar till generering och 

anpassning av operativa rutiner för att driva förbättrad effektivitet. De operativa rutinerna är 

de som finns inom företaget och det som förändrar dessa är de dynamiska kapabiliteterna, 

vilket även Winter (2003) menar. 

 

Eisenhart & Martin (2000) definierar begreppet dynamiska kapabiliteter som ett företags 

processer som använder resurser, speciellt processer för att integrera, omkonfigurera, vinna 

och frigöra resurser för att anpassa sig till marknadsförändringar men också för att skapa 

förändringar. Dynamiska kapabiliteter är organisatoriska och strategiska rutiner där företag 

når nya resurskonfigurationer när marknaden förändras. 

 

Teece (2007) definierar dynamiska kapabiliteter som förmågan att känna av och forma 

möjligheter och hot, ta tillvara på möjligheter och att upprätthålla konkurrenskraften genom 

att förbättra, kombinera, skydda och vid behov omkonfigurera företagets materiella och 

immateriella tillgångar. Denna definition utgår studien från, mycket på grund av att Teece är 

grundaren till själva begreppet och är en av dem som har forskat mest inom området, men 

också på grund av att denna definition ses som den mest tydliga och fångar innebörden av 

begreppet. 

 

Litteraturen är överrens om att dynamiska kapabiliteter är processer som har effekt på 

företagets resurser och handlar om att utveckla dess betydelsefulla resursbas. Dynamiska 

kapabiliteter är framtidsorienterade, medan kapabiliteter fokuserar på att vara 

konkurrenskraftiga kortsiktigt och är statiska, om inga dynamiska kapabiliteter tillämpas för 

att förändra dessa kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter utgörs av upprepande processer som 

utvecklas över tiden. Oavsett vilken definition forskare inom ämnet har kommit fram till, har 

samtliga gemensamt att de ser att dynamiska kapabiliteter har rollen att inverka på 

resursbasen och förändra den för att skapa nya kombinationer av resurser för att företaget ska 

kunna erhålla varaktiga konkurrensfördelar. (Ambrosini & Bowman, 2009) 

2.1.3 Kartläggning av dynamiska kapabiliteter 
I följande avsnitt behandlas vad dynamiska kapabiliteter är, dynamiska kapabiliteter i 

praktiken, konkurrensfördelar samt utveckling av dynamiska kapabiliteter genom lärande. 
Detta för att ge en djupare och mer omfattande bild av begreppet. 

2.1.3.1 Vad är dynamiska kapabiliteter? 

Dynamiska kapabilititeter har utvecklats för att förklara hur och varför företag utvecklar 

konkurrenskraft i snabbt föränderliga miljöer. Denna utgångspunkt är speciellt viktig i en 

omvärld med konkurrens baserad på innovation, pris, prestation, avkastning och kreativ 

uppbyggnad av nuvarande kompetenser (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Dynamiska 

kapabiliteter syftar till att förklara källan till konkurrensfördelar på företagsnivå över tid. 

Därmed ska det skapa vägledning för chefen om hur ett tillstånd av nollresultat kan undvikas, 
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vilket är något som kan uppstå när homogena företag konkurrerar på en marknad med perfekt 

konkurrens (Teece, 2007).  

 

Dynamiska kapabiliteter omfattar företagsresurser som är svåra att imitera och som krävs för 

att kunna anpassa sig till såväl förändrade kundbehov som förändrade tekniska möjligheter. 

De möjliggör även för företaget att forma den omvärld de verkar inom, utveckla nya 

produkter och processer samt utforma och genomföra lönsamma affärsmodeller (Teece, 

2007). Som tidigare nämnt talar Teece (2007) om tre olika dynamiska kapabiliteter. Helfat et 

al (2007) menar att till stor del verkar en enskild dynamisk kapabilitet endast inom en av de 

olika kategorierna och därmed krävs ett flertal olika dynamiska kapabiliteter som 

kompletterar varandra.  

 

Dynamiska kapabiliteter beror på företagets historia (Teece & Pisano, 1994) och är därmed 

stigbundna, men de har ändå liknande egenskaper mellan företag, då olika vägar kan leda till 

samma dynamiska kapabiliteter (Eisenhart & Martin, 2000). Eisenhart & Martin (2000) och 

Teece (2007) menar dock att inga dynamiska kapabiliteter är heterogena mellan olika företag. 

Även om olika företag har samma förmåga att prestera kommer, oavsett stödjande och 

komplementerande processer och tillgångar, att vara olika mellan företag vilket gör att 

dynamiska kapabiliteter ger olika utfall i olika företag (Ambrosini & Bowman, 2009).  

 

Värdet av de dynamiska kapabiliteterna finns i dess output, det vill säga i skapandet av nya 

uppsättningar av värdefulla resurser. Det innebär att dynamiska kapabiliteter som inte leder 

till skapande av nya uppsättningar av resurser, som möjliggör för företaget att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar, inte är värdefulla och därmed inte kan leda till konkurrensfördelar 

(Ambrosini & Bowman, 2009). Bästa praxis, som företag lärt sig att utföra uppgifter på, anser 

Eisenhart & Martin (2000) är dynamiska kapabiliteter, vilket Teece (2007) motsätter då han 

poängterar att det bara kan leda till att ett företag fortsätter vara livskraftigt Detta leder inte till 

varaktiga konkurrensfördelar och är därför inte är källan till detta, utan bäst praxis-processer 

måste uppgraderas för att dessa ska nå framgång långsiktigt (Teece, 2007). Winter (2003) 

beskriver att om ett företag anpassar sig till förändringar i omvärlden på ett ad-hoc 

problemlösande sätt är det inte en dynamisk kapabilitet. Det handlar istället om processer som 

är rotade i företagets rutiner (Teece & Pisano, 1994). 

 

Zollo & Winter (2002) påstår liksom Eisenhart & Martin (2000) att dynamiska kapabiliteter 

även används i miljöer med lägre grad av förändring. Där beror utvecklingen på variation 

genom att förstärka kapabiliteterna och även utöka dem till nya. Dynamiska kapabiliteter kan 

där utnyttjas för skapande av marknadsförändringar (Eisenhart & Martin, 2000), men de är 

mer användbara i kontexter med snabb förändring (Zollo & Winter, 2002).  

2.1.2.2 Dynamiska kapabiliteter i praktiken 

Dynamiska kapabiliteter finns i en mängd olika former, bland annat finns det dynamiska 

kapabiliteter som möjliggör för företag att ta sig in på nya marknader och få gamla produkter 

att växa på en internationell marknad. Det kan även innebära förvärv eller skapande av 

strategiska allianser. Andra dynamiska kapabiliteter möjliggör att skapa nya produkter och 
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förbättra företagets produktionsprocess. De kan också handla om att leda företagsförändringar 

och tillväxt på ett lönsamt sätt (Helfat et al, 2007). 

 

Dynamiska kapabiliteter finns bland annat i produktionen, inom avdelningen för forskning 

och utveckling och även i hur alla delar i företaget är integrerade (Teece & Pisano, 1994). 

Eisenhart & Martin (2000) identifierar viktiga element inom dynamisk kapabilitet som 

tvärfunktionella FoU-team, nya rutiner för produktutveckling, rutiner för kvalitetskontroll och 

rutiner för tekniköverföring samt rutiner för kunskapsöverföring. Även allianser, 

produktutveckling och varumärkesutbyggande samt resursutbytbarhet är delar av den 

dynamiska kapabiliteter (Danneels, 2010). 

2.1.2.3 Konkurrensfördelar 

Traditionella faktorer som krävs för att upprätthålla framgång för företag är bland annat 

anpassning till såväl interna som externa faktorer, ägande av materiella tillgångar, kontroll av 

kostnader samt upprätthållande av kvaliteten. Dessa faktorer är nödvändiga för att uppnå 

framgång men är däremot inte tillräckliga för att kunna uppnå varaktiga konkurrensfördelar 

(Teece, 2007). Ett företags framgång på lång sikt menar Teece (2007) beror på dess förmåga 

att upptäcka och utveckla möjligheter samt effektiv kombination av internt- och externt 

genererade idéer. Det beror även på effektiv teknologiöverföring internt såväl som mellan 

företag, skydd av immateriella rättigheter, uppgradering av affärsprocesser samt skydd mot 

imitation och andra former av replikering av konkurrenter. Det krävs även snabb respons och 

flexibel produktinnovation, men också en ledning med en förmåga att effektivt samordna och 

omfördela intern och extern kompetens (Teece & Pisano, 1994). Eisenhart & Martin (2000) 

menar att dynamiska kapabiliteters konkurrenskraft ligger i förmågan att förändra resursbasen 

genom att skapa, integrera, kombinera och frisätta företagets resurser. 

 

Företagets konkurrensfördel beror på ett flertal olika faktorer. En av faktorerna är 

reproduktionsförmågan, det vill säga hur företaget kan expandera internt och hur de kan 

imitera konkurrenter. En annan faktor är ägande av interna tekniska-, organisatoriska- och 

ledningsprocesser inom företaget. Organisatoriska- och ledningsprocesser refererar till hur 

saker blir gjorda inom företaget, vilket syftar till dess rutiner eller mönster av nuvarande 

praxis och lärande. Det är alltså viktigt att identifiera möjligheter och organisera effektivt för 

att ta till vara på dem. Detta anses vara det grundläggande för att skapa välstånd istället för att 

strategiskt försöka hålla konkurrenter ur balans och öka dess kostnader samt hålla nya 

konkurrenter borta. (Teece, Pisano, & Shuen, 1997) 

 

Forskarna inom dynamiska kapabilitets-området är eniga om att det kan leda till framgång och 

konkurrensfördelar, men det finns stora variationer i huruvida de anser att dynamiska 

kapabiliteter har en direkt koppling till varaktiga konkurrensfördelar. Teece (2007) menar att 

dynamiska kapabiliteter leder till varaktiga konkurrensfördelar, medan Eisenhart & Martin 

(2000) menar att dynamiska kapabiliteter inte nödvändigtvis behöver leda till 

konkurrensfördelar, men det är nödvändigt för att kunna vara konkurrenskraftig och därmed 

behövs dynamiska kapabiliteter för att företaget ska kunna överleva (Eisenhart & Martin, 
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2000). Det ger dessutom ett värdefullt fokus på förändringsprocesser inom företaget 

(Ambrosini & Bowman, 2009).    

 

Ambrosini, Bowman och Collier (2009) menar också att dynamiska kapabiliteter inte 

nödvändigtvis behöver leda till konkurrensfördelar. De talar om att det är värdefulla, unika, 

svåra att imitera och icke substituterbara resurser som genererar konkurrensfördelar. 

Resursbasen har därmed en direkt koppling till konkurrensfördelar, medan dynamiska 

kapabiliteter ligger ett steg bakom. De ser dynamiska kapabiliteter som en värdeskapande 

process. Denna process påverkas av olika omvärldsfaktorer, både externa såväl som interna. 

De menar att denna process kan leda till ett flertal olika utfall, antingen varaktiga 

konkurrensfördelar, tillfälliga konkurrensfördelar, oförändrat konkurrensläge eller 

misslyckande (Ambrosini, Bowman, & Collier, 2009). Denna studie utgår ifrån Teeces (2007) 

syn på att dynamiska kapabiliteter leder till varaktiga konkurrensfördelar. 

2.1.2.4 Utveckling av dynamiska kapabiliteter genom lärande 

Det som styr utvecklingen av dynamiska kapabiliteter är lärandemekanismer som är 

erfarenhetsbaserade. Framgång bidrar till att chefers engagemang för effektiv inlärning 

hindras om de är baserade på erfarenheter, vilket gör det viktigt att våga ta risker och våga 

misslyckas för att kunna lära från misstag (Eisenhart & Martin, 2000). Att lära från misstag 

främjar kunskapsskapande, vilket även Teece (2007) beskriver.  

 

Inom snabbföränderliga marknader beror utvecklingen, med hänsyn till lärande, på val av 

chefen i sekventiella steg. Detta genom att anpassa sina erfarenheter efter den kunskapen som 

krävs i den specifika situationen, det vill säga vilka erfarenheter som ska glömmas bort och 

vilka som ska integreras i rutinerna (Eisenhart & Martin, 2000).  Även Zollo och Winter 

(2002) menar att dynamiska kapabiliteter utvecklas genom en samtidig utveckling av 

ansamling av tidigare erfarenheter och kunskapsanskaffande processer. Samverkan av dessa 

lärandemekanismer påstår de formar dynamiska kapabiliteter och ser organisatoriskt lärande 

som en grund till dynamiska kapabiliteter (Zollo & Winter, 2002). 

2.1.4 Byggstenar för dynamiska kapabiliteter 
Tidigare har vi beskrivit en bild av vad dynamiska kapabiliteter innefattar utefter tidigare 

forskning inom området. På grund av att begreppet är vagt finns det sedan tidigare 

knapphändigt empiriska studier inom området, men med hjälp av nedbrytningen av Teece 

(2007) som beskriver grunderna till dynamiska kapabiliteter, förenklar det att kunna 

identifiera dynamiska kapabiliter i företag. Teece (2007) har brutit ned begreppet och denna 

nedbrytning valde vi därför att använda i studien. Dynamiska kapabiliteter utgörs enligt Teece 

(2007) av tre olika typer av dynamiska kapabiliteter, som grundar sig i ett flertal byggstenar i 

form av processer. Genom att utgå från Teece (2007) nedbrytning utgår vi från dynamiska 

kapabiliteterna ”Känna av möjligheter och hot”, ”ta tillvara på möjligheter” samt ”hantera hot 

och förändra”. Dessa tre dynamiska kapabiliteter grundar sig i totalt tolv byggstenar, där varje 

dynamisk kapabilitet utgörs av fyra byggstenar vardera. Dynamiska kapabiliteterna och dess 

byggstenar presenteras ingående nedanför och tydliggörs i figur 1, där de tre dynamiska 

kapabiliteterna och dess byggstenar visas. 
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2.1.4.1 Känna av möjligheter och hot 

En typ av dynamisk kapabilitet är att ”känna av möjligheter och hot”, vilket till stor del 

innefattas av avkännande, skapande, lärande samt tolkande aktiviteter. Ett nödvändigt 

komplement till denna aktivitet är många gånger investering i forskning samt andra relaterade 

aktiviteter, men det ses även som betydelsefullt att söka efter och förstå efterfrågan och den 

strukturella utvecklingen i branschen och på marknaden. Ett företag kan finna möjligheter på 

grund av två olika faktorer, där den ena handlar om tillgången till befintlig information. Den 

andra faktorn handlar om att hitta ny information och ny kunskap som kan skapa möjligheter. 

Det är fördelaktigt att i stor utsträckning arbeta parallellt med tekniska möjligheter och ta in 

kunskap kring kundbehovet, då det skapar en bred front för att fånga möjligheter. När en 

möjlighet, såväl som ett hot, är identifierat är det entreprenören och chefen i företaget som 

måste fatta beslut kring hur dessa möjligheter och hot ska tolkas, följt av att skapa en 

handlingsplan för att kunna utnyttja dessa för att nå sitt mål. För att kunna uppnå detta 

beskriver Teece (2007) viktiga processer och byggstenar som är betydelsefulla för företagets 

dynamiska kapabiliteter, vilka tydliggörs i figur 1. Dessa är: 

 

⦁ Processer för att styra intern forskning och utveckling samt val av nya teknologier 
Upptäckande av möjligheter kan ske inom företaget och vara grundat i företagets processer. 

Forskning och utveckling inom företaget kan bidra till upptäcker för att kunna utveckla nya 

produkter. Detta kan ses som sökande efter möjligheter inom företaget. En annan 

betydelsefull komponent i dynamiska kapabilitets-ramverket är att välja teknologi och 

utveckla den för att skapa konkurrensfördelar genom kombinationer av svårimiterade resurser. 

För att en ny teknologi eller produkt ska bli framgångsrik måste skaparen förstå kundens 

behov. (Teece, 2007).  

 

⦁ Processer för att utnyttja leverantörer och komplementärers innovationer 

Figur 1 - Egen bearbetning av Teece’s (2007) modell över dynamiska kapabiliteter och dess byggstenar. 
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För att hitta möjligheter är det även betydelsefullt at söka utanför företagets gränser för att 

kunna vara konkurrenskraftig. Ett företag måste i sitt sökande leta efter potentiella 

samarbetspartners, leverantörer och komplementärer som är aktiva i innovationsaktiviteter. 

Processer för att utnyttja leverantörers och komplementärers innovationer kan bland annat 

innefatta öppen innovation, vilket handlar om att genom att integrera leverantörer, 

komplementärer samt kunder i innovationsprocessen bredda processen externt och ta in 

kunskap för att gynna den interna processen. För att skapa värdefulla kundlösningar är det 

viktigt att kunna kombinera dessa externa innovationer med det som finns inom förtaget. Att 

bredda sökandet är alltså viktigt för att hitta externa innovationer som kan skapa en lösning på 

kundproblem. (Teece, 2007).  

 

⦁ Processer för att utnyttja utveckling i exogen forskning och teknologi 
För att bli framgångsrik är det viktigt att söka efter och hitta nya teknologier utanför företaget. 

Att vara uppmärksam på forskning utanför företaget och hitta nya upptäckter och teknologier 

som utvecklats externt, som kan utnyttjas för att skapa nya produkter är en viktig komponent 

för att uppnå långvarig konkurrensfördel. (Teece, 2007) 

 

⦁ Processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 
kundinnovationer  
Detta inkluderar dels att finna nya kunder men också att kunden är med i innovationsskapande 

processer. Företag måste samla in information, för att sedan filtrera den, från såväl 

professionella som sociala kontakter för att skapa sig en bild av hur utvecklingen kring 

teknologi, kundens behov samt hur marknaden kommer att utveckla sig. För att kunna göra 

det krävs det att företaget scannar omgivningen, bevakar intern och extern teknikutveckling 

samt gör en bedömning av kundens uttalade såväl som latenta behov. Detta kan uppnås 

genom kreativa aktiviteter där fokus är på att lära sig om kunden och tolka den. (Teece, 2007) 

2.1.4.2 Ta tillvara på möjligheter 

När en ny möjlighet har identifierats, exempelvis en ny teknologi eller marknad, måste denna 

tas tillvara på genom nya produkter, tjänster eller processer, vilket innefattas i dynamiska 

kapabiliteten ”ta tillvara på möjligheter”. Detta kräver nästan alltid investeringar i utveckling 

och kommersiella aktiviteter. Investeringskrav och strategiska val blir viktiga i detta läge. Att 

ta till vara på möjligheter involverar att behålla och förbättra teknologisk kompetens och 

komplementära tillgångar. När det är dags att ta till vara på möjligheten behöver företaget 

investera i den teknologi och design som till största sannolikhet når marknadsacceptans. 

Beslut kring när, var och hur företaget ska investera räcker inte utan företaget måste också 

välja eller skapa särskilda affärsmodeller som definierar marknadsföringsstrategin och vilka 

investeringar som prioriteras. Framgång hos företag beror mycket på organisatoriska 

innovationer, t.ex designen på affärsmodellen, precis som valet av fysisk teknologi. 

Beslutsfattande i byråkratiska organisationer med en hierarkisk ledning kan vara användbar i 

många fall, men inte när företaget behöver ta till vara på innovationer. Att våga ta risker vid 

innovationer och att göra investeringar i dessa är viktig för att kunna få hög avkastning från 

projekt, medan lågt risktagande vid investeringar leder till låg avkastning eller till och med 

negativ avkastning. Långsiktigt är det viktigt för företag att göra investeringar runt nya 



                                                             TEORETISK REFERENSRAM    

 

17 

 

teknologier för att nå framgång. Chefer måste under osäkerhet bedöma framtida efterfrågan 

och konkurrenters svar på möjliga tillväxtbanor, men även hur väl investeringar i immateriella 

resurser lönar sig (Teece, 2007). Denna dynamiska kapabilitets byggstenar beskrivs nedan och 

tydliggörs i figur 1. 

 

⦁ Klargöra kundlösningen och affärsmodellen 
Produkters design och kvalitetsspecifikationer samt affärsmodellen hjälper till att definiera på 

vilket sätt företaget levererar värde till kunden, lockar kunder att betala för värdet och 

omvandlar dessa betalningar till vinst. De reflekterar ledningens hypoteser om vad kunder vill 

ha och hur företaget bäst möter dessa behov och få betalt för att göra det. Detta omfattar vilka 

teknologier och egenskaper som ska vara inbäddade i produkten och tjänsterna, hur intäkterna 

och kostnadsstrukturen ska designas och omdesignas för att möta kundbehov, hur 

teknologierna ska bli samlade, de målmarknader som ska identifieras och de mekanismer som 

ska fånga värde. Välja, justera och förbättra affärsmodellen är en komplex uppgift, men viktig 

för att göra den mer passande för branschens miljö än konkurrenternas affärsmodell. När 

affärsmodellen är implementerad visar den hur företaget tar sig an marknaden. Viktiga val i 

affärsmodellen inkluderar teknologiska val, målmarknader, finansiella termer (t.ex uthyrning 

eller försäljning), val angående samlade eller uppdelade försäljningsstrategier och joint 

ventures eller licensering. Företagets förmåga att skapa, justera och ersätta affärsmodeller är 

grunden till dynamiska kapabiliteter. Att ha en unik och effektiv affärsmodell är viktigt för 

företag för att nå framgång. För att kunna skapa bra affärsmodeller krävs det att företag 

analyserar möjliga alternativ, har djup förståelse för kundbehov, analyserar värdekedjan för 

att veta hur värdet till kunden ska levereras på ett kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt och 

ha ett neutralt eller effektivt perspektiv på att outsourca beslut. (Teece, 2007) 

 

⦁ Val av beslutsprotokoll 
Rätt beslut vid rätt tillfälle är en viktig del i dynamiska kapabiliteter. Fel beslut av chefer är 

inte ovanligt i beslutstagande. Fel investeringsbeslut som kan bero på för hög optimism eller 

rädsla för förlust, vilket kan leda till litet risktagande och påverka lönsamheten. Flera och små 

investeringar möjliggör att lära av misstagen och minskar risken för att misstagen får alltför 

stora konsekvenser, t.ex som att företag inte kan anpassa sig och hänga med i de snabba 

omvärldsförändringar. Eftersom stora investeringar ofta är tillfälliga, är dessa beslut ofta mer 

sårbara för fel. För att hindra att beslut inte tas på grund av fördomar beroende av 

stigbundenhet behövs en extern syn, alltså en vidgad syn utanför företaget. Beslut måste tas 

på objektiv historisk data vid bedömningen av investeringar. Att dra ner besluten i 

organisationen från chefen till anställda kan bidra till att undvika beslut grundade på 

stigbundna processer och fördomar och undvika tunnelseende. Det kan vara viktigt att göra 

sig av med tillgångar som inte bidrar till lönsamheten i framtiden, även om dessa är lönsamma 

och ger en trygghet för företaget. Det kan därför vara värdefullt att överge vissa rutiner som 

inte längre är värdefulla, för att inte skapa begränsningar i företaget inför förändringar. 

(Teece, 2007)  
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⦁ Val av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar 

I styrelser/ordningar/system med snabb teknologisk utveckling är det viktigt att sätta 

företagets gränser korrekt, vilket är en del av att få affärsmodellen på rätt plats.  Viktiga delar 

vid beslut om företagets gränser är passande system som skyddar innovationer beroende på 

omständigheter på marknaden. Exempel på dessa omständigheter som måste tas hänsyn till är: 

fysiska och juridiska skydd, hur innovationen kan positioneras på marknaden, potentiella 

imitatörer med hänsyn till kompletterande tillgångar, samt fasen av industrins utveckling 

(Teece, 2007). För att kunna fånga värdet av en innovation är det viktigt att kontrollerna 

flaskhalsar i värdekedjan från uppfinningen och dess väg till marknaden (Teece D. , 2006). 

Att sätta företagets gränser rätt är viktigt för att inte misslyckas med att stimulera 

marknadsutvecklingen och för att fullständigt kunna ta till vara på den möjliga vinsten från 

innovationen (Teece, 2007).   

 

Val av investeringar idag och fastställande av företagets gränser beror inte bara på storleken 

och omfattningen av företaget utan hänsyn måste även tas till investering i och utvecklingen 

av kompletterande tillgångar och tillvaratagande på tillgångar som skapar värde tillsammans, 

inte bara enskilt. System av komponenter som är beroende av varandra för att kunna skapa 

värde definieras som värdesamskapare. Dessa komponenter vilar ofta på en plattform som är 

utgångspunkten för systemet dit komponenterna sammanförs på och resultatet blir ett värde 

för kunden. (Teece, 2007) 

  

Att använda outsorcing är ett sätt att fånga stordriftsfördelar för företaget utan att behöva 

tillverka själv. Till exempel kan små företag som tillverkar i mindre mängder outsorca till 

stora leverantörer och nå skalfördelar på det sättet. Detta gör att företagets storlek inte 

begränsar företaget att nå skalfördelar och skalfördelar kan därför inte vara källan till hållbar 

differentiering. (Teece, 2007) 

 

⦁ Bygga lojalitet och engagemang 
En självklar del i chefens arbete är att ta beslut kring kvalitet, kommunicera mål, värderingar 

och andra förväntningar och samtidigt motivera sina anställda. En gemensam kultur i 

företaget, engagemang för och lojalitet till företaget hos de anställda är starka verktyg för 

företagets framgång. Chefen har en viktig roll för att genom sina handlingar och 

kommunikation skapa lojalitet, engagemang och förmedla betydelsen kring innovation och 

effektivitet som viktiga mål till sina anställda. (Teece, 2007) 

2.1.4.3 Hantera hot och förändra 

Ytterligare en dynamisk kapabilitet är ”hantera hot och förändra”. Förändringar är många 

gånger nödvändiga i företag för att ständigt anpassa sig efter omvärlden och för att undvika 

stigbundenhet. I och med att omvärlden och marknaden förändras är det av vikt för företaget 

att kunna kombinera och förändra sina resurser såväl som organisationsstrukturen för att 

kunna ha en fortsatt lönsam tillväxt. Dock är det viktigt med rutiner i företaget för att uppnå 

operativ effektivitet, men det krävs vaksamhet då det sker förändringar i omvärlden. 

Förändring av företagets resurser kan även innefatta förändringar av dess affärsmodell och 

modernisering av rutiner (Teece, 2007). En typ av förändring handlar om omfördelning av 
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företagets resurser, vilket innebär överföring av icke säljbara tillgångar genom två olika sätt, 

antingen genom att dela kapabiliteter mellan det gamla och det nya, eller genom att 

geografiskt överflytta kapabiliteterna från en marknad till en annan (Helfat & Peteraf, 2003). I 

förändringsarbetet möter en chef två begränsningar i sitt arbete med att förändra, vilka är 

kognitiva begränsningar och ett ramverk utefter tidigare tillgångar. Dessa begränsningar kan 

göra att en chefs förmåga att ta tillvara på möjligheter minskas, även om de kan identifiera 

dem (Teece, 2007). Byggstenar av denna dynamiska kapabilitet presenteras mer ingående 

nedan och tydliggörs i figur 1. 

 

⦁ Decentralisering och lös struktur 

För att företag ska kunna svara snabbt och kontinuerligt på nya teknologier och förändringar 

på marknaden såväl gällande kundbehovet, är det fördelaktigt att ha en decentraliserad 

organisationsstruktur. Decentraliserad organisationsstruktur innebär enligt Teece (2007) att 

olika chefer inom företaget observerar olika information och kontrollerar olika beslut utan att 

behöva göra omfattande rapporteringar till en enskild högsta beslutsfattare. Decentralisering 

är mest betydelsefullt i växande företag, då det annars finns risk att flexibilitet och lyhördhet 

blir lidande. (Teece, 2007) 

 

Ju mer ett företag växer, desto mer resurser behöver det värna om. Bland annat är det vanligt 

med smitning, snålskjuts, strategisk manipulation av information och intern självgodhet. Detta 

är hot som företag kontinuerligt möter och måste kunna hantera. För att kunna hantera hot och 

genomföra nödvändiga förändringar krävs decentralisering inom företaget, då kundkontakt 

många gånger sker långt ner i företaget och det gör att centraliserade beslut sker utan 

medvetenhet kring marknaden och kunden. Därmed gör en decentraliserad 

organisationsstruktur att beslutsfattande kommer närmare nya teknologier, kunden och 

marknaden. Det gör att decentralisering är en betydelsefull faktor för att ett företag ska kunna 

erhålla dynamiska kapabiliteter. Det kan dock komprimera företagets förmåga att uppnå 

integration. Såldes om ett företag har ett integrerat produkterbjudande, alltså alla delar av 

produkterbjudandet inom företaget och om detta är en fördel för kunden kan det göra att 

betydelsen av decentralisering för dynamiska kapbiliteter minskar. (Teece, 2007) 

 

Lös struktur, vilket är en översättning från engelskans ”near decomposability”, handlar i detta 

sammanhang om att i snabbrörliga miljöer måste organisatoriska enheter ha en viss frihet och 

självstyrelse för att snabbt kunna fatta beslut. Dock måste dessa samtidigt vara kopplade till 

aktiviteter som måste samordnas och därför krävs en balans mellan självstyrelsen och 

samordningen (Simon, 2002). Lös struktur tillsammans med decentralisering ses som en 

faktor till framgång, då lös struktur är viktig för att kunna förändra och decentralisering 

förespråkas för att kunna reagera på förändringar snabbt och ta snabba beslut av de som 

arbetar när kunden och marknaden. De tillsammans utgör också en betydelsefull byggsten för 

dynamiska kapabiliteter enligt Teece (2007).  

 

⦁ Styrning 

För att ett företag ska kunna erhålla dynamiska kapabiliteter och kunna dra nytta av dessa 

krävs det att företaget styrs för att uppnå resurskombinationer och förändringar av resursbasen 
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för att kunna utnyttja varaktiga konkurrensfördelar. För att kunna uppnå det krävs det att 

företaget kontinuerligt uppdaterar dess produkterbjudande, dess affärsmodell, företagets 

gränser och organisationsstruktur. En decentraliserad organisationsstruktur underlättar arbetet 

i att förändra företagets resursbas. (Teece, 2007) 

 

Det är betydelsefullt att individer som verkar som beslutsfattande inom ett företag är 

dynamiska och arbetar med att känna av möjligheter, tar tillvara på möjligheterna och har en 

förmåga att förändra resursbasen om det är nödvändigt (Teece, 2007). 

 

⦁ Samskapande värde mellan resurser 

Samskapande av värde handlar om att uppnå organisatorisk anpassning och “fit” mellan olika 

tillgångar, strategier, processer och strukturer. Samskapande av värde är en typ av 

komplementerande tillgång där värdet av en tillgång är en funktion av dess användning 

tillsammans med andra specifika tillgångar. Därmed handlar samskapande av värde om att en 

tillgång genererar mer värde i kombination med andra tillgångar än vad de gör ensamt. Här är 

det betydelsefullt att både kunna identifiera och känna av samt om nödvändigt förändra de 

olika delarna. Samskapande av värde gör att marknaden i fråga formas efter samarbetet 

genom att tillgångarna blir idiosynkratiska och är svåra att köpas och säljas på marknaden. Att 

kunna fånga fördelarna som samskapande av värde ger, kräver en integrerad verksamhet. 

Samskapande av värde kan ge stora fördelar för företaget, bland annat kan det leda till 

differentierade produkterbjudanden och möjlighet till kostnadsnedskärningar. (Teece, 2007) 

 

⦁ Kunskapsstyrning 

När ett företags immateriella tillgångar är kritiska för företaget är det betydelsefullt att 

företaget har styrning och struktur som möjliggör lärande och generering av ny kunskap. Att 

kunna integrera och kombinera resurser, inklusive kunskap, ses som en grundläggande 

färdighet inom ramen för dynamiska kapabiliteter. För att kunna vara framgångsrik krävs det 

att kunna ta in kunskap utifrån företaget och kunna kombinera det med kunskap som finns 

internt inom företaget. En av de mest betydelsefulla faktorerna i dynamiska kapabiliteter 

handlar om just kunskap, där det är betydelsefullt med processer för att skapa kunskap, dela 

kunskap och integrera kunskapen i företagets processer. Det är dock minst lika viktigt att se 

över vilka kunskapsläckor som finns och vilka som eventuellt kan uppstå, missbruk av 

företagskunskap, affärshemligheter och andra immateriella tillgångar. (Teece, 2007) 

2. 2 Chefens roll 
Traditionellt sett talas det ofta om att en chefs arbetsuppgifter utgörs av att planera, 

organisera, koordinera samt kontrollera (Drucker, 1954). Hemphill (1959) ser att chefens 

arbetsuppgifter går ut på att övervaka företagets arbete och motivera de anställda. Medan 

Kotter (1982) talar om att chefens arbete går ut på ovanstående och dessutom budgetering och 

resursanskaffning. Det finns en rad olika studier som talar om hur chefer bör agera, men det 

finns enbart ett fåtal som talar om hur chefer faktiskt agerar. I forskningsområdet kring 

chefens faktiska beteende är Mintzbergs ramverk om chefens arbetsuppgifter mest tillämpat 

(Mech, 1997). Mintzberg (1971), menar dock att arbetsuppgifterna som bland annat Drucker 

(1954), Hemphill (1959) och Kotter (1982) nämner är vaga uttryck som inte överensstämmer 
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med de arbetsuppgifter som en chef faktiskt utför i det dagliga arbetet. Han talar istället om att 

en chefs arbete utgörs av 10 olika roller, vilka definieras som en uppsättning beteenden som 

hör till chefer på grund av deras organisatoriska positioner. Rollerna grupperas in i tre 

kategorier som utgörs av interpersonell, informativ samt beslutsfattande. Interpersonella 

rollen fokuserar på interpersonell kontakt och innefattar att chefen är frontfigur för företaget, 

att den ska arbeta med extern samverkan utanför företaget och att denne ska leda 

organisationen. Att leda organisationen innebär att chefen formar atmosfären inom 

organisationen, om den till exempel är innovativ eller konservativ, om den är stödjande eller 

skapar stress. Detta innefattar även att chefen influerar organisationen och medarbetarna. 

Informativa rollen innefattar att chefen är företagets informationssystems mittpunkt. 

Mintzberg (1971) beskriver att chefen inte behöver vara specialist inom alla delar i företaget 

då han har medarbetare som är det inom sitt område, men denne ska ha ansvaret för helheten 

av organisationen. Chefen behöver skaffa kunskap utifrån såväl som från sina medarbetare. 

Chefen ses även som spridare av information inom företaget och talesman för företaget. 

 

Slutligen finns den beslutsfattande rollen som innefattar att chefen utgör kärnan i företagets 

system där beslut kring organisatorisk resursanskaffning, förbättring och kriser fattas och där 

chefens roll innefattar entreprenörskap, problemhantering, resursanskaffning samt förhandlare 

inom och utom organisationen. Detta innebär att chefen måste förbättra och förnya 

organisationen, söka efter information, samt utnyttja möjligheter, ta strategiska beslut för att 

hantera kriser, välja och fördela resurser inom företaget på ett bra sätt och förhandla med 

medarbetare och externa parter. I och med att chefen måste anta samtliga roller inom ett 

företag, karaktäriseras chefens arbete av stort ansvarstagande och därmed genomsyras arbetet 

av högt tempo, stor variation samt diskontinuitet. Mintzberg (1980) talar om att en chefs 

förmåga att prestera dessa olika roller influeras av en rad olika faktorer, bland annat 

omvärldsfaktorer, jobbets karaktär, chefens personliga karaktär och företagets tillfälliga 

situation.  

 

Meyer och Dunphy (2002) förhåller sig dock kritisk till att en chef ska anta en roll som 

innefattar resursanskaffning, förhandlare, informationsspridare och talesperson. De menar 

istället att det är arbetsuppgifter som bör tilldelas en entreprenör istället för en chef. Kotter 

(1999) talar om att chefen har en stor variation av utmaningar och att dessa ska hanteras med 

hjälp av att bygga upp ett starkt nätverk och genom att utforma en agenda, vilket ska 

inkludera målsättningar och dess väg att nå dit med hänsyn till finansiella-, produkt-, 

marknads- och organisatoriska faktorer. Det ska leda till att chefen ska kunna hantera samtliga 

roller som berör chefen (Kotter, 1999). 

2.3 Dynamiska kapabiliteter och chefens roll 
Harreld, O´Reilly, & Tushman (2013) beskriver att en chefs grundläggande arbetsuppgifter 

handlar om att utveckla företagets dynamiska kapabiliteter. Det genom att kunna känna av 

förändringar i omvärlden som bland annat berör konkurrenter, kunder och lagstiftning. De 

behöver även kunna agera på de möjligheter och hot som uppmärksammas och kunna ingripa 

gällande materiella såväl som immateriella tillgångar (Harreld, O´Reilly, & Tushman, 2013). 

För att kunna hantera dynamiska kapabiliteter i ett företag krävs en chef som koordinerar och 



                                                             TEORETISK REFERENSRAM    

 

22 

 

omfördelar interna och externa kompetenser. Chefen har ett huvudansvar inom företaget och 

därmed även ansvar för utvecklingen av företagets dynamiska kapabiliteter (Ambrosini & 

Bowman, 2009). 

 

Detta visar även Rosenblom (2000) genom sin studie på ett företag som förbättrade sin 

position på marknaden genom att en ny chef kom in i företaget som var mer fokuserad på att 

vara föränderliga istället för att arbeta som de alltid gjort. Detta bidrog till att företaget kunde 

hänga med i den snabbt föränderliga miljön och erhöll starka dynamiska kapabiliteter i nya 

teknologier, god försäljning- och distributionskunskap samt att företaget hade potential att 

arbeta snabbt i en föränderlig miljö. Dock utnyttjades inte dessa tidigare, då den tidigare 

chefen inte tog beslut kring att det skulle ske. 

 

Chefens beteende, tankar och idéer påverkar hela företaget, då många anställda ser upp till 

chefen och beter sig därefter, men också på grund av att det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan chefen och företaget. Det gör att det inom företaget skapas ett delat ramverk för hur de 

anställda tar in och tolkar ny stimuli men också hur de agerar (Bogner & Bar, 2000). Det gör 

att chefens hantering av dynamiska kapabiliteter påverkar hela organisationen och om de 

hanteras på ett fördelaktigt sätt kan det leda till konkurrensfördelar (Weick, 1979). Detta 

påvisar också (Wiklund, 1998) som menar att dynamiska kapabiliteter är extra viktigt inom 

små företag, där organisationsstrukturen är enkel, företagskulturen är homogen och ledarens 

vision och attityd har stor inverkan på detta. Därmed går det att säga att chefen och företaget 

är sammanflätat i den typen av företag. 

 

Ahmed & Wang (2007) har i sin studie kommit fram till att utveckling av dynamiska 

kapabiliteter måste ske utefter företagets egna förutsättningar då det är skillnader mellan olika 

företagsresurser och kompetenser och därmed har de olika vägar för att nå framgång. Dock 

menar de att det kan vara fördelaktigt att chefen ser till andra företag inom samma bransch för 

att kartlägga utvecklingen av företagets dynamiska kapabiliteter. Det genom att identifiera 

gemensamma drag inom branschen och göra en jämförelse med andra företag. Med det sagt är 

det av vikt att chefen inte ser dynamiska kapabiliteter som fristående, utan ser det som finns 

runt omkring som påverkar, exempelvis historia, nuvarande starka och svaga sidor, företagets 

långsiktiga strategi och dess positionering på marknaden. Det är betydelsefullt för att kunna 
kanalisera sina resurser på ett effektivt sätt mot kapacitetsutveckling. (Ahmed & Wang, 2007) 

Traditionellt sett är det chefer och toppledning som arbetar med att identifiera och bygga 

dynamiska kapabiliteter, men arbetet med dynamiska kapabiliteter är inte uteslutande chefens 

arbete. Chefen måste se till att arbetet med dessa kommer ner i organisationen och därmed få 

alla anställda att arbeta för att främja dynamiska kapabiliteter. Dessutom måste chefen 

uppmuntra och stödja de anställdas idéer kring nya projekt och lösningar för att främja 

utveckling av dynamiska kapabiliteter. (Henk & van den Bosch, 2005) 
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För att länka samman studiens olika teoriavsnitt, dynamiska kapabiliteter och chefens roll, 

ytterligare illustreras det nedan i figur 2, vilket kommer att utgöra studiens analysmodell. Den 

visar dynamiska kapabiliteterna och dess byggstenar, vilka vi kommer att försöka identifiera i 

företaget och även se inom vilka chefen medverkar i. Huvudfokus kommer läggas på teorin 

kring dynamiska kapabiliteter, medan teorin kring chefens roll huvudsakligen ses som 

tydliggörande för studiens syn på en chefs roll, men kommer i viss mån tillämpas, vilket visas 
i figur 2. 

 

Figur 2 - Analysmodell över dynamiska kapabiliteter, dess byggstenar och chefens medverkande 



 

 

2.4 Strategi genom handlande och mikroperspektiv 
Studien utgår från strategi genom handlande där fokus är på hur individer i företaget handlar 

och agerar (Whittington, 1996). Denna utgångspunkt passar enligt Regner (2008) med 

dynamiska kapabiliteter då det möjliggör att fånga aktiviteter och processer inom ett företag. 

Således kan ett mikroperspektiv på strategier i företag användas för att studera det dagliga 

arbetet, vilket liknas med utgångspunkten i Wikners (2010) studie. Med utgångspunkt i 

strategi genom handlande påverkar aktörerna varandra genom aktiviteter, som handlingar eller 

processer för att nå ett strategiskt mål och ett visst resultat förväntas. Detta leder till att 

individerna över tid utvecklar ett mönster av handlingar och rutiner som kan beskrivas som 

strategi genom handlande. Hur målen sätts, hur individerna påverkar varandra samt agerar 

beror på kontexten de verkar inom (Wikner, 2010). Då det som studeras i denna studie är 

handlingar och aktiviteter, samt processer som utförs av individer i ett företag, kan en syn på 
strategi som handlande och ett mikroperspektiv utgöra en grund för studien.  

  



 

 

3. Metod 
I följande kapitel kommer studiens forskningsstrategi, datainsamling, studiens analysmetod 

och avslutningsvis en metodreflektion att presenteras. 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie utgår från befintlig teori inom två forskningsområden; dynamiska kapabiliteter 

och chefens roll i ett företag, båda områden är väl studerade sedan tidigare, men har mer 

sällan kopplats samman. Studien tog sin början i att vi såg dynamiska kapabiliteter som ett 

intressant område att studera. Efter att ha läst inom det vetenskapliga forskningsfältet 

formades en lämplig forskningsfråga, som vi såg saknades inom forskningsområdet. Studien 

tog därmed sin början i teorin, därefter utformades en forskningsfråga följt av metodologiska 

val som såg som mest lämpade för att kunna besvara frågeställningen. 

 

Studien genererar teori genom att beskriva hur chefen medverkar i arbetet med dynamiska 

kapabiliteter och testar teori genom att tillämpa Teece´s (2007) dynamiska kapabilitets-

ramverk på ett företag. Sambandet mellan teori och forskning kan ha olika angreppssätt. Det 

kan handla om att teorin styr forskningen och medför testande av teori, men det kan också 

vara att teorin är resultatet av forskningen och att det genererar teori (Bryman & Bell, 2005). 

Utefter ovanstående tillämpar denna studie båda angreppssätten. 

 

Det kan även vara betydelsefullt att tala om vad som finns och studiens förhållningssätt till 

detta. Det finns huvudsakligen två utgångspunkter där den första, som vi utgår från, handlar 

om att den sociala verkligheten uppfattas som att den skapats av och formats efter de sociala 

aktörerna. Den andra utgår från att den sociala verkligheten skapas som något yttre i 

förhållande till aktörerna, som de inte kan påverka (Bryman & Bell, 2005). Denna studie utgår 

ifrån att individer i ett företag är de som är företaget och i och med det är det de som formar 

sin verklighet, därmed också dess dynamiska kapabiliter. Det är därför vi ser det som 

betydelsefullt att undersöka chefens medverkande, då denne är en aktör i företaget som 

formar företaget och därför utgår vi från första utgångspunkten. 

 

Denna studie utgår från att kunskap uppnås genom förståelse och tolkning. Detta för att fånga 

den subjektiva innebörden av en social handling och skapa förståelse för studieobjektet 

(Bryman & Bell, 2005). Då undersökningen genomfördes på människor och företaget de 

verkar inom ansågs detta relevant då det är individer i företaget som studeras och det är svårt 

att förhålla sig objektivt.  

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen i studien skedde huvudsakligen genom intervjuer men också till viss del 

genom dokument. Nedan redogör vi mer ingående kring olika val och tillvägagångssätt för 

hur data samlats in, men också kring studiens tillförlitlighet. 
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3.2.1 Kvalitativ forskning 
I denna studie fokuserade vi på ord och meningsenheter vid analysen och dessutom var 

respondenternas perspektiv och uppfattningar i centrum snarare än forskarens. Vi 

eftersträvade en närhet till respondenterna för att kunna få en nära bild av deras uppfattning. I 

och med att vi ville identifiera dynamiska kapabilitets-processer i företaget, var fokus på 

processer över tid. Studien var till största del ostrukturerad för att kunna få förståelse för 

undersökningspersonernas innebörder. Detta då Bryman & Bell (2005) beskriver att det är av 

vikt för att skapa en förståelse kring beteenden, värderingar och åsikter inom den kontexten 
som undersökningen ägde rum. 

Utefter ovanstående och studiens forskningsstrategi, som behandlats i avsnitt 3.1, går det att 

se att studien lämpar sig mest fördelaktigt genom att genomföra den genom en kvalitativ 

metod, mycket på grund av att det sågs som passande för studiens syfte såväl som 

frågeställning.  Kvalitativ metod var lämplig då denna studie undersökte hur företaget nått 

varaktiga konkurrensfördelar genom sina dynamiska kapabiliteter och hur chefen medverkar i 

detta. Detta då det är svårt att fånga detta med en kvantitativ ansats, då djupare svar krävs. 

Kvalitativa metoder är även lämpliga för att få en djup förståelse för undersökningsobjektet 

och har inte syftet att förklara som kvantitativa metoder (Fejes & Thornberg, 2011). Det är 

även passande då studien syftade till att få förståelse för Arbeskos varaktiga 

konkurrensfördelar. Därmed var kvalitativ metod användbar för att studera både processer och 

resultat, då det enligt Silverman (2006) skapar en beskrivning om vad människor gör i en 

naturlig miljö, samtidigt som den är flexibel. Det ses även som användbart i komplexa 

situationer enligt Denscombe (2009), vilket passade in på företagets dynamiska kapabiliteter, 
då datamaterialet blev omfattande och detaljerat. 

3.2.2 Fallstudie 
En fallstudie gjordes för att få detaljerad och djup förståelse för hur företaget förändrats för att 

anpassa sig till den dynamiska omvärlden. Detta gjordes också för att dynamiska kapabiliteter 

är ett komplext begrepp och därmed såg vi det som fördelaktigt att fokusera på enbart ett 

företag för att kunna gå djupare in i begreppet och inte bara beröra det ytligt inom flera 

företag. Denna fallstudie syftade till att ge kunskap och förståelse för hur arbetet med 

företagets dynamiska kapabiliteter har sett ut i företaget och vad chefen haft för medverkande, 

vilket Yin (2003) talar om som deskriptiv karaktär. Den huvudsakliga anledningen till varför 

studien utgörs av ett längre tidsperspektiv är på grund av att dynamiska kapabiliteter är enligt 

Zollo & Winter (2002) processer och inte ad hoc-händelser. Därför måste studien gå tillbaka i 

tiden för att kunna fånga dessa. Därmed utgörs studien av en fallstudiedesign med fokus på en 

ungefärlig tioårs-period för att kunna kartlägga processer som finns inom företaget. Det 

tidspannet valdes då vi såg det som behändigt och relevant för att kunna fånga det som 

undersöktes, med viss öppenhet för händelser och processer som skett längre tillbaka i tiden 

som sågs som betydande. Med det sagt ses den valda tidsperioden som en slags avgränsning 

till nutid snarare än ett huvudsakligt fokus, därav öppenheten för händelser som skett utanför 

tidspannet. 
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Då kontexten och omvärldens förändringar har stor betydelse för hur företaget utvecklar 

dynamiska kapabiliteter är en fallstudie lämplig, då Dubé & Paré (2003) beskriver att i studier 

där ett fenomen är komplext och brett, där en djup undersökning behövs och när ett fenomen 

inte kan studeras utanför dess kontext är en fallstudie lämplig att använda. Vi ser att med hjälp 

av en fallstudie kan vi skapa en djup förståelse för varaktiga konkurrensfördelar och 

begreppet dynamiska kapabiliteter genom att behandla samtliga byggstenar i Teece (2007) 

nedbrytning av begreppet.  

3.2.3 Val av undersökningsobjekt 
Studiens forskningsfråga skulle kunna studeras på ett flertal företag som lyckats skapa 

varaktiga konkurrensfördelar och genomgått förändringar för att anpassa sig till den 

dynamiska omvärlden. Ett företag valdes för att kunna studera företaget på djupet. Enligt Yin 

(2003) är det av värde att fokusera på ett enskilt företag för att kunna studera hur företaget 

förändras över tid och förnyas. Detta ansåg vi relevant då mycket arbete krävdes för att få tag 

i information om vad som hänt inom företaget. Arbesko valdes som undersökningsobjekt 

mycket på grund av att företaget sågs som intressant och passade in inom ramen för denna 

studie som studieobjekt. Men också på grund av att företaget fanns tillgänglig nära rent 

geografiskt och underlättade därmed för studien. Varför Arbesko valdes som studieobjekt var 

även för att det var ett medelstort företag då de har mellan 50-249 anställda och en 

årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro, vilket klassas som ett medelstort företag enligt 

Europeiska kommissionen (2006).  Detta företag valdes även på grund av att det går att se att 

Arbesko har varaktiga konkurrensfördelar, detta med hänsyn till att när de började producera 

skyddskor 1952 var de ensamma på marknaden och 1983 hade de hela 98 procent 

marknadsandelar. Därefter har konkurrensen ökat men de har ändå lyckats vara fortsatt 

konkurrenskraftiga och idag är de enda skoföretag i Sverige som fortfarande både utvecklar 

och tillverkar sina produkter i Sverige. Det som ansågs intressant var att företaget lyckats att 

vara verksamma och konkurrenskraftiga under en lång tid, trots stora och snabba förändringar 

i omvärlden såväl som på marknaden. Samtidigt som de har lyckats överleva på en högt 

konkurrensutsatt marknad och bibehålla konkurrensfördelar, medan många företag tvingats 

flytta sin produktion utomlands (Arbesko, 2014). Därmed kunde vi se att detta företag var av 

värde att studera dynamiska kapabiliteter inom, då detta behövs för att vara konkurrenskraftig 

över tid (Eisenhart & Martin, 2000). Ännu en anledning till att just Arbesko valdes var att 

dess storlek är att föredra för vår studie, då dynamiska kapabiliteter är ett komplext begrepp 

och för att kunna fånga detta valdes därför, ett för studien, hanterbart företag sett till dess 

storlek. Detta företag ansågs även lämpligt då chefen såväl som de anställda har en lång 

arbetserfarenhet inom företaget och varit med om viktiga beslut under en lång tid.  

 

Tidigt kontaktades chefen i Arbesko för att säkerställa att intervjuer kunde göras med chefen 

och de anställda som satt inne på användbar information kring nödvändig information för 

studien. Sedan tidigare har vi definierat chefen som företagets högsta beslutsfattande, vilket i 

Arbeskos fall innebär dess VD och ägare. Därmed kommer vi hädanefter tala om VD:n som 

chefen och övriga avdelningschefer, som ytterligare behandlas i avsnitt 3.2.5, som anställda.  



                                                             METOD     

 

28 

 

3.2.4 Intervju 
Som huvudsaklig datainsamling gjordes intervjuer, då intervjuer enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) är en användbar metod när ett svar ska ges på frågan hur något görs och är dessutom 

lämpligt vid studier kring erfarenhet. Intervjuerna var öppna där frågorna till respondenterna 

ställdes om faktafrågor samtidigt som deras åsikter om händelser fångades. Därmed gjorde 

semistrukturerade intervjuer (Yin, 2003), vilket enligt Bryman & Bell (2005) kännetecknas av 

att intervjuprocessen är flexibel och ses som fördelaktig att använda för att kunna fånga 

respondenternas uppfattningar och förståelse för händelser, mönster och beteende. Det 

sistnämnda såg vi som betydelsefullt vid studier om dynamiska kapabiliteter då det är ett 

komplext område som kräver ett djup i intervjun för att kunna nå dessa. Intervjuer är även den 

viktigaste informationskällan för fallstudier (Yin, 2003). Guidade konversationer var att 

föredra för denna studie framför strukturerade intervjuer för att kunna öppna upp för mer fria 

svar från respondenterna.  

 

I denna studie kontaktades först chefen för att sedan få information av denne vilka anställda vi 

skulle söka upp som kunde vara passande respondenter för studien och som hade kunskap 

inom det studerade området. Vi intervjuade åtta personer på huvudkontoret på företaget. 

Antalet intervjupersoner valdes för att kunna få tillräckligt med data för att kunna besvara vår 

frågeställning. Tanken med antalet intervjupersoner var inte att kunna generalisera företagets 

dynamiska kapabiliteter och chefens medverkande vid dynamiska kapabiliter till en hel 

population, utan att nå ett djup och därför valdes ett mindre antal respondenter inom en 

avgränsad kontext. Detta möjliggjorde enligt Bryman & Bell (2005) att ett djup om varje 

respondents uppfattning kunde nås. De som intervjuades hade följande titlar: 

 

⦁ Exportchef          ⦁ Fabrikschef 

⦁ Försäljningschef  ⦁ Informationschef 

⦁ Inköpschef          ⦁ Kundservice-anställd 

⦁ Chef (VD/ägare)  ⦁ Vice VD/affärschef 

 

Vi vill ytterligare poängtera att denna studie ämnar undersöka företagets högsta 

beslutsfattande, det vill säga dess VD och ägare, som i studien benämns som ”chef”. Trots att 

huvuddelen av respondenterna besitter titlar som syftar till olika chefsroller, ses dessa som 

”anställda” inom denna studie. 

3.2.5 Utformning av intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågorna såg vi det som centralt att de passade ihop med studiens 

forskningsfråga för att senare kunna besvara den på ett bra sätt. Då studien delvis utgår från 

redan befintlig teori, påverkas datainsamlingen av detta och gör att intervjufrågorna baseras 

på redan befintlig teori inom studiens område; dynamiska kapabiliteter. Teorin styr studien 

genom att Teeces (2007) byggstenar i det dynamiska kapabilitets-ramverket användes vid 

utformandet av frågor i intervjun för att kunna undersöka företeelser i företaget. Detta gjorde 

att teorin styrde datainsamlingsprocessen. Här är det betydelsefullt att inte förvrida materialet 

för att det ska passa in i det teoretiska ramverket, då det enligt Bryman & Bell (2005) kan 

resultera i att möjligheten till att förstå situationen på ett bra sätt försvinner. Detta hade vi i 
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åtanke då vi var flexibla med frågorna för att respondenterna skulle få uttrycka sig fritt, vilket 

Corbin & Strauss (1990) ser som betydelsefullt. Frågorna utformades utifrån teorin kring 

dynamiska kapabiliteter, men vi översatte komplexa begrepp till enklare och mer förståbara 

termer för att respondenterna skulle kunna förstå och svara på ett givande sätt. Det handlade 

exempelvis om begreppet ”affärsmodell” som undveks och istället talades det om intäkter, 

kostnader, produktion, leverans och affärsidé. Det var något som vi dragit lärdom av efter 

Schlemmer & Webbs (2008) undersökning.  

 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide, vilken visas i bilaga 1, där vi formulerat ett visst 

antal teman som skulle beröras under intervjuernas gång. Delvis för att respondenten skulle 

kunna tala relativt fritt kring de olika teman men också för att vi skulle kunna ställa 

följdfrågor och dylikt utefter vad respondenten pratade om. Vi formulerade några specifika 

frågor för att kunna inflika om vi ansåg att svaret inte var tillräckligt omfattande eller om vi 

ville få djupare svar om något som var viktigt för studien. Tanken med intervjuguiden var att 

ha den som ett stöd för att kunna följa en röd tråd genom intervjuernas gång, men vi var 

öppna för att vara flexibla i ordningen av de olika teman som skulle beröras. Vi valde att vara 

öppna med syftet med studien, då frågorna som ställdes behövde komma in på just det ämnet 

för att kunna få den informationen som behövdes, vilket Kvale & Brinkmann (2009) ser som 

betydelsefullt. Vi såg det som centralt att vara flexibla under intervjuernas gång då vi utgick 

från samma intervjuguide under samtliga intervjuer men respondenterna hade olika 

expertområden som de hade mer kunskap kring, vilket gjorde att vi kunde fördjupa oss i det 

som varje respondent hade mest kunskap om. Det gjorde att samtliga intervjuer behandlade 

samma sak men var mer fördjupade inom olika delar av intervjuguiden. 

3.2.6 Hur intervjuerna gick till 
Innan intervjuerna hade vi förberett oss väl och läst in oss på hur en bra intervju läggs upp och 

hur vi som intervjuare ska bete oss för att intervjun ska få så hög kvalitet som möjligt. Med 

det sagt började vi redan innan intervjuerna med att läsa in oss om företaget och inom ämnet 

för att kunna skapa oss en bild av var fokus skulle vara under intervjuerna, vilket Bryman & 

Bell (2005) talar om. Intervjuerna gjordes på företagets huvudkontor där de flesta av dem 

gjordes i ett konferensrum, alternativt på respondenternas kontor. Vi såg det betydelsefullt att 

göra intervjuerna på en plats där de känner sig hemma, vilket Bryman & Bell (2005) talar om 

som betydelsefullt för att situationen för respondenterna inte skulle bli ansträngd. Intervjun 

startade med att vi kort beskrev syftet med studien, hur vi tänkte genomföra intervjun och en 

beskrivning av situationen. Vi frågade om intervjupersonen hade några frågor innan vi 

började intervjun och frågade om vi kunde spela in, samt om de ville vara anonyma, vilket de 

inte behövde vara. Vi bad dem även att kort presentera sig själva och sin roll i företaget för att 

vi skulle kunna skapa oss en bild av situationen och dess kontext. Intervjun innehöll korta och 

enkla frågor, vilket Kvale & Brinkmann (2009) ser som betydelsefullt. Vi var noggranna med 

att låta respondenterna få tala till punkt, vilket enligt Bryman & Bell (2005) är betydelsefullt 

för att kunna följa hela dess resonemang och för att få en helhetlig bild av dess uppfattningar. 

För att öka kvaliteten på intervjun följde vi upp svaren och försökte klargöra meningen i 

svaren, vilket Kvale & Brinkmann (2009) ser som betydelsefullt. De flesta intervjupersonerna 

som ingick i studien hade lång erfarenhet inom företaget, vilket innebär från 11 år och uppåt, 
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vilket gjorde att de hade mycket kunskap om vad som hänt inom företaget som var väsentligt 

för vår studie. Två stycken av de intervjuade hade dock jobbat i företaget omkring fyra år, 

vilket kan ses som en begränsning för den valda 10-års period. Vi såg dock inte det exakta 

tidsspannet som centralt och då de två anställda i fråga satt på goda och intressanta kunskaper 

kring företaget såg vi att det gav oss betydligt mer än vad det stjälpte. Intervjuernas längd 

varierade mellan olika intervjuer, vilket till stor del berodde på hur pratsamma respondenterna 

var. Sju av intervjuerna varade mellan 30-40 minuter, medan intervjun med högsta chefen 

varade i två timmar. Vi var dock noggranna med att ha tillräckligt långa intervjuer för att 

samla in den data som krävdes, men samtidigt försökte vi hålla oss kortfattade då flera av 

respondenterna inte ville ha för långt uppehåll från sitt arbete. 

 

För att en semistrukturerad intervju ska ha god kvalitet ska den uppfylla vissa kriterier enligt 

Kvale & Brinkmann (2014). Dessa är att svaren från intervjupersonen är specifika, rika och 

relevanta, korta frågor och långa svar, uppföljning och klargöring av meningen med svaren, 

tolkning av intervjun under dess gång, verifiering av tolkningarna och intervjupersonens svar 

under själva intervjun och slutligen att intervjun rapporterar sig själv. Detta var något vi hade 

i tanken under intervjuns gång och försökte därför undvika ledande frågor för att öka 

kvaliteten på intervjun.  

3.2.7 Insamling av data genom dokument 
Data samlades huvudsakligen in genom intervjuer, men också genom granskning av 

dokument. Detta innefattade tidsskriftsartiklar och nyhetsartiklar om företaget som publicerats 

sedan 10 år tillbaka, men vi tittade även på data från längre tillbaka för att skapa oss en bild 

av företaget och dess utveckling. Detta är fördelaktigt för att få en djup och bred förståelse för 

studieobjektet (Fejes & Thornberg, 2011). Vi läste även offentliga dokument som exempelvis 

årsredovisningar och PR, men också massmediaprodukter. Huvudsakligen för att kunna skapa 

oss en bild av undersökningsobjektet innan intervjuerna men också för att använda som 

datainsamlingsmaterial till empirin. 

 

Då pressartiklar om företaget var tillgängligt möjliggjorde detta att hitta fakta om företagets 

utvecklings- och förändringsprocess och förändringarna i omvärlden. Detta användes för att 

öka trovärdigheten i studien för att komplettera intervjuerna. Insamling av sekundärdata 

skedde huvudsakligen genom databaser som Retriever och artikelsök, medan insamling av 

vetenskaligt material som behandlats i teorin till stor del samlats in genom databaserna 

ABI/Inform, Scopus, EconLit samt Google Scholar. Först söktes vetenskapligt material inom 

dynamiska kapabilitetsområdet, därefter chefens koppling till dynamiska kapabiliteter och 

slutligen chefens roll.  

3.2.8 Tillförlitlighet, Överförbarhet och pålitlighet 
För att kunna bedöma kvalitativa studier, som alternativ till de kvantitativa studiernas validitet 

och reliabilitet, talas det ofta om; 

 

Tillförlitlighet, vilket syftar till den trovärdighet som forskaren skapar genom att säkersälla att 

forskningen skett utefter god etik och regler samt att rapporteringar om resultatet sker till de 
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som studerats, för att säkerställa att det som forskaren uppfattat är sanningsenligt (Bryman & 

Bell, 2005).  För att kunna säkerställa tillförlitligheten valde vi att säkerställa med 

respondenterna vid intervjutillfället att vi uppfattat och tolkat dem rätt för att ge en rättvis 

bild. Vi frågade dem även vid intervjun om det var okej för dem att vi spelade in intervjun och 

om de ville vara anonyma på grund av etiska aspekter. Ingen ville vara anonym och för 

samtliga respondenter var det okej att spela in intervjun. 

 

Överförbarhet i kvalitativa studier är inte alltid självklart, då forskningen många gånger 

fokuserar på att skapa ett djup snarare än bredd inom en viss kontext (Bryman & Bell, 2005). 

Därför har vi strävat efter att i studien skapa en rik beskrivning, vilket gör att andra personer 

och företag kan bedöma om och hur mycket av resultaten som är överförbara till en annan 

miljö och kontext.  

 

Pålitlighet, innebär att forskaren redogör för alla delar av forskningsprocessen, för att någon 

utomstående ska kunna granska studien (Fejes & Thornberg, 2011). Precis som gällande 

överförbarheten kunde vi genom att över hela studien ge en riklig beskrivning kunna öka dess 

pålitlighet. Vi såg även att pålitligheten i studien höjts genom att basera teorikapitlet på 

etablerade och välkända forskare, inom såväl dynamiska kapabiliteter som chefens roll, då det 

är något som Bryman & Bell (2005) belyser. Men också på grund av att vi använt skaparna av 

teorierna som grund, genom att basera dynamiska kapabiliteter huvudsakligen från Teece 

(2007) och chefens roll från Mintzberg (1971). 

3.3 Analys 
Det finns inga specifika metoder för hur en kvalitativ analys bör gå till, utan det finns snarare 

riktlinjer samt generella strategier och tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att 

ta inspiration från de redan befintliga tillvägagångsätten och skapa en analysmetod som 

lämpar sig för denna studie. När all data var insamlat valde vi att analysera materialet i fyra 

steg, vilka visas i figur 3. 

Figur 3 - Analysens tillvägagångssätt 

När intervjuerna hade spelats in följdes det av att samtliga intervjuer transkriberades. Vi såg 

det som betydelsefullt att avsätta mycket tid till utskrivningen för att få ner det bra på papper, 

vilket enligt Bryman & Bell (2005) är av vikt för att kunna skapa en bra analys av 

transkriberingen. Därefter gick vi igenom de transkriberade intervjuerna och diskuterade dem 

med varandra. I nästa steg valde vi ut meningsenheter och sedermera kodade vi materialet 

genom att markera delar av texten och lade till kommentarer i marginalen, där vi skrev vad vi 

såg att texten hade för mening och innehåll.  Vid kodningen antogs en stor försiktighet i att 

inte förlora kontexten och sammanhanget som respondenterna talade inom. 

Transkriberingsmaterialet kan fås vid förfrågan.  
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Då frågorna som ställdes under intervjuerna baserades på Teeces (2007) nedbrytning av 

begreppet dynamiska kapabiliteter, valde vi att ha de olika byggstenarna som kategorier vid 

analysen. Det gjorde att hela analysen styrdes av nedbrytningen av begreppet och dess redan 

befintliga kategorier. Därmed styrdes kodningen genom att det som sågs som intressant inom 

ramen för dynamiska kapabiliteter kodades. Då denna studies frågeställning är tvådelad och 

även inkluderar chefens medverkande, kom vi intill varje kategori att se hur chefen 

medverkade i byggstenarna till dynamiska kapabiliteterna. Analysen av chefens medverkande 

började med att vi tog ut meningsenheter, där vi såg chefens arbete i företaget. Sedan kodades 

meningsenheterna och de koder som kunde kopplas till byggstenarna för de dynamiska 

kapabiliteterna, placerades i dessa kategorier för att se hur chefen medverkade i detta. Det gör 

att det huvudsakligen är teorin i avsnitt 2.1.4 som vi utgått från vid analysen. Resterande teori 

användes för att ge en bred bild av teorin och för att ge en uppfattning om vad studien har för 

utgångspunkt i dynamiska kapabiliteter och synen på chefens roll, samt chefens roll i 

dynamiska kapabiliteter. Med det sagt kommer dock denna teori kopplas samman med 

företaget i analysen i den mån det identifieras. Meningsenheterna valdes ut på basis för Teece 

(2007) olika byggstenar för dynamiska kapabiliteter, vilka också utgjorde kategorier. 

Meningsenheterna valdes ut från transkriberingen genom att se till Teece (2007) kring de 

olika byggstenarna och därefter såg vi till Zollo och Winter (2002) om att dynamiska 

kapabiliteter är en process och inte enstaka händelser. Om därför ett flertal meningsenheter 

klassades in under en kategori och utgjorde flera komponenter såg vi det som att den 

byggstenen för dynamiska kapabiliteten var identifierad i det studerade företaget. Nedan i 

tabell 1 visas ett exempel på hur meningsenheter från intervjuerna analyserades, genom att 

kodas och placeras i lämplig kategori. Vid förfrågan kan allt analysunderlag ges. Analys av 

dokument skedde genom samma analysprocess som de transkriberade intervjuerna. 

Menings-
enhet 

Vi arbetar mycket med att sätta ut produkter i test och 

försöka jobba nära våra slutkonsumenter och därmed 
skapar produkter för dem. Och är det någon sektor 

som vi inte finns i så är vi ofta intresserade av att göra 

tester med nya kundgrupper. Så exempel så är det ett 
stort sjukhus i Norge som egentligen är fyra sjukhus, 

och de har över 10 000 anställda, så att det blir ganska 

stor volym på skor. De håller nu på att göra ett test för 
att se om de ska satsa på att skapa en uniform för de 

här sjukhusen, där det både ingår kläder och skor. Så 
där vill man ta fram och se vad de ska ha för skor och 

så vidare, så där är vi med i det testet. Det skulle 

kunna vara ett sätt att nå en ny målgrupp. 

Vi har ju försökt att ta 

kunskapen som finns sedan 
företaget startade 1952, men 

även innan det hur man gör skor 

som håller bra och sen får man 
anpassa sig till dagens teknik 

och material och göra det ännu 

bättre. 

Kod Hitta nya marknadssegment och anpassa produkt efter 

kundbehov 

 

Tar vara på gamla kunskaper 

och nya möjligheter 

Kategori Processer för att identifiera marknadssegment, 

förändrade kundbehov samt kundinnovationer 

 

Kunskapsstyrning 

Tabell 1 - Två exempel på hur citat från intervjuerna bearbetades. 
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Då dynamiska kapabiliteter inte är engångs-händelser utan processer, genomfördes studien 

med fokus på en 10 års-period. Det gör att för att kunna kategorisera något som en dynamisk 

kapabilitet, krävs det att det går att identifiera minst två komponenter, som byggstenarna 

består av, under 10 års-perioden. Slutligen placerades de hos företaget identifierade 

byggstenarna för dynamiska kapabiliteterna, dess komponenter samt chefens medverkande i 

en gemensam analysmodell, vilken visas i avsnitt 4.6. Vidare i analysen kring chefen 

bedömdes dennes roll vid dynamiska kapabiliteter genom att se till dess medverkandegrad. 

Detta genom att se till tre nivåer av medverkande; beslutsfattande, medverkande samt högt 

medverkande. Chefens medverkande klassades in i dessa nivåer genom att se till det 

empiriska hur mycket och ofta vi kunde se att denne var aktiv i de olika dynamiska 

kapabiliteterna. Beslutsfattande innebär att vi inte kunnat se att chefen medverkar aktivt, men 

var delaktig genom att fatta de slutgiltiga besluten. Medverkande innebär att vi har kunnat se 

att chefen har medverkat lite eller i vissa komponenter av den dynamiska kapabiliteten. 

Slutligen innebär högt medverkande att vi har kunnat se att chefen var högt aktiv i arbetet 
inom flera komponenter i den dynamiska kapabiliteten. 

3.4 Metodreflektion 
Då studien utgick från ett historiskt perspektiv fanns en risk för att intervjupersonernas 

minnen förändrats eller att vissa saker glömts bort. Det finns också risk för 

efterkonstruktioner vid intervjuer om händelser som skett tillbaka i tiden (Danneels, 2010). 

Detta var vi medvetna om och därför samlade vi även in material från pressartiklar och 

tidigare publika artiklar om företaget. Detta tillsammans med att vi intervjuade ett flertal inom 

företaget för att kunna fånga vad som hänt inom företaget och chefens medverkande i 

händelserna under en period.  Då ett flertal av de händelser som behandlades under 

intervjuerna ligger tillbaka i tiden, kan det enligt Danneels (2010) medföra en större öppenhet 

från individerna och ett ärligare svar.  

 

Det bör även riktas viss reflektion mot kvalitativ forskning, där många kvantitativa forskare 

menar att kvalitativ forskning är allt för subjektiv genom att det allt för ofta bygger på 

forskarens uppfattningar om vad som är viktigt och beror för mycket på det förhållande som 

de bygger upp med undersökningspersonerna (Bryman & Bell, 2005). Då vi var noggranna 

med att försöka identifiera byggstenar av dynamiska kapabiliteter utifrån teorin var det detta 

som blev studiens huvudfokus. Att utgå från en teori innebär dock att vi smalnat av vad vi har 

tittat på i företaget och detta påverkar även resultatet, men detta ansågs nödvändigt i studien 

för att kunna få förståelse för hur ett företag lyckats erhålla varaktiga konkurrensfördelar.  Det 

som även går att finna som negativt med kvalitativ forskning är svårigheten att replikera 

undersökningen. Just på grund av att kvalitativa undersökningar ofta har låg grad av 

strukturering och bygger på forskarens egna intressen kan det vara svårt att kunna upprepa en 

kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005). Vi redogjorde för hur studien gick till på ett 

detaljerat sätt och spelade in intervjuerna, dock kan studien inte genomföras på ett exakt sätt 

igen, vilket beror på de unika situationer som intervjupersonerna intervjuades i. Kvalitativa 

studier kan vara svåra att generalisera till en population. Det är omöjligt att av en fallstudie 

med lägre grad av strukturerade intervjuer kunna dra slutsatser om en hel population och 

därmed var det inte syftet med denna studie. Resultatet från en kvalitativ studie ska istället 
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generaliseras till teorin och därmed är det kvaliteten på teoretiska slutsatser som formuleras 

med kvalitativ data som grund som är det betydelsefulla vid bedömningen av 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2005). Yin (2003) menar att fallstudier är 

generaliserbara till teoretiska förslag och inte till populationer. Detta visar att fallstudien inte 

representerarar ett urval utan målet är att utöka och generalisera teorier, vilket hänvisas till 

analytisk generalisering och alltså inte statistisk generalisering. Syftet med studien var därför 

inte att kunna generalisera utan att gå ner på djupet för att få förståelse om ett teoretiskt 

fenomen. Ännu en nackdel med fallstudier är att de kräver mycket tid för att kunna fånga 

fenomen (Yin, 2003). Detta löste vi genom att genomföra intervjuer där de anställda och 

chefen fick beskriva processer i företaget och vi granskade historiska dokument för att få 

kunskap om händelser inom företaget och i dess omvärld.  

 

Genom intervjuerna fick vi en bild av företaget genom de anställda, vilket möjligvis bara 

belyser det som är bra och om vi använt observationer hade vi mer tydligt sett hur det faktisk 

är inom företaget och ökat studiens trovärdighet. Detta var dock något som inte var möjligt då 

studien gick tillbaka i tiden, vilket skulle krävt alltför omfattande observationer under en lång 
tid. 

Vid analysen kan det ses som fördelaktigt att vara teorineutral vid utformning av kategorierna 

och låta analysen forma kategorierna, snarare än att de är förutbestämda (Bryman & Bell, 

2005). Vi ansåg dock att för att kunna fånga dynamiska kapabiliteter i ett företag var det 

nödvändigt att använda Teece´s (2007) nedbrytning av dessa. Vidare gjorde detta att teorin 

formade kategorierna i analysen, vilket fick till följd att meningsenheterna som valdes ut och 

kodades styrdes av teorin.  

  



 

 

4. Empiri och analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys, vilket inleds med 

bakgrundsinformation om företaget och följs av de olika delarna i dynamiska kapabilitets-

ramverket. Därefter behandlas chefens medverkande i dynamiska kapabiliteter samt den 

sammanfattande analysmodellen och en slutanalys. 

I detta kapitel presenteras både empiri och analys. Detta på grund av att empirin ses som 

problematisk att helt avskärma från tolkningar då denna valts ut från de kategoriserande 

meningsenheterna. Detta också för att undvika mycket upprepningar av empirin och för att 

underlätta för läsaren genom att direkt kunna relatera analysen till empirin, då empirin är 

omfattande. Detta har dock lett till vissa upprepningar, då vissa händelser och handlingar 

passar under flera byggstenar till dynamiska kapabiliteter och därmed nämns flera gånger. Vi 

såg dock detta som det mest fördelaktiga sättet för att läsaren skulle kunna hänga med i 

analysen och lättast se kopplingen till empirin. Kapitlet bygger på Teeces (2007) ramverk och 

utgör därför tre olika delar av analys, där analysdel ett presenteras i samband med de 

empiriska delarna kring varje byggsten, vilket har syftat till att analysera kring de olika 

byggstenarna av de dynamiska kapabiliteterna ”känna av möjligheter och hot”, ”ta tillvara på 

möjligheter” samt ”hantera hot och förändra”. I analysdel två togs ett steg ifrån de 

byggstenarna och de första analyserna kopplades samman i en gemensam analys kring varje 

dynamisk kapabilitet. Gällande chefens medverkande behandlas det empiriska och dess 

analysdel i ett avskilt avsnitt, för att ge en tydlig bild av det. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analysmodell och en tredje och sista slutanalys, där fokus ligger på att 

ytterligare ta ett steg ifrån de minsta detaljerna och se det ur ett större perspektiv för att tala 

närmare studiens frågeställning, men också för att koppla samman analysdelarna. Vi kommer 

inleda kapitlet med bakgrundsinformation om företaget för att skapa en bild av företaget innan 
analysen. 

4.1 Bakgrundsinformation om företaget 
Arbesko är ett familjeföretag som tillverkar skydds- och arbetsskor i Sveriges enda 

kvarvarande skofabrik som ligger i Kumla. De har 130 anställda och riktar sig till 

professionella användare i sina yrken, vilket de har gjort sedan de började producera 

skyddskor 1952. Företaget består av en huvudchef, som även är företagets VD samt ägare. 

Därunder finns det ett antal chefer inom olika områden, som inköp, försäljning, export, FoU, 

kundservice, fabrik, information samt en affärschef. Under vissa av dessa områdescheferna 

finns anställda, som inom fabriken samt inom kundservice. Arbesko satsar på att tillverka en 

mindre mängd skor med högre förädlingsvärde och mervärde än konkurrenterna och har stort 

fokus på kvalitet och ergonomi. Ett visst moment i skotillverkningsprocessen som kallas 

nåtling görs i Brasilien, detta för att minska kostnaderna. Arbesko är marknadsledande och 

försäljningen har förändrats under de senaste 30 åren. Tidigare skedde största delen av 

försäljningen genom direktförsäljning. Idag sker den istället till största del via återförsäljare. 

Deras konkurrenter består av producenter med liknande kvalitetstänk som Arbesko, men även 

importerade lågprisskor från främst Asien. En annan stor förändring som skett är att för 

omkring 30 år sedan var Arbesko i stort sett ensamma på marknaden och hade hela 98 procent 
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av marknadsandelarna. Idag har konkurrensen ökat och marknadsandelarna har minskat till 23 

procent, vilket gör att det ställs hårdare krav på Arbesko. Dock är de fortfarande en av de 
ledande skotillverkarna på marknaden. (Arbesko, 2014)  

2013 fattades beslut av styrelsen att slå ihop företagets två fabriker ihop till en. Norrvikens 

Skofabrik i Strömstad lades ned och flyttade produktionen till skofabriken Age i Kumla. Detta 

var en följd av den långvariga lågkonjunkturen i landet och ökad konkurrens, vilket gjorde att 

det inte var hållbart med två fabriker i framtiden. För att hantera detta skapade de en 

uppdaterad och utbyggd fabrik som möjliggjorde en nästintill maximal produktion, samtidigt 

som försäljningen gick upp. Många konkurrenter har placerat sina fabriker i låglöneländer för 

att kostnadseffektivisera, medan Arbesko har valt att ha kvar sin fabrik i Sverige. Det beror 

mycket på kvalitetsaspekter och av praktiska skäl, som huvudsakligen leder till fördelar för 

kunder och återförsäljare, ett exempel är snabbare leveranser. Under de senaste åren har 

Arbesko utvecklat en rad tekniska innovationer gällande deras produkter. Arbesko var till 

exempel först med inläggssulor i sina skor (1992). De har även skapat en gelkudde i 

skoklacken (2001) som bidrar med svikt i varje steg. Denna minskar sjukfrånavaron enligt en 

studie bland fabriksarbetare. De har utvecklat skinn som genom en unik process kan motstå 

vatten i 8 timmar (2004), ett skinn som klarar upp till 900 grader utan att krympa (2004) och 

en bälg som undviker att vatten tränger in via dragkedjan (2012). Ännu en innovation var en 

ny inläggssula X-40 med bättre stötdämpning och bättre återfjädring (2013), samt en tåhätta 

som håller värmen bättre (2013). Arbesko har patent på vissa innovationer för att undvika att 

konkurrenter kan dra fördel av dem. Produktutvecklingsavdelningen är hela tiden i full gång 

och fler innovationer är på gång. Innovationerna är det som bidragit till företagets överlevnad 

och framgång, enligt chefen. (Arbesko, 2014) 

4.2 Känna av möjligheter och hot 
I följande avsnitt kommer vi behandla dynamiska kapabiliteten ”känna av möjligheter och 

hot” och dess fyra byggstenar, vilka tydliggörs i figur 4 genom att vara blå. Här kommer 

empiri kring byggstenarna att presenteras och i samband med det presenteras en analys kring 
varje byggsten. Avsnittet avslutas med en gemensam analys för hela dynamiska kapabiliteten. 
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Figur 4 - Egen bearbetning av Teece’s (2007) modell med fokus på "känna av möjligheter och hot" 

4.2.1 Processer för att styra intern forskning och utveckling 

Arbesko har ur flera avseenden utvecklat sitt sätt att arbeta med forskning och utveckling 

under de senaste åren. Bland annat har de idag en produktutvecklingsgrupp på ett helt annat 

sätt än tidigare. Kundservice talar om att produktutvecklingsgruppen sitter tillsammans och 

spånar på idéer och ger förslag som sedan tas upp i större forum. Inköpschefen menar att 

Arbesko arbetar aktivt hela tiden med att söka efter det mest avancerade när det gäller 

teknologi och komfort och de talar om att de har en medvetenhet kring det. De jobbar inte 

bara med det när de söker komponenter, material, råvaror, utan också när de utvecklar detta. 

Abresko har två anställda som huvudsakligen arbetar internt med produktutveckling, en 

nåtlerska med lång erfarenhet av skor och en industridesigner. Informationschefen berättade 

om att vid produktutveckling arbetar de mycket med att ta tillvara på kunskapen som finns 

internt, dels genom chefen som har lång och omfattande kunskap inom branschen, men också 

genom att kommunicera med de anställda i produktionen. Då skotillverkning är ett hantverk 

krävs det stora kunskaper hos de som tillverkar skorna, vilket gör att de som arbetar med 

produktutveckling många gånger går ut till dem i fabriken för att få hjälp och ta del av deras 

kunskaper. De går ofta ut i produktionen också för att testa sig fram på egen hand. 

Fabrikschefen talade om att företaget har en produktutvecklingsgrupp med goda kunskaper i 
kombination med stor kreativitet; 

”Han som är industridesigner han har ju, han är väldigt kreativ. Vi var i Tyskland tror 

jag det var, då tog han kort på ett avgasrörsystem på en bil och tyckte att det var en 

schysst form och den formen har han sedan använt när vi har gjort vår sula. Så jag 
menar, ibland undrar man hur fan det fungerar i din hjärna?” 

Fabrikschefen talade även om de att inom Arbesko hela tiden tittar efter nya lösningar och 

strävar efter att aldrig stanna upp utan hela tiden ha ett nytänkande genom hela 

organisationen, vilket är det som driver Arbesko framåt. Kunskapsutbytet över avdelningar 

tillsammans med ständigt nytänkande har lett till att Arbesko har kunnat skapa en rad 

innovationer med hjälp av intern forskning och utveckling. Företagets chef berättade bland 

annat att de inom företaget har skapat vattentäta dragkedjor med hjälp av en bälg som gör att 

vattnet rinner ut under dragkedjan och inte in i skon, vilket de har patenterat. Sedan har de 

även tagit fram aluminiumtåhätta som är flockad till vinterkängor, vilket gör att det blir det ett 

luftlager som är still runt stålet och gör att stålet kyler mindre, vilket även det patenterats. Han 
talade även om att innovationer och patenterande är en ständig process inom företaget. 

Analys – Processer för att styra intern forskning och utveckling samt val av nya 
teknologier 

Genom ovanstående empiri går det att se att Arbesko arbetar med att finna möjligheter internt 

och främst genom egen produktutveckling, vilket går att ses som en byggsten till dynamiska 

kapabilitetet ”känna av möjligheter och hot”. Detta genom att det går att ses som en process 

och inte som enskilda, slumpmässiga händelser, vilket är en grundbult i det dynamiska 

kapabilitets-ramverket (Zollo & Winter, 2002). Denna process inkluderar enligt teorin att 

styra intern forskning och utveckling samt val av nya teknologier, vilket ska leda till 
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upptäckter av möjligheter inom företaget med hjälp av de resurser som existerar internt inom 

företaget (Teece, 2007). Det går att se att Arbesko har lyckats komma fram till ett flertal 

innovationer med hjälp av det som finns inom företaget. Detta genom flera innovativa idéer 

tillsammans med produktutvecklingsgruppens kunskap om skor och dess kreativitet, chefens 

kunskaper och erfarenheter om branschen och dess efterfrågan såväl som behov, samt 

skotillverkarnas kunskaper som har lagt grunden för ett flertal innovationer. Vi ser det här 

som att samtliga ovan nämnda komponenter tillsammans utgör ”processer för att styra intern 
forskning och utveckling samt val av nya teknologier”. 

4.2.2 Processer för att utnyttja leverantörer och komplementärers innovationer 

Exportchefen berättade om att Arbesko ofta är ute på mässor för att hitta information om vad 

konkurrenter och leverantörer gör och inköpschefen talade om att de hela tiden analyserar 

kundbehovet och letar efter leverantörer som klarar dessa krav. Arbesko har ständigt 

omvärldsbevakning för att hitta information om vad konkurrenterna gör och analyserar deras 

produkter noga, menade informationschefen. För att hitta potentiella samarbetspartners reser 

chefen mycket för att övertyga sig om att leverantörerna förstår Arbesko och hur de vill ha 

sina produkter. Chefen åker enligt sig själv även på maskinmässor och materialmässor i olika 

delar av världen för att hitta alternativa leverantörer, vilket gör att de ständigt är ute och letar 

för att hitta nya leverantörer. Företaget har även agenter och en manager som åker runt i 

världen och letar passande leverantörer och de försöker hitta leverantörer som arbetar med 

forskning och utveckling. De analyserar konkurrenternas innovationer som har stor 

kundefterfrågan för att se hur de kan dra nytta av dessa och samtidigt som de arbetar med sina 

egna uppfinningar och innovationer, vilket Arbeskos Vice VD beskriver; 

 

”[…] Men sen finns det delar som redan finns på marknaden som man måste ta till sig 

och som kunderna efterfrågar som vi inte har, så det är både och, både till att innovera 

och se vad som redan finns på marknaden och hur man då på ett smart sätt kan 
använda de lösningarna.” 

Exportchefen talade om att Arbesko uppdaterar sina produkter efter de nya material som 

leverantörerna utvecklar, ett exempel är nya tyger till skorna. Ännu ett exempel på en 

innovation från en leverantör är ett nät som gör skyddsskon luftig av nylon och polyester, som 

de använt på sina skor, vilket chefen talade om. De använder sina samarbetspartners för att få 

idéer om vilka innovationer de kan dra nytta av och använda till sina produkter och processer. 

Samtidigt bidrar Arbesko med idéer och synpunkter på hur de tycker materialet bör vara till 

sina leverantörer, då det är de som tar fram produkten och vet vad materialet behöver ha för 

kvaliteter. Produktutvecklingsavdelningen samarbetar tätt med företagets leverantörer för att 

dra nytta av deras idéer och nya material till produkterna. De har även utnyttjat konkurrenters 

innovationer genom att ta efter en ny lösning på en snörning till skor som är designad som ett 

hjul. Genom att samarbeta med samma leverantör som konkurrenten försöker de ta fram en 

liknande snörning som passar deras skor. Detta krävdes då marknadens tryck på denna 

lösning var stor och utvecklingsavdelningen identifierade detta kundbehov på marknaden och 

ansåg att det var värdefullt att ta vara på denna innovation.  
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Analys - Processer för att utnyttja leverantörer och komplementärers innovationer 
 

Enligt Teece (2007) innebär ”processer för att utnyttja leverantörers och komplementärers 

innovationer” att företag måste se utanför företagets gränser för att upptäcka leverantörer och 

komplementärers innovationer, komplementärer ses här som konkurrenter med liknande 

produkter. Ovanstående beskrivning visar att Arbesko har processer för att hitta information 

om leverantörer och komplementärers innovationer genom till exempel mässbesök, 

leverantörsbesök och omvärldsbevakningar. Detta visar att de aktivt söker efter potentiella 

samarbetspartners, leverantörer och komplementärer, vilket är betydelsefullt för dynamiska 

kapabiliteter enligt Teece (2007).  De har även processer för att utnyttja leverantörer och 

komplementärers innovationer. Detta genom information, samarbete och återkoppling från 

leverantörer i innovation- och utvecklingsprocesser för att få fram en bra lösning till kunden. 

Detta även genom att dra nytta av innovationer som konkurrenter kommer fram med och 

analysera dessa för att kunna kombinera dem i Arbeskos egna utvecklingsprocesser. 

Ovanstående beskrivning kan utefter byggstenen ”processer för att utnyttja leverantörer och 

komplementärers innovationer” i Teece (2007) ses som en byggsten till den dynamiska 

kapabiliteteten ”känna av möjligheter och hot”, det genom att utefter de olika aktiva 

handlingarna som tillsammans kan ses utgöra en process.  

4.2.3 Processer för att utnyttja utveckling i externforskning och utveckling 

Arbesko arbetar som tidigare nämnt aktivt med att ta fram nya innovationer. Arbesko har 

bland annat utnyttjat forskning som visade att militärer var skadedrabbade i stor omfattning på 

grund av dåligt uppbyggda skor. Arbesko var därför inblandad i att förebygga dessa skador 

genom utformningen av deras skor. De fick genomföra ett flertal tester för att se vilken typ av 

uppbyggnad av sko som förebyggde skador bäst, vilket gjorde att företaget kom fram till en 
helt ny lösning, vilket chefen talade om; 

”Det var då det klack till i huvudet på mig. Vi hade hållit på med hur vi skulle öka 

ergonomin i foten, i skodon. Men då kom vi på så här för att all dämpning förr var 

plastisk, alltså man försökte ha ett skum som dödade all chock och så vidare. Då 

visade det sig att man fick mer skador om man gjorde plast i stället, men nu kom vi ju 

på då att om vi härmar hälkudden [...] då bygga en förläning av hälkuddens, kroppens 

hälkuddes funktionalitet. Och det var grunden till den här gelen då, och den är vi då 
unika med, det är ingen annan som har det.” 

Arbesko är hela tiden sökande efter möjligheter, exempelvis hittade chefen ett 

impregneringsmedel utan kemikalier på en köksmässa som de såg att de kunde använda på 

sina skor för att de skulle kunna möta kundbehovet gällande miljövänlighet. Arbesko arbetar 

även på andra sätt för att utnyttja det som finns i omvärlden, bland annat genom att förbättra 

produktionen med hjälp av kurser på universitet för att optimera och få produktionen att 
ständigt förbättras, vilket fabrikschefen talade om; 

”Vi försöker ju hela tiden förbättra egentligen och just nu så går jag och min 

arbetsledare och läser en lean-utbildning på Chalmers. Så vi tittar lite på den biten då, 
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att ta bort all slöseri och ta bort alla onödiga saker. Så jag, jag är väldigt frågande, jag 

kan ställa frågan om ”varför står den där?”, ”Jo men den har alltid stått där”, ”Ja men 

VARFÖR står den där? Varför står den inte där istället?” Förstår du vad jag menar? 

Jag kan ställa sånna dumma frågor ibland. Men tillslut blir jag också hemmablind 

ibland, och det är då det är bra att gå en kurs eller något och så får man en nytändning 
och så sparkar man på sig själv.”  

Arbesko arbetar också med att dra fördel av externa aktörer genom att ha ett nära samarbete 

med sina distributörer. Det på grund av att distributörerna idag sitter på den centrala makten 

och därför menar Vice VD att det krävs att se dem som samarbetspartners för att nå ut till den 
breda distributionerna och därmed till de enskilda kunderna. 

Analys - Processer för att utnyttja utveckling i extern forskning och utveckling 

Processer för att utnyttja utveckling i extern forskning och utveckling handlar om att finna 

utveckling av teknologier och annan forskning utanför företagets gränser, men också utanför 

dess kunder, leverantörer samt konkurrenter (Teece, 2007). Som tydliggjorts ovan går det att 

se att Arbesko utnyttjat utveckling i extern forskning och utveckling på fyra sätt; genom att se 

till forskning om skadeproblem hos militärer, genom forskning om nya kemikalier, genom att 

utnyttja externa kunskaper om produktion för att produktionen och genom samarbete med 

distributörer. Precis som i föregående avsnitt har vi här kunnat se att dessa typer av händelser 

har skett vid upprepande tillfällen och utgör därmed en process, vilket gör att det kan ses som 

en byggsten till den dynamiska kapabiliteten ”Känna av möjligheter och hot”. Dock är denna 

del av att ”känna av möjligheter och hot” relativt liten i dess omfattning i förhållande till de 

andra byggstenarna hos Arbesko, men vi ser inte byggstenarna till dynamiska kapabiliteter 

som svart eller vitt utan det kan finnas mer eller mindre utav det. Med det sagt har vi kunnat 

identifiera denna byggsten av dynamisk kapabilitet hos Arbesko genom ovanstående 
händelser, om än i liten omfattning. 

4.2.4 Processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 
kundinnovationer 

Arbesko kallar sin organisationsstuktur för ”processtyrd”, där de arbetar genom olika 

processer med ett fokus som hela tiden är på slutkunden. Därför är Arbesko lyhörda för vad 

slutkunder har för åsikter gällande deras produkter och vad de efterfrågar. Bland annat samlar 

de in den typen av information genom tester hos företag som använder deras skor, där 

användarna får fylla i ett ark och därifrån utvecklar de produkterna. Många gånger är 
Arbeskos designers högst inblandade i testerna, vilket exportchefen berättade. 

Den huvudsakliga insamlingen av information om kundernas behov sker genom företagets 

säljare som är ute på marknaden bland kunderna och tar till sig vad kunderna har att säga om 

produkterna. Detta för de sedan vidare till företagets Vice VD som tar upp den insamlade 

informationen på ett sortimentgruppsmöte. Därefter arbetar produktutvecklingsgruppen med 

att ta fram prototyper och därefter kontaktas ett företag som används som testpiloter för att få 

in information om hur skon fungerar, vilket gör att Arbesko får ständig återkoppling på nya 

produkter eller finesser i redan befintliga produkter, som de utvecklar enligt 
försäljningschefen; 
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”Vi då som jobbar och träffar kunder på marknader samlar ju på oss information om 

önskemål från våra kunder och ”var vi fel ute” och informationen delger vi de som 

jobbar med produktutveckling så, […] att berätta för dem vad marknaden vill ha för 

något.”  

Försäljningschefen talade även om att insamlandet av information om kundbehov till stor del 

handlar om ett samspel mellan Arbeskos kunder, säljare och utvecklingsavdelning, utefter den 

ovan nämnda processen, vilket är det som gör att företaget hamnar rätt rent produktmässigt. 

En sak som de infört efter att ha kunnat se att kunderna efterfrågar det är, som nämnts i 

tidigare avsnitt, en typ av snörning som är som ett hjul. Det är något som konkurrenterna haft 

sedan tidigare och kunderna önskat på Arbeskos produkter, vilket exportchefen berättade. En 

annan sak de har gjort, som informationschefen talade om, efter att kunder har efterfrågat det 

är halkskydd på vissa skor, där de fick ta fram halkskydd som är anpassade efter deras typer 

av skor. Något som de även utnyttjar är reklamationer, vilka de tittar på och tar lärdom av och 

försöker förändra till det bättre. Om de snappar upp något från reklamationerna går det till 

produktutvecklingen där de tittar på gamla skor och försöker hitta nya lösningar för att 

ytterligare anpassa produkten efter kunden, enligt fabrikschefen. Arbesko samlar ständigt in 

information om kunder genom en kombination av ett flertal olika forum, som ovan nämnda 

säljare, men också via webben och genom mässor runt om i Europa, vilket Vice VD berättade; 

 

”[…]Antingen när vi ställer ut själva eller ibland kanske vi inte har något men så åker 
vi dit i alla fall och tittar lite vad som erbjuds och lite eventuella trender och sådär.”  

Informationschefen talade om att företaget försöker vara lyhörda för all typ av 

omvärldsbevakning, exempelvis har de snappat upp i butiker att det är en sportig trend 

överlag i samhället och därför försöker de anpassa sig till den genom att göra ett sportigt 

utseende på skorna.  

 

Företagets Vice VD talade om att Arbesko arbetar hela tiden för att finna nya 

marknadssegment och hålla koll på vad som sker på den redan befintliga marknaden. Bland 

annat använder de sig av Retriver, där de får dagliga rapporter om sökord och agenter som de 

lagt in. Genom detta få de en bild av vad som sker på marknaden, vad konkurrenter gör och 

nya modeller som kommer ut på marknaden. Ibland när de utvecklar nya produkter tar de del 

av externa konsultrapporter för att verifiera att det som de tror på även är konsulternas syn, 

vilket oftast överensstämmer men ibland kan det vara någon vinkel som skiljer. De ser detta 

som ett sätt att se att det som de trott också överensstämmer med verkligheten. Ett nytt 

marknadssegment som de har funnit är sjukhus, då de har flera skor som är passande för 

sjukhusmiljöer. Där har de sett att de kan sälja i stora volymer genom att sälja skorna i paket 
tillsammans med kläderna, vilket exportchefen berättade; 

”Vi arbetar mycket med att sätta ut produkter i test och försöka jobba nära våra 

slutkonsumenter och därmed skapar produkter för dem. Och är det någon sektor som 

vi inte finns i så är vi ofta intresserade av att göra tester med nya kundgrupper. Så 

exempel så är det ett stort sjukhus i Norge […] och de har över 10 000 anställda, så att 

det blir ganska stor volym på skor. De håller nu på att göra ett test för att se om de ska 
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satsa på att skapa en uniform för de här sjukhusen, där det både ingår kläder och skor. 

Så där vill man ta fram och se vad de ska ha för skor och så vidare, så där är vi med i 
det testet. Det skulle kunna vara ett sätt att nå en ny målgrupp.”  

Arbesko talar mycket om att de inte kan hitta mycket nya kunder på den svenska marknaden – 

antingen köper företagen redan av dem eller är det kunder som de en gång haft men som nu 

köper av konkurrenter istället. Ett nytt marknadssegment som har vuxit fram de senaste åren 

är dock bemanningsföretag. Det på grund av att företag som exempelvis Atlas Copco idag till 

större del än tidigare har anställda via bemanningsföretag och därmed gäller inte Atlas Copcos 

avtal gällande skyddsskor. Det gör att Arbesko har sett att de måste börja sälja till 

bemanningsföretagen. Då Arbesko inte ser stora möjligheter att hitta nya kunder på svenska 

marknader, arbetar de idag aktivt för att ta sig in på andra, internationella marknader, vilket 

informationschefen talade om; 

”Sen försöker vi komma in i andra länder, det gör vi ju. Med specifika produkter, vi 

har ju en säljorganisation i Beneluxländerna också. Tyskland, Frankrike och Holland 

som jobbar där nere. Det har ju utökats med åren, det försöker vi hela tiden, komma in 
på nya marknader.” 

Till stor del sker idag Arbeskos försäljning via återförsäljare. Gällande kunderna som köper 

via återförsäljare, samlar de främst in information genom de ovan nämnda tillvägagångssätten 

genom bland annat tester, frågeformulär, kundservice och reklamationer, vilket 
försäljningschefen berättade; 

”[…] det är kunderna som kommer med önskemål om produktutveckling. Det är 
kunderna som är medverkande i det i allra högsta grad.” 

Informationschefen berättade att Arbesko har även en del stora kunder som de har 

direktkontakt med, där de tillsammans med de ovan nämnda tillvägagångsätten samlar in 
information om de kunderna, skapar och utformar produkter med hjälp av dessa kunder; 

”Vi har en liten grupp […] direktkunder som inte vill gå via en återförsäljare utan 

direkt via oss. Till exempel Securitas och McDonalds. De vill gå direkt via oss och 

med dem kan vi ha samarbeten. Securitas till exempel har vi ju utvecklat skor 

tillsammans med helt enkelt, för deras personal. Så det har ju varit väldigt mycket 

mellan vår produktutveckling och deras personal. Testa olika modeller hit och dit och 
de får tycka till.”  

Informationschefen berättade även om ett annat exempel på en kund, LKAB, som de genom 

ett samarbete har utvecklat nya produkter med, som önskade specialgjorda skor för deras 

speciella arbetsförhållanden i gruvan. Dessa typer av samarbeten sker endast med stora 

direktkunder men många gånger finns de utvecklade produkterna ute på marknaden för alla 

andra. När de utvecklar produkter tillsammans med kunder, har ofta kunder krav som Arbesko 

ska uppfylla och samtidigt strävar de efter att ge ytterligare mervärde genom att addera 
Arbeskos interna innovationer till produkterna, vilket Vice VD talade om; 
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”De har ju deras önskemål och krav och de försöker ju vi uppfylla. Sen kan det ju vara 

så att vi har i vår produktutvecklingsportfölj funktioner och lösningar som de inte har 

någon idé om och som vi kan lyfta fram och visa på att, i bästa av alla världar så 

uppfyller vi deras krav men vi kan tillföra ytterligare till produkten som de inte hade 
tänkt sig men som gör att de kan få ut ett mervärde.”  

Analys - Processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 
kundinnovationer 

Inom dynamiska kapabilitets-ramverket inkluderas, inom ”känna av möjligheter och hot”, 

”processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 

kundinnovationer”. Det handlar till stor del om att samla in informationen om kunden och hur 

dess behov förändras, vilket Arbesko gör hela tiden. Det handlar också om att kunna se hur 

marknaden förändrar sig och dessutom om att göra innovationer tillsammans med kunder 

(Teece, 2007). I empirin har samtliga tre delar av dessa processer identifierats hos Arbesko, 

vilket gör att det kan ses som en byggsten till dynamiska kapabiliteteten. Detta då företaget 

kontinuerligt samlar in information om kunderna, mycket genom att alltid utveckla sina 

produkter med fokus på slutkunden. Detta går att identifiera vid upprepade tillfällen, vilket 

gör det till en byggsten till dynamisk kapabilitet. Företaget arbetar även aktivt med att finna 

nya marknadssegment och kunna ta sig in på dem, då de ser att den befintliga marknaden som 

de verkar inom är mättad. Båda ovanstående delar identifieras bland annat genom en nära 

kontakt och kommunikation med kunder och genom att besöka mässor, vara på kundbesök 

och göra tester för att identifiera kundbehoven. Gällande kundinnovationer har det kunnat 

identifieras vid ett flertal tillfällen, där de tillsammans med sina stora kunder utvecklar 

produkter tillsammans om det finns intresse från kundens sida. Utefter vad vi har kunnat se 

hos Arbesko, går det se att byggstenen ”processer för att identifiera marknadssegment, 
förändrade kundbehov samt kundinnovationer” är högst central i företaget. 

4.2.5 Gemensam analys: ”känna av möjligheter och hot” 
Att hitta nya möjligheter innebär aktiviteter som möjliggör att känna av, skapa, lära och tolka 

möjligheter och att ha ett analyssystem för att kontinuerligt kunna göra dessa aktiviteter. 

Utefter studien kan det ses att Arbesko investerar i forskning och utveckling genom deras 

kreativa produktutveckling då de hittar och skapar möjligheter genom dessa processer inom 

företaget, vilket är en viktig komponent för att hitta möjligheter. De lär av varandra på de 

olika avdelningarna och byter kunskaper för att skapa möjligheter i produktutvecklingen. De 

tar vara på sina medarbetares kompetenser samtidigt som de arbetar med nytänkande, vilket 

enligt Teece (2007) är en del för att hitta och skapa möjligheter. Detta kreativa nytänkande 

har bidragit till många innovationer inom företaget, vilket är företagets huvudsakliga arbete 
med att hitta och skapa möjligheter.  

För att identifiera möjligheter på marknader är de aktivt ute på mässor där de söker efter vad 

konkurrenter gör. De letar och söker efter leverantörer som ska klara av att kunna möta 

kundbehovet. Det har kunnat ses att de har processer för att söka efter och hitta leverantörers 

och komplementärers innovationer som de kan involvera i sina egna innovationsprocesser. 

Detta visar att de även söker efter möjligheter utanför företaget, vilket är viktig för att hitta 
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möjligheter. Parallellt arbete med att ta in kunskap om kundbehovet och tekniska möjligheter 

ökar möjligheter för att fånga nya möjligheter. Arbesko söker aktivt på marknaden efter 

tekniska möjligheter som de kan få in i sina produkter och processer. Dess leverantörer har 

bidragit med tekniska möjligheter och de har även identifierat tekniska möjligheter hos 

konkurrenter som kunderna vill ha. För att hitta utvecklingar i branschen och på marknaden 

har de också processer för att bevaka detta, dock har detta en mindre del i arbetet med att hitta 

och skapa möjligheter än föregående. För att fånga nya möjligheter behöver företag enligt 

Teece (2007) arbeta parallellt med att med att söka efter tekniska möjligheter och ta in 

kunskap om kundbehovet. Arbesko arbetar med detta då de kontinuerligt samlar in 

information om sina kunder genom mässor och kundbesök för att identifiera efterfrågan och 

kundbehov, förändringar i dessa, samt samarbete i kundinnovationsprocesser. Detta har visat 

att de kunnat hitta information och möjligheter som de kan använda för att skapa och fånga 

möjligheter genom innovationer. För att innovationen ska bli framgångsrik måste företag 

förstå kundens behov enligt Teece (2007), vilket visar betydelsen av att söka efter och 

identifiera kundbehov. Detta är något som är en stor del i Arbeskos arbete, vilket visar att 

detta är en betydelsefull dynamisk kapabilitet hos företaget, detta genom att skapa och fånga 
möjligheter utefter kundens efterfrågan.  

4.3 Ta tillvara på möjligheter 
I följande avsnitt kommer vi behandla dynamiska kapabiliteten ”ta tillvara på möjligheter” 

och dess fyra byggstenar, vilka tydliggörs i figur 5 genom att vara blå. Här kommer empiri 

kring byggstenarna presenteras och i samband med det presenteras en analys intill varje 
byggsten. Avsnittet avslutas med en gemensam analys för hela dynamiska kapabiliteten. 

 

4.3.1 Klargöra kundlösningen och affärsmodellen 

Arbesko bygger upp sina skor med en speciell produktionsteknik för att få högkvalitativa 

produkter. Exportchefen berättade att de uppdaterar affärsmodellen i takt med vad marknaden 

Figur 5 - Egen bearbetning av Teece’s (2007) modell med fokus på "ta tillvara på möjligheter" 
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efterfrågar. De har förändrat sig de senaste åren genom att den största delen av försäljningen 

idag går via återförsäljare istället för direkt till slutkunden, vilket har förändrat 

försäljningsstrategin. Affärsmodellen har behövt anpassas efter detta, då det påverkar 

helheten. Det unika med företagets affärsmodell är att de inte köper en färdig produkt utan 
utvecklar den och sedan säljer den, vilket försäljningschefen poängterade: 

”Det som är unikt är att vi har utveckling, marknadsföring, försäljning och allt inom 

företaget. Vi köper inte en färdig produkt utan vi utvecklar den och säljer den.” 

Företagets chef berättade att Arbesko har även börjat delokalisera viss del av tillverkningen de 

senaste åren för att klara av konkurrensen, vilket bidragit till minskade kostnader och ökad 

produktivitet. Bland annat görs idag viss sömnad i en fabrik i Brasilien. I och med 

delokaliseringen har säljarnas arbetssätt förändrats successivt under åren för att kunna lära sig 

hantera det nya distributionskanalsystemet från slutkund till att övergå till återförsäljare. För 

att möta kundernas krav och behov på snygga skor har de tagit fram en sportig skyddssko, då 

det råder en sportig trend rent generellt i samhället just nu, men det har också blivit viktigare 

med utseendet på skorna för att särskilja sig från konkurrenterna. Något mer som förändrats 

de senaste tio åren är att affärssystemet har bytts ut för att anpassas efter 

omvärldsförändringar. För att kostnadseffektivisera har de även slagit ihop två fabriker till en, 

där de tvingats att öka produktiviteten och dra ned på anställda som ett resultat av 

hopslagningen. Arbeskos inköpschef talade om att de arbetar med att kostnadseffektivisera 

och hitta effektivare lösningar för utveckling av skor som de har gott om. Företaget arbetar 

med att möta kundens behov och erbjuda unika lösningar för kunden och väljer teknologi och 

komfort utefter kundens behov. Arbesko producerar produkter inom ett dyrare prissegment, 

men möter kundernas behov med mycket och välutvecklad teknologi i produkten och försöker 

få kunden att förstå mervärdet.  De arbetar med att förbättra samarbetet med sina leverantörer 

för att få en mer tidseffektiv och kostnadseffektiv leverans, vilket innebär att de analyserar 

värdekedjan för att hitta effektivare sätt att leverera värde till kunden.  Kundtjänst berättade 

att företagets organisationsteknik anpassas efter kundens önskemål gällande snabbare 

kommunikation och anpassningar efter omvärldens tekniska innovationer. 

Analys - Klargöra kundlösningen och affärsmodellen 

Ovanstående stycke visar val som Arbesko gjort gällande sin affärsmodell. Arbeskos 

affärsmodell kan ses som unik baserat på intervjuerna, då den skiljer sig från konkurrenterna i 

och med att de har utveckling, marknadsföring, försäljning och produktion inom företaget. 

Arbeskos affärsmodell har förändrats och anpassats under åren för att möta kundbehov och 

marknadsförändringar, vilket enligt Teece (2007) är en grund till dynamiska kapabiliteter då 

det är betydelsefullt att hela tiden hålla affärsmodellen passande för branschens miljö (Teece, 

2007). Förändringar som skett är förnyelse och anpassning av försäljningsstrategin, genom 

delokalisering, vilket bidragit till minskade kostnader, ökad produktivitet och även 

arbetssättet har förändrats. Men också genom hopslagning av fabriker har bidragit till 

kostnadseffektivisering och ökad produktivitet. Detta visar att kostnadsstrukturen har 

omdesignats för att möta marknadens förändringar och kundens behov, vilket är en del av 

byggstenen ”klaragöra kundlösningen och affärsmodellen” som handlar om att ha 
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produktdesign och kvalitetsspecifikationer, samt affärsmodell som hjälper till att definiera på 

vilket sätt företaget levererar värde till kunder (Teece, 2007). Arbesko letar ständigt efter 

effektivare lösningar i produktionen och anpassar affärsmodellen därefter.  Analysering av 

värdekedjan bidrar till att de kan hitta effektivare sätt att levererar kundlösningen, vilket är 

viktigt för att skapa en bra affärsmodell (Teece, 2007). För att nå framgång och skapa bra 

affärsmodeller är det även viktigt enligt Teece (2007) att ha en passande och unik 

affärsmodell för marknaden och förstå kundbehovet, vilket Arbesko arbetar med genom att 

anpassa den efter förändringar i kundbehov och på marknaden och de arbetar med att hela 
tiden försöka effektivisera den. 

Det unika med deras produkter är att de kan erbjuda hög teknologi, komfort och kvalitet som 

gör att de kan kräva lite högre pris. Detta definierar hur de levererar värde till kunden enligt 

Teece (2007). Produkterna har uppdaterats med en sportigare design för att kunna möta ännu 

en kundgrupp, vilket visar att nya målmarknader har tillkommit, vilket ingår i affärsmodellens 

förnyelse enligt Teece (2007). Utefter ovanstående går det att se att Arbesko har arbetat med 

ett flertal processer som går att härleda till byggstenen ”klargöra kundlösningen och 

affärsmodellen” och därmed utgör en grund till dynamiska kapabiliteten ”ta till vara på 
möjligheter”. 

4.3.2 Val av beslutsprotokoll 

Arbesko har gjort en hel del investeringar de senaste åren, såväl stora som små. De 

huvudsakliga investeringarna har skett i fabriken för att hålla den uppdaterad. Arbesko har 

även gjort marknadsinvesteringar de senaste åren för att nå ut till nya kunder som inte enbart 

finns inom de redan befintliga marknaderna, vilket Vice VD talade om; 

”Sen har vi ju gjort marknadsinvesteringar eftersom vi har jobbat mycket mer med, 

vad ska man säga, bredare med varureklam och populärpress och inte bara annonserat 

i fackpress så, på det traditionella sättet. Så där har vi gjort marknadsinvesteringar 
också.” 

Exportchefen berättade att oftast sker besluten kring investeringar högst upp hos chefen eller 

Vice VD, men om det gäller mindre beslut tas de längre ned i organisationen och hos cheferna 

inom dess område. Exportchefen talade om att beslut med ett värde omkring 50 000 kr och 

nedåt kan tas ute i organisationen. En investering som Arbesko gjort är att de har två 

certifierade leverantörer på samma produkt, allt för att undvika problem, om det skulle hända 

något som att en leverantör går i konkurs, vilket chefen berättade. Flera inom företaget ser att 

beslut kan fattas snabbt hos Arbesko, vilket inte alltid har varit fördelaktigt, vilket 
fabrikschefen talade om; 

”Jag fattar ofta beslut rätt snabbt men sen, jag kanske har varit för snabb men jag har 
nog blivit bättre på att tänka igenom det två gånger innan.”  

Förutom att beslut har fattats för fort i perioder, har Arbesko även stött på flera misstag. Bland 

annat har de inte alltid varit tillräckligt lyhörda för kunderna och inte heller reagerat 
tillräckligt snabbt på omvärldsförändringar, vilket försäljningschefen berättade; 
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”[…] Det är inte alltid man förstår kraften i en förändring när man ser första lilla 
vinden som blåser så att säga.”  

Försäljningschefen talade även om att det dock är något som de har fokuserat mycket på de 

senaste åren och har idag blivit bättre på att se vad kunderna vill, ta den tiden som en 

beslutsprocess tar samt ser mycket mer till marknaden och hur den förändras. Något annat 

som förändrats de senaste tio åren hos Arbesko är deras arbetssätt på kontoret, där 

arbetsuppgifterna idag är betydligt mer databaserade. Det innebär att de har 

datakommunikation på ett helt annat sätt med sina kunder och är mycket snabbare, bland 

annat på återkopplingar på orderkännanden. Ett annat sätt som de förändrat arbetsrutiner på är 

deras sätt att ta fram nya produkter. Tidigare har de haft sortimentgrupper, med många 

människor i, vilket inte alltid har varit fördelaktigt. Därför har de förändrat rent 

organisatoriskt och huvudsakligen hur produktutveckling ska bedrivas, vilket Vice VD 

berättade. 

Företagets chef berättade att Arbesko också har gjort sig av med vissa tillgångar, en sådan 

handlar om tungdykarstövlar, vilket var en produkt de trodde på men som inte var tillräckligt 

lönsam och därför såldes produkten till Trelleborg Viking. Informationschefen menade att det 

inom företaget finns en viss flexibilitet gällande dess tillgångar och huvudsakligen gällande 

produkter. Om det är något eller någon del av en produkt som inte efterfrågas tas den bort. 

Exempelvis blev det omodernt med halkskydd på skorna och därför togs det bort. Men de 

största avyttringarna som skett de senaste åren handlar om att de har stängt ned en fabrik och 

sålt sitt lager. De har fortfarande kvar fabriksbyggnaden i sina ägor, där istället viss forskning 

sker och de hyr nu sitt lager, vilket exportchefen berättade. Tidigare hade Arbesko två 

fabriker, en i Kumla och en i Strömstad. Som en följd av lågkonjunkturen som drabbade hela 

branschen, stängde de ned fabriken i Strömstad som varit en trygg tillgång, då det inte var 

lönsamt att ha två fabriker och det var ett nödvändigt ont för att överleva, vilket fabrikschefen 

talade om. Sammanslagningen av fabrikerna har gjort att Kumla, som tidigare producerade 

omkring 30 olika skor, idag måste fördubbla sin produktion sett till antalet modeller. Det har 

gjort att företaget investerat i ett flertal nya maskiner och arbetar nu mycket med lean och ser 

till det organisatoriska för att kunna vara produktiva, berättade chefen. 

 

Analys - Val av beslutsprotokoll 

Ovan har vi behandlat olika investeringar som gjorts hos Arbesko, vilka huvudsakligen har 

skett i produktionen för att kontinuerligt förbättra och effektivisera. Byggstenen ”val av 

beslutsprotokoll” inkluderar enligt teorin att det är fördelaktigt att göra mindre investeringar 

ofta för att minska risken för att misstag får för stora konsekvenser. ”Val av beslutsprotokoll” 

innefattar också att lära av misstag som görs inom företaget (Teece, 2007). Vi kan se detta hos 

Arbesko, då de har lärt sig av ett flertal misstag, vilka bland annat varit att tänka igenom 

beslut noga och att ha en större öppenhet till kunderna och deras åsikter. De har även 

förändrat arbetsrutiner på kontoret för att förbättra kommunikationen med kunderna, men 

också för att förbättra produktutvecklingen. I Arbesko diskuteras beslut på möten. Detta kan 

enligt teorin minska att fördomar och stigbundenhet grundar besluten (Teece, 2007). Slutligen 

innefattas i ”val av beslutsprotokoll” att göra sig av med tillgångar men också rutiner, som är 
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en trygghet, men inte längre är lönsamma eller skapar begränsningar för företaget (Teece, 

2007). Arbesko har avyttrat resurser som inte varit lönsamma för företaget som exempelvis 

produkter och organisatoriska tillgångar. Fabriken som lades ned är ett exempel på en tillgång 

som var en trygghet för företaget, men som lades ned för att minska kostnader. Samtliga 

identifierade komponenter i Arbesko går här att tillsammans ses som en byggsten till den 

dynamiska kapabiliteten ”ta till vara på möjligheter”, då det är händelser som skett 
upprepande gånger och därmed kan ses som en process. 

4.3.3 Val av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar 

Exportchefen berättade att Arbesko har gått in på en ny marknad då de även börjat utveckla 

produkter för att kunna möta mellanprissegmenten, då de tidigare enbart satsade på produkter 

i ett högre prissegment. Detta beror på att de försöker komma in på andra Europeiska 

marknader som efterfrågar produkter i en lägre prisklass. På den Skandinaviska marknaden 

satsar de dock fortsatt med sina kvalitativa produkter där det efterfrågas skor som är bra för 

personalen rent ergonmiskt. Där tänker de långsiktigt och köper kvalitativa skor för att 

undvika att personalen får besvär med ryggen och andra skador, vilket gör att de inte blir 
sjukskrivna och därmed sänker företags kostnader på sikt. Detta beskriver exportchefen; 

”Vi har insett med tiden att ifrån att bara finnas i högprissegmentet att vi också måste 

in i mellanprissegmentet för att, ska vi till exempel röra oss in på fler Europeiska 

marknader, där man då inte alltid vill betala för skorna utan man vill ha grundkravet, 

men man kan ibland tänka sig att betala lite till. Så då är det viktigt att vi delar upp det 
lite. Så det har vi gjort”. 

Även kundservice talar om att Arbesko har gått in i ett nytt segment för att kunna ta sig in på 
nya marknader; 

”De är ju ute efter lite annat ute i Europa än vad man är i norden, man har ju olika 

smak om man säger så. Och de går mycket på pris, så vi har fått göra några produkter 

som är lite billigare bara för att komma in med våra dyrare produkter, som en 
dörröppnare ungefär”.  

Chefen berättade om att de ständigt försöker gå in på nya marknader och har varit runt i hela 

världen för att försöka sälja skor. De är mycket välkända i Skandinavien, sedan har de en liten 

kontaktyta i Holland, Belgien och de har även gått in i Tyskland genom att sälja skor till 

Wolkswagen. Grönland är en ny marknad de gått in på och där var chefen och ställde ut skor 

som sålde bra. För att komma in på nya marknader arbetar chefen aktivt med att få bort 

handelshindren på marknaden genom kontakter i Svenska Utrikeshandelsministeriet och DG 

Trade som förhandlar med EU. För att skydda sina innovationer och unika 

produktionstekniker från konkurrenter som imiterar, patenterar och varumärkesskyddar de 

dessa. För att komma in på nya marknader i Europa med sina dyrare produkter har de 
tillverkat billigare produkter för att komma in på dessa marknader, berättade kundservice. 
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Analys - Val av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar 

Teece (2007) menar att affärsmodellen måste sättas på rätt plats för att nå framgång, vilket vi 

kan se att Arbesko har gjort då de erbjuder högkvalitativa produkter i Skandinavien där detta 

efterfrågas och kunderna är villiga att betala mer för en bättre produkt. Detta är enligt teorin 

även viktigt för att kunna dra fördel av en innovation på bästa möjliga sätt.  Då Arbeskos 

innovationer innehåller hög teknologi och kvalitet är det viktigt att dessa sätts på marknaden 

som är villig att betala för denna. Detta för att Arbesko ska kunna få ut högsta möjliga vinst.  

Arbesko anpassar sig efter marknader med olika behov och efterfrågan och arbetar med att 

skapa rätt produkter för rätt marknad, vilket är en viktig del i dynamiska kapabilitets-

ramverket och framför allt i byggstenen ”val av företagsgränser för att hantera komplement 

och kontrollplattformar”. En annan del av denna byggsten innefattar att skydda sina 

innovationer genom att patentera (Teece, 2007), vilket vi kan se har skett hos Arbesko 

upprepande gånger. De patenterar de innovationer som de inte vill att konkurrenterna ska 

kunna dra nytta av, vilket innebär att konkurrenterna inte kan använda samma innovation som 

Arbesko. Utefter ovanstående går det se att Arbesko har upprepande gånger påvisat händelser 

och handlingar som innefattas i byggstenen ”val av företagsgränser för att hantera 

komplement och kontrollplattformar” och kan därför ses som en grund till dess dynamiska 

kapabilitet ”ta till vara på möjligheter” som Arbesko innehar. Vi kan se att denna byggsten är 

betydande för Arbesko, då de har patenterat en rad olika innovationer vilket gör att andra 
företag inte kan kopiera deras produkter och därmed gör det Arbesko unika med dessa.  

4.3.4 Bygga lojalitet och engagemang 

Något som är unikt med Arbesko är dess anställdas lojalitet till företaget, genom att det inte är 

många som slutar och de flesta på kontoret har arbetat där över tio år. De flesta av personalen 

är kvar till pensionen och även i fabriken har de ovanligt låg personalomsättning, berättade 

fabrikschefen. På kontoret byggs lojalitet såväl som engagemang upp på ett flertal olika sätt, 
bland annat genom att se framåt, menade exportchefen; 

”Bra motivering kan vara att blicka framåt. Tala om vad som kommer, se till att vi 

som företag är uppdaterade med material, teknologi och allt sådant. Hålla en bra 
kommunikation är också en bra motivator.”  

Försäljningschefen talade om att en faktor till just engagemang handlar om att Arbesko som 

företag är ledande inom sin bransch, vilket gör det roligt att arbeta. Men det byggs också upp 

genom att de trivs tillsammans på arbetsplatsen och har en god stämning. Slutligen nämndes 

att det såg som motiverande att alla delar av företaget skedde på huvudkontoret och i fabriken. 

Genom att utveckla, tillverka och marknadsföra sina produkter internt skapas en närhet till 

hela processen och därmed både lojalitet och engagemang. Inköpschefen berättade att 

Arbesko är ett generöst företag mot sina anställda, där de har frihet över hur de disponerar sin 

tid, vilket tros vara en anledning till att de anställda trivs och i sin tur leder till en stark 

lojalitet från de anställda till företaget. Det finns också elasticitet för att få ihop livspusslet, 

vilket ytterligare bygger lojalitet. En annan anledning till just lojaliteten, som inköpschefen 

talade om, kan bero på att Arbesko är det enda företaget i Sverige som tillverkar skor, vilket 

är en produkt som kräver speciella kunskaper. Det gör att personer med stor kunskap och 
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intresse kring skor stannar kvar i företaget, då det inte finns någon annan liknande arbetsplats 
i landet. 

Chefen i företaget upplevs motivera genom frihet och stor förståelse för de anställdas 

individuella mål, det genom att en del fokuserar mycket på arbetet, medan vissa vill fokusera 

lika mycket på familjelivet. Men också frihet genom att ge ut ansvar till anställda och genom 

att ha en avslappnad stämning inom företaget, detta genom att organisationen är platt och inte 

hierarkisk på något sätt, vilket skapar en öppenhet, berättade inköpschefen. Det finns också de 

som ser det som motiverande att chefen, som också är ägare, är operativ och engagerad i 
företaget, menade försäljningschefen; 

”Han motiverar genom att vara engagerad skulle jag säga. Det speciella med 

familjeföretag är att ägaren är operativ, så det är ju, på så sätt blir man engagerad om 

man ser att ägaren är med och tycker att det är kul och finns närvarande. Så det är den 
bästa motivationen man kan göra.”  

Chefen själv talar om att han försöker motivera de anställda genom att föregå med gott 

exempel, genom att vara positiv och pedagogiskt förklara varför han tror på en viss 

utveckling. Chefen arbetar också med att föra in innovativt beteende genom hela 
organisationen och få alla anställda att se sig som en del av ett team som är innovativt. 

På fabriken försöker fabrikschefen motivera de anställda genom att hålla månadsmöten med 

varje avdelning för att kommunicera saker som gäller just den avdelningen. Bland annat hur 

det har gått och vad som kommer att ske framåt. Ibland händer det även att han har 

informationsmöte för samtliga för att berätta om försäljningssiffror och hur det går, för att de 

ska känna att det som de gör, skapar nytta, menade fabrikschefen;  
 

”Jag kör ibland information i matsalen vid behov när det är något, jag kanske berättar 

lite försäljningssiffror och jag berättar lite hur det går, så de känner att de är med och 

inte bara ”jaha jag skiter i vilket, jag bara står här och gör skor, jag vet inte ens hur 

många jag gör eller varför”. […] ”nu är det här på gång och nu måste vi försöka klara 

såhär mycket” och sen kanske få reda på att de har klarat det då kanske jag köper en 

påse bullar till dem och så får de bullar på fredag för att de har varit jävligt bra på 
något. Det behövs inte så mycket va.”  

I fabriken arbetar de alltså med att uppmuntra de anställda genom små belöningar, som 

gemensam lunch innan semestern, vilket leder till en bättre gemenskap. Fabrikschefen tror att 

lojaliteten kommer när de anställda känner att de får vara med och är delaktig i det som de 

gör. Han själv brukar gå till produktionen och slipa sulor eller något liknande för att alla ska 

känna att de är en gemensam grupp där alla är på samma nivå. Exempelvis har han jobbat i 
fabriken när det varit dåligt med folk, vilket fabrikschefen berättade; 

”[…] det var någon kväll det var ont om folk på P-sprutan, […] men jag har ju gjort 

alla momenten så jag, jag kan inte säga att jag kan men jag vet hur allting fungerar i 

alla fall. Så jag sa att ”jag är ju fan ändå här uppe så, […], jag kan jobba med 

Christer”. ”jaha” sa de och tittade på mig, ”Ska DU?”, ”ja men jag har arbetsbyxor så 
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jag kan”, så då gick jag ut i fabriken och sa till honom att ”Jaha nu får du vara chef 

och tala om för mig vad jag ska göra”, då sa han att ”Ja gör det och det”, och så gjorde 

jag det och så jobbade vi hela kvällen. Det funkade kanon. Och det tror jag att 

personalen tycker att, de märker att, de skrattar och säger ”har du arbetskläderna på 

dig nu igen?” och då ska jag ut och göra någonting då. Så det tror jag att de tycker är 

lite kul då. [...] Utan jag gillar att vara med och jag tror att, […] du måste ut i 
verkligheten och titta hur det ser ut”  

Analys - Bygga lojalitet och engagemang 

Enligt teorin handlar bygga ”lojalitet och engagemang” om att chefen ska förmedla och 

kommunicera mål, värderingar, förväntningar och motivera de anställda. Ovan går det att se 

att bygga lojalitet och engagemang sker på olika sätt på kontoret mot vad det gör på fabriken. 

På kontorer har de inga, vad vi har kunnat identifiera, klara och konkreta arbetssätt för att 

bygga just lojalitet och engagemang. I fabriken däremot ges bland annat möten där mål 

kommuniceras och viss belöning när mål nåtts. Dock talar Teece (2007) om att en viktig del i 

att bygga lojalitet och engagemang även är att chefen genom sina handlingar ska förmedla 

detta och dessutom betydelsen av innovationer. Det är något som tydligt går att se på kontoret, 

där chefen försöker förmedla ett innovativt beteende genom hela organisationen och dessutom 

genom sitt egna engagemang, gör de anställda engagerade. Inledningsvis i detta avsnitt 

behandlades att de anställda stannar länge inom företaget och har en stor lojalitet till Arbesko, 

vilket visar att chefens såväl som fabrikschefens sätt att bygga lojalitet har varit 

framgångsrikt. Det upplevs som att Arbesko har en fördelaktig företagskultur med bland annat 

frihet och öppenhet, där lojalitet och engagemang kan ses. Det är svårt att bedöma huruvida 

det är en byggsten till dynamiska kapabiliteten ”ta till vara på möjligheter” eller inte, då 

företagskultur är ett abstrakt fenomen. Men samtliga komponenter som har behandlats i detta 

avsnitt kan tillsammans utgöra en byggsten, då den uppbyggda lojaliteten såväl som 

engagemanget är starkt i Arbesko och då det inte handlar om speciellt mycket aktiva 

handlingar är det något som är svårt att kopiera från ett företag till ett annat, vilket ytterligare 

stödjer att det är en process inom dynamiska kapabilitets-ramverket.  

4.3.5 Gemensam analys: ”ta tillvara på möjligheter” 
Inom dynamiska kapabilitets-ramverket utifrån Teece (2007) beskrivs det att när en möjlighet 

hittats måste denna tas till vara på genom nya produkter, tjänster eller processer. Det genom 

att ha en företagsstruktur som möjliggör att ta tillvara på möjligheter. I Arbesko har 

affärsmodellen anpassats efter förändringar på marknaden och efter kundbehoven. Nya 

produkter och förändringar och förnyelse i processer har identifierats i företaget flera gånger. 

Dessa förändringar i processerna har bidragit till att de kunnat effektivisera sina processer och 

dra ned på kostnader för att klara konkurrensen, vilket visar på att de kan ta tillvara på 

möjligheter för att både hantera hot och för att bättre möta kundernas behov. Investeringar i 

utveckling är av vikt samtidigt som det är viktigt att bibehålla och förbättra teknologisk 

kompetens och komplementära tillgångar (Teece, 2007). I studien kunde vi se att en mängd 

investeringar har skett i Arbesko under åren. Dessa är både förbättring och förnyelse av 

tillgångar och teknologier. Även avyttringar av tillgångar har gjorts vid flera tillfällen för att 

kunna effektivisera. Arbesko har en kultur av lojalitet på grund av sin historia bland de 
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anställda, men arbetar inte aktivt för att bygga upp denna. Ett innovativt beteende försöker 

dock chefen få in i organisationen hela tiden. De anställdas erfarenhet och kompetens är en 

viktig resurs som byggts upp under åren och är en unik tillgång för företaget, men att utveckla 

denna arbetar de heller inte med genom aktivt handlande. De utvecklas istället i takt med 

erfarenheten, denna tillgång utnyttjar de dock inom alla delar inom företaget.  Strategiska val 

är viktig och att hitta rätt timing enligt teorin, vilket Arbesko ibland inte haft som sin starka 

sida. Detta då beslut tagits för fort eller att reagera och anpassa sig efter förändringar ibland 

tagit tid. Detta är dock något de dragit lärdom av för att bli bättre på, vilket enligt Teece 

(2007) är viktig för dynamiska kapabiliteter. Företagets strategi har dock förändrats för att 

kunna fånga andra möjligheter i ett annat prissegment och de försöker ta sig in på nya 

marknader. Detta grundar sig även på att kunna klara konkurrensen på marknaden och 

överleva. För att ta till vara på innovationer kan det vara ofördelaktigt med en hierarkisk 

ledning (Teece, 2007). I studien av Arbesko framgick det av alla respondenter att 

organisationen är platt, dock tas alltid de stora och slutgiltiga besluten av chefen. Diskussioner 

om besluten sker dock med de andra avdelningscheferna i företaget, även om chefen 

bestämmer besluten på det han anser är rätt. Ändå har företaget under en lång tid lyckats 

skapa flera innovationer som de skyddat genom patent. De har arbetat mycket med att sätta 

dessa innovationer på rätt marknader för att kunna få ut hög vinst från dem. Risktagande är 

nödvändigt för att kunna få hög avkastning från ett projekt (Teece, 2007). Detta har kunnat 

identifieras i Arbesko genom deras satsning på nya produkter som krävt stora kostnader. 

Arbesko har gjort både stora och små investeringar. Teece (2007) ser det fördelaktigt att göra 

små investeringar kontinuerligt. Även Eisenhart & Martin (2000) beskriver att det är viktigt 

att våga ta risker och våga misslyckas, då lärande av misstag främjar lärande och 

kunskapsskapande, visar detta att både små och stora investeringar och satsningar är en viktig 

del för att ta till vara på möjligheter. 

4.4 Hantera hot och förändra 
I följande avsnitt kommer vi behandla dynamiska kapabiliteten ”hantera hot och förändra” 

och dess fyra byggstenar, vilka tydliggörs i figur 6 genom att vara blå. Här kommer empiri 

kring byggstenarna att presenteras och i samband med det presenteras en analys intill varje 
byggsten. Avsnittet avslutas med en gemensam analys för hela dynamiska kapabiliteten. 
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4.4.1 Decentralisering och lös struktur 
Ett flertal anställda på Arbesko talade om att de har en platt organisationsstruktur, vilket bland 
annat informationschefen berättade; 

”Det som är så skönt är ju det att vi är en sådan liten organisation och den är väldigt 

platt. Så det är korta vägar till beslut. Man kan ju bara gå upp till Peter [Chef] och 

prata. Och fråga om någonting om man vill ha igenom nått beslut. Så det är jättekorta 
beslutsvägar”. 

Vissa beslut kan tas av de olika avdelningscheferna under högsta chefen inom deras områden, 

men de flesta och viktigare besluten som innebär höga kostnader tas alltid av högsta chefen. 

Fritt beslutsfattande har de olika cheferna dock inom sitt arbete inom vissa ramar och behöver 

något införas kan ett beslut tas fort, vilket bland annat kundservice talade om. Chefen 
berättade att Arbesko använder sig av möten för att diskutera vissa beslut.  

Vissa beslut behöver dock tänkas över och då anser chefen att det är bättre att ta ett par dagar 

och tänka igenom det så att rätt beslut tas. Beslut som måste tas på grundlig information tar 
längre tid, berättade exportchefen. 

Analys - Decentralisering och lös struktur 

Teece (2007)  beskriver att det är fördelaktigt med en decentraliserad organisationsstruktur för 

att kunna svara snabbt och kontinuerligt på omvärldsförändringar. Detta då olika anställda får 

olika mycket information och det ses som betydande att inte behöva göra omfattande 

rapporteringar till högste beslutsfattaren. De anställda i Arbesko måste rapportera till chefen 

som tar de huvudsakliga besluten, men det behöver inte vara omfattande då det är korta 

beslutsvägar och en platt organisation. Teece (2007) talar om att decentralisering innebär att 

olika chefer inom företaget observerar olika information och kontrollerar olika beslut utan att 

behöva göra rapporteringar till en enskild högsta beslutsfattare. Det gör att vi utefter den 

definitionen inte kan se Arbesko som en decentraliserad organisation, utan snarare en 
centralstyrd. 

Figur 6 - Egen bearbetning av Teece’s (2007) modell med fokus på "hantera hot och förändra" 
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 Kundkontakt sker ofta långt ned i företag enligt Teece (2007), vilket gör att centraliserade 

beslut sker utan medvetenhet kring ny teknologi, marknaden och kunden. Arbeskos säljare är 

de som har störst kundkontakt, men detta innebär inte att ledningen inte är medvetna kring ny 

teknologi, marknadens och kundernas behov och krav. Då det sker kontinuerlig 

kommunikation mellan chefen och de anställda behöver inte kundnärheten bli lidande och 

dessutom har de ett integrerat produkterbjudande, vilket innebär att de har produktutveckling, 

försäljning, produktion, marknadsföring och alla andra delar av produkterbjudandet internt. 

Dock är ändå byggstenen ”decentralisering och lös struktur” problematisk att identifiera hos 

Arbesko, huvudsakligen på grund av att de huvudsakliga besluten sker centralt i 

organisationen och därför går det inte att säga att Arbesko har decentralisering. Vi har heller 

inte kunnat identifiera en lös struktur utefter Teece’s (2007) beskrivning av detta, vilket 

handlar om att i organisatoriska enheter skapa en balans mellan självstyrelse och aktiviteter 

som behöver samordnas. Det finns saker i företaget som sker genom självstyrelse, som vissa 

operativa arbetsuppgifter, och andra saker som sker genom samordning, vilket bland annat är 

utformning av nya produkter. Dock ska balansen enligt Teece (2007) ske inom en och samma 

organisatoriska enhet och det finns det inte tillräckligt med belägg för hos Arbesko. Det gör 

att vi inte har kunnat identifiera ”decentralisering och lös struktur” som en process hos 

Arbesko och därmed heller inte en byggsten för dynamiska kapabiliteten ”hantera hot och 

förändra”. Det behöver dock inte innebära en stor förlust sett till dess dynamiska kapabiliteter, 

då de har ett integrerat produkterbjudande som är en fördel för kunden, vilket minskar 

betydelsen av denna byggsten enligt Teece (2007).  

4.4.2 Styrning 

Arbesko arbetar kontinuerligt med att gå in på nya marknader och ser det som ett arbete som 

ständigt pågår. Genom detta har de lärt sig att de behöver ha produkter i två olika segment 

eller prisgrupper, då det i övriga Europa ligger ett fokus till stor del på pris och lite på komfort 

och kvalitet, vilket nämnts tidigare i kapitlet. Därför behöver de skor i ett lägre prissegment 

för att komma in på marknader, berättade exportchefen. Arbesko är unika i sin bransch, 

genom att de både utvecklar och producerar skorna inom företaget. Majoriteten av 

konkurrenterna har valt att placera sin produktion i låglöneländer, vilket sänker deras 

kostnader avsevärt. Informationschefen menar att Arbesko svarar på detta genom att ha en 

unik tillverkning. Fabrikschefen talade om att de arbetar också för att få ned sina priser på 

produkterna som de har i sitt högprissegment, som är det segment där de huvudsakligen 

producerar. De jobbar med att få ned priserna genom att effektivisera, delvis det de 

producerar i Sverige, men också genom att i viss mån köpa halvfabrikat utifrån. Även deras 

fabrik i Brasilien, där de delokaliserat viss del av produktionsprocessen, är till för att få ned 

den totala produktionskostnaden. Något annat som de arbetar med för att vara 

konkurrenskraftiga och som ett svar på ökad konkurrens såväl som omvärldsförändringar är 

att de i allt högre grad arbetar med design på skorna. Mycket på grund av att kunderna till stor 

del väljer en produkt i första hand efter dess utseende och i andra hand komfort och kvalitet, 
vilket informationschefen talade om. 

Arbesko genomför hela tiden förändringar på redan befintliga produkter, berättade 

exportchefen. Dessutom talade fabrikschefen om att det sker ständiga uppdateringar av 

Arbeskos produkterbjudanden genom utveckling av nya modeller och skor. Företagets chef 
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talar dock om att den kontinuerliga uppdateringen av dess produkterbjudanden är en 

balansgång mellan att förändra och fortfarande behålla produkternas kärnvärde. Till skillnad 

från Arbeskos produkterbjudanden, är företagets organisationsstruktur desto mindre 

föränderlig, men är ändå levande, menade exportchefen; 

”Det tillkommer nya positioner ibland och det försvinner en del ibland så det betyder 
ju att den ändras.”  

Exportchefen berättade att den största orsaken till att just organisationsstukturen förändras 

eller uppdateras beror på att det uppstår nya behov. Exempelvis har det handlat om att genom 

IT:s framfart har de skaffat administratör för IT. Därmed handlar det om att när omvärlden 

förändrar sig på något sätt måste Arbesko anpassa sig efter det, vilket gör att positioner 

tillkommer och samtidigt faller några bort. Det är inte bara produkterna och 

organisationsstukturen som kontinuerligt förändras hos Arbesko, utan det gäller alla delar av 
organisationen, vilket chefen talade om; 

”Vi ägnar oss hela tiden åt förändringsarbete. För oss är förändringsarbete ett naturligt 

beteende.”  

Något mer som ständigt uppdateras och förbättras är företagets affärssystem menade chefen, 

som till en början sågs som ”hemmasnickrad”, men som de med tiden insett att det är ett bra 

affärssystem som är fullständigt anpassad efter Arbesko. Då de har byggt upp affärssystemet 

internt, har de även möjligheten att kontinuerligt uppdatera den och anpassa den än mer till 
företaget. 

Analys - Styrning 

Utefter ovanstående i avsnittet, går det att se att Arbesko arbetar mycket med att kontinuerligt 

uppdatera och förbättra ett flertal delar av organisationen. Det är något som ingår i dynamiska 

kapabilitets-ramverket, inom byggstenen ”styrning”, som handlar om att kontinuerligt 

uppdatera produkterbjudanden, affärsmodellen, företagsgränser och organisationsstrukturen 

(Teece, 2007). Det går att se hos Arbesko då de förändrat affärsmodellen genom att skapa 

skor i mellanprissegment. Men också genom att uppdatera dess produkterbjudande genom 

uppdatering av befintliga produkter, samt genom att ständigt utveckla nya. Det går också att 

se att företagets organisationsstuktur är öppen för förändring, då vissa tjänster tillkommer och 

vissa försvinner. Byggstenen ”styrning” i dynamiska kapabilitets-ramverket handlar också om 

företagets förmåga att uppnå resurskombinationer och förändringar av resurser. Det går att 

identifiera ovan bland annat genom att de förändrat resursbasen genom ständig 
effektivisering, outsourcing och placering av produktion i låglöneländer.  

4.4.3 Samskapande värde mellan resurser 

Arbesko kombinerar ergonomiska egenskaper i sina produkter för att få fram unika 

skyddsskor med hög kvalitet. Dessa kombinationer av resurser ger mer värde än bara en sko 

och ett skydd, berättade exportchefen. Arbesko har ett unikt tillverkningssätt för sina 

produkter som ger en bra produkt som är specifikt anpassad efter arbetsmiljön. De har även 

hög kvalitet som gör att de håller länge samtidigt som de är komfortabla att gå i, vilket gör att 
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både de anställda och arbetsgivarna har värde av produkten, menade försäljningschefen. För 

att kunna hantera den tuffa konkurrensen på marknaden arbetar Arbesko mycket med att 

sammanföra komfort, kvalitet, varumärke och funktion, vilket tillsammans ska ge ett unikt 

värde för kunden. De arbetar mycket med trygga leveranser för köparen så att Arbesko får 
tillförlitlighet från dem, vilket informationschefen beskrev; 

”[…] Sen tror jag mycket i att man återvänder till oss och inte lämnar är ju mycket för 

att vi är väldigt pålitliga, man får det man har beställt. Det är trygga kanaler från 

distribution och även kontakt med kundservice, man lägger order och allting. Det 
funkar hos oss, aldrig några problem”. 

Arbesko arbetar med att göra sina produkter svårimiterade genom att patentera dess 
innovationer och de kombinerar speciella teknologier i sina produktet, vilket chefen beskrev; 

”Vi bygger ju upp det genom att vi backar upp det med mycket, mycket hög kvalitet 

och tekniska utvecklingar. Alltså tekniker och mycket som har med ergonomi att göra 

och så försöker vi patentera det så att konkurrenterna inte kan komma åt det, så talar vi 

om för kunderna att du kan inte få det här någon annanstans för det är vi som har 
uppfunnit det”. 

Chefen talade även om att Arbesko har under åren utvecklat ett eget affärssystem, ett 

beslutsstödsystem där alla delar är kopplade specifikt till Arbesko och anpassade efter deras 

organisation, vilket är ett datasystem som ger information, vilket tidigare nämnts. Det visar på 

en organisatorisk anpassning av tillgångar och strukturer. De anpassar och förändrar 

kontinuerligt systemen så det är anpassade efter allt inom företaget som skor, köp, leverans 
och produktion i fabrikerna. 

De har gjort sig av med tjänster som inte varit till någon nytta. De ser över sina resurser och 
ser till att de har rätt resurser för rätt situation och tillfälle, vilket Vice VD säger: 

”[…] Så den tjänsten har försvunnit, så det kanske har försvunnit tre tjänster eller 

något sådant, som naturligtvis har varit resurser på sitt sätt. Men eftersom att vi måste 

se till att vi har rätt kostym vid rätt tillfälle så har det varit en nödvändighet”. 

Inköpschefen berättade om att Arbesko har en produktion som är flexibel till att producera 

olika produkter, exempelvis vinterkängor och sandaler, vilket kräver olika tillverkningssätt. 

Produktionsprocesserna är anpassade för att kunna tillverka en jämn ström med rätt 

sammansättning personal, vilket gör att det inte krävs mer personal vid ett tillfälle och mindre 

vid ett annat. De försöker därför anpassa produktionsprocesserna till varandra. De utnyttjar 

alla sina resurser och försöker sätta dem på rätt plats vid rätt tillfälle. Det handlar bland annat 

om den anställda som fick åka och träffa kunder i Finland på grund av sina finskakunskaper, 

men de har också utnyttjat en anställd som kan bra fackengelska då hon bott i England, när de 
ska översätta språk i kataloger och broschyrer till engelska. 

Analys - Samskapande värde mellan resurser 
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Då Arbesko patenterar sina unika innovationer bidrar dessa svårimiterade resurser till att de är 

unika med sina produkter som innehåller dessa. Deras skor är sammansatta med olika 

ergonomiska egenskaper, komfort, kvalitet, varumärke och funktion, vilket visar att dessa 

tillsammans ger mervärde än vad bara en sko och ett skydd skulle göra. Detta går att koppla 

samman med dynamiska kapabilitets-ramverket och huvudsakligen med byggtenen 

”samskapande av värde genom resurskombinationer”, vilket ger unika konkurrensfördelar då 

det ger ett mervärde för kunden än vad resurserna skulle gett enskilt, vilket kan bidra till 
produktdifferentiering (Teece, 2007). 

Teorin kring byggstenen ”samskapande värde mellan resurser” beskriver även att alla 

organisatoriska strukturer, system, processer och tillgångar måste sättas ihop på ett passande 

sätt och anpassas efter varandra (Teece, 2007). Deras resurser anpassas och förändras för att 

passa rätt situation och tillfälle, vilket kan ses genom att tjänster försvinner och tillkommer 

beroende på behov och rätt person sätts på rätt arbetsuppgifter, samt produktionsprocesser 

som anpassas efter varandra.  Beslutsstödsystemet som Arbesko utvecklat är ännu ett exempel 

på detta då de organisatoriska delarna är anpassade efter varandra. Enligt Teece (2007) 

behöver dessa delar förändras om det är nödvändigt, vilket Arbesko gör genom att 

kontinuerligt anpassa delarna i systemet efter alla delar i organisationen och göra förändringar 

i det. Denna organisatoriska anpassning kan bidra till kostnadsnedskärningar om de olika 

delarna sätts ihop på ett bra sätt, vilket personalanpassningen och beslutsstödsystemet bidragit 

till. Ett annat sätt där det går att finna ”samskapande av mellan resurser” är i företagets 

produkter, där deras kvalitet, innovationer, komfort samt ergonomiska egenskaper 

tillsammans skapar ett högre värde än de enskilda egenskaperna för sig. Ovanstående utgör 

flera komponenter som tillsammans kan ses som byggstenen ”samskapande av värde mellan 
resurser” till den dynamiska kapabiliteten ”hantera hot och förändra”.  

4.4.4 Kunskapsstyrning 

Arbesko har stor erfarenhet inom branschen, där de arbetar för att använda kunskapen som 

finns i företaget sen de började tillverka skyddskor 1952 och kunskapen kring tillverkning av 

skor som utvecklats sedan företagets start, men anpassa det till dagens teknik och material för 

att göra det ännu bättre, berättade exportchefen. Vice VD berättade att Arbesko brukar 

skämtsamt säga att när de går in i ett möte med distributörer har de över 60 års erfarenhet 

tillsammans att använda till sin fördel vid förhandlingar. Den oerhört stora erfarenhet som 

många i företaget besitter är en stor tillgång till företaget, vilket också kan vara en nackdel då 

det kan leda till stigbundenhet. Det hanterar de dock genom att ta in nya ögon som ser 
företaget på ett nytt sätt, berättade fabrikschefen; 

”Det är både på gott och ont, men det finns ju oerhört mycket erfarenhet för det är ju 

aldrig någon som slutar i företaget. […] jag är ju rookie på det här företaget [Har 

jobbat på företaget i 4 år]. Sen är det klart att när man kommer in som ny, som vår 

industridesigner som jag jobbar med också, jag menar vi tittar ju på saker med nya sätt 

och den kombinationen mellan den gamla erfarenheten och vi med nya ögon som är 
väldigt, väldigt bra. Jag tror att det är det som driver framåt.”  
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Bland annat har företaget två anställda som huvudsakligen arbetar med produktutveckling, 

den tidigare nämnda industridesignern och också en nåtlerska som har stora kunskaper kring 
skotillverkning, vilket fabrikschefen talade om; 

”Alltså hon vet precis hur man ska sy en sko och vet liksom vad som är svårt och lätt 

och hur det ska göras och hon har gått den långa skolan, så hon har en enorm 
erfarenhet av det här med att göra skor.”  

De arbetar inte på något speciellt sätt med att utveckla individernas kunskaper, men en del 

anställda i företaget har exempelvis varit på utbildning, menade exportchefen. Det är dock 

något som sker på de anställdas initiativ. Bland annat, som nämnts tidigare i kapitlet, har 

fabrikschefen gått kurser på Chalmers inom lean för att kunna förbättra i produktionen. Det är 

också något som han talar om som ett kontinuerligt arbete att utveckla sin kunskap på. Men 

försäljningschefen berättade att den huvudsakliga utvecklingen av de anställdas kunskaper 

handlar om att utvecklas med sin egen erfarenhet, men också genom att omvärlden utvecklas, 

menade informationschefen. Det är något som är mer eller mindre tvunget i fabriken, då det 

sker mycket i branschen och det tillkommer bland annat nya material, tyger och skinn. Därför 

är det ständigt en utveckling av kunskaper kring hur produktionen mest lämpar sig för de 

olika materialen. Denna utveckling sker i takt med att fabrikspersonalen får jobba med det. 

Chefen berättade att kompetensutveckling på fabriken sker även genom ett poängsystem, där 

de får lön i förhållande till de kompetenspoäng de skaffat sig. De får kompetenspoäng genom 

att genomgå vissa kurser och lära sig så många moment som möjligt i fabriken och de som har 
full pott kan komma upp till 30-40 procent över avtalet. 

Vice VD berättade att ett annat sätt som de lär och delar kunskap genom är genom att alla 

delar av företaget finns kvar internt, vilket gör det att kunskap kan utnyttjas 

gränsöverskridande från olika avdelningar. Genom en närhet mellan såväl produktion, 

marknadskunskap som erfarenhet kring skobranschen i allmänhet sker produktutveckling. 

Företaget är inte heller främmande för att utnyttja kunskaper som finns på olika avdelningar, 

exempelvis har en tjej på företaget varit i Finland och träffat kunder, för att hon kan just 

finska även om hon vanligtvis inte arbetar i direkt kontakt med kunderna, vilket tidigare 

nämnts. De utnyttjar även de kunskaper som finns vid fabriken i Brasilen, där det finns gamla 

skotraditioner och därmed stora erfarenheter att dra nytta av.  Men också i Slovenien, där 

Arbesko tillverkar tofflor, finns stora erfarenheter som de drar nytta av, berättade 
inköpschefen. 

Analys - Kunskapsstyrning 

En betydelsefull grund inom dynamiska kapabiliteter berör just kunskap, där det ses som 

betydelsefullt att ha en struktur i företaget som möjliggör lärande och generering av ny 

kunskap, genom ”kunskapsstyrning”. För att vara framgångsrik krävs det också att företaget 

kan kombinera extern kunskap med kunskap som finns internt, men också att kombinera 

gammal erfarenhet med ny och dela kunskap över organisation (Teece, 2007). Det går utefter 

ovanstående se att kunskap och erfarenhet är något som genomsyrar hela organisationen hos 

Arbesko och det går att på flera sätt finna processer som visar på byggstenen 

”kunskapsstyrning”. Inledningsvis nämndes att Arbesko har mycket lång erfarenhet totalt sätt 
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i företaget, men de har även anställt nya på företaget som kommit in och sätt saker med nya 

ögon. De försöker även dra nytta av den kunskapen som finns internt inom företaget och 

arbeta med det över avdelningsgränserna. De arbetar också för att utnyttja den kunskap som 

finns internationellt hos deras fabrik i Brasilien bland annat, där tillverkning av skor är en 

gammal tradition och därmed finns stora erfarenheter och kunskaper. Zollo & Winter (2002) 

menar att det är samverkan mellan lärandemekanismer som formar och utgör en grundbult till 

dynamiska kapabiliteter. Då det går att identifiera ett flertal lärandemekanismer hos Arbesko 

skapas en unik samverkan mellan de olika som kan ses som problematisk för konkurrenter att 

ta efter. Därmed kan byggstenen ”kunskapsstyrning” ses inom Arbesko i den dynamiska 
kapabiliteten ”hantera hot och förändra”. 

4.4.5 Gemensam analys: ”hantera hot och förändra” 
Teece (2007) beskriver att förändringar krävs för att anpassa sig efter omvärlden och 

marknaden som förändras. Detta innebär att kombinera sina resurser och tillgångar på ett 

passande sätt som möjliggör att ge kunden bästa möjliga värde, samt att kunna förändra 

organisationsstrukturen genom att kontinuerligt anpassa materiella och immateriella 

tillgångar. Förändringar innefattar också förändringar av affärsmodellen för att hantera hot, 

enligt teorin. Arbesko förändrar affärsmodellen och strategierna för att komma in på nya 

marknader. Detta för att kunna hantera konkurrensen. De förändrar hela tiden sina 

produkterbjudanden och förändrar även sina befintliga produkter för att förbättra dem, men 

samtidigt behålla dess kärnvärde. Organisationsstrukturen ändras efter omvärldförändringar, 

men i lägre grad än produkterna. Att använda de resurser företaget har och samtidigt kunna 

skaffa nya och förnya dessa är en viktig grund i dynamiska kapabiliteter. För att företaget ska 

vara anpassat till omvärlden är det viktigt att förändra sina resurskombinationer (Teece, 

2007), vilket alltså kan ses i Arbesko. Detta har identifierats i Arbesko då de reagerar på 

konkurrensen med låga priser på produkter genom att skaffa billigare resurser utomlands och 

få mer effektiva resurskombinationer och effektivisera alla sina delar i företaget. Detta för att 

få ned kostnaderna på sina produkter och även skaffa nya resurser som skapar nya produkter 

som kunder efterfrågar. Lös struktur är viktig för att kunna förändra och decentralisering 

förespråkas för att kunna reagera på förändringar snabbt och ta snabba beslut av de som 

arbetar när kunden och marknaden (Teece, 2007). Det är något som inte har kunnat 

identifieras hos Arbesko, men då Arbesko är en liten organisation kan beslut tas snabbt och de 

har även en platt organisation, enligt intervjupersonerna. Vidare har de även ett integrerat 

produkterbjudande. Det kan enligt Teece (2007) möjliggöra för dynamiska kapabiliteter vid 

en centraliserad organisationsstruktur. Dessutom har de anställda frihet att ta beslut inom sitt 

område, men stora och avgörande beslut tas av chefen. Kombination av ny och gammal 

kunskap är något som förändras inom företaget, vilket är positivt för att undvika 

stigbundenhet hos företag enligt Teece (2007). Kunskapen hos de olika anställda delas och 

utnyttjas gränsöverskridande, vilket är en del i dynamiska kapabiliteter vilket Teece (2007) 

beskriver som kunskapsöverföring och lärande. De arbetar inte aktivt med att utveckla de 

anställdas kunskaper, detta sker istället automatiskt med anpassning till förändringar på 

marknader. De arbetar mycket med att sammanföra olika egenskaper till en produkt, vilket 

påvisar en kombination av resurser för att få ett unikt värde för kunden. För att kunna skapa 

dessa unika produkter har de även ett unikt tillverkningssätt som är passande för att kunna 
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skapa dessa, vilket även visar att de har passande kombinationer. De har även ett system som 

är baserat på företaget och anpassat just efter alla specifika delar. Detta visar på att alla dessa 

resurskombinationer och förändringar i dessa som diskuterats ovan tyder på att Arbesko har 

kunnat anpassa sig efter förändringar i omvärlden, vilket påvisar den dynamiska kapabiliteten 
”hantera hot och förändra”.  

4.5 Chefens medverkande 
Beslut hos Arbesko fattas huvudsakligen hos dess högsta beslutsfattande, det vill säga VD:n, 

vilken här benämns som chefen. Precis som nämnts tidigare, talade exportchefen om att beslut 

som har ett värde över ungefär 50 000 kr tas alltid av chefen. Chefen är med i samtliga möten 

som hålls på kontoret, där han är med och fattar de huvudsakliga besluten, berättade 

informationschefen. Informationschefen talade om att det i slutändan är chefen, tillsammans 

med Vice VD, som fattar de övergripande besluten då de utgör företagets ledning. Chefen 

själv talar om att fabrikschefen har sin beslutshorisont, marknadsavdelningen har sin och 

chefen har sin. Sedan har de möten kring de olika delarna. Där presenterar de respektive 

område då de är på väg över sin beslutsgräns och sedan diskuterar de tillsammans fram och 

tillbaka, menade chefen. Då chefen också är VD samt ägare av företaget, är det ett centralstyrt 
företag, menade försäljningschefen; 

”Det är ett ganska centralstyrt företag om man säger så i och med att det är ett 

familjeföretag som ägaren är väldigt aktiv i bolaget så det är naturligt att många av 
besluten fattas av honom.”  

Dock är det enkelt som anställd att få till möte med chefen för att diskutera en fråga för att 

sedan få ett snabbt svar och beslut, vilket gör att det är korta beslutsvägar. Men i slutändan 

fattas alla beslut av chefen, menade inköpschefen; 

”Ibland har vi bestämt något som vi tycker var lämpligt utifrån våra särskilda 

kunskaper, men kan tycka ibland att nej, han kan backa på någonting och det kan vara 

lite jobbigt för oss andra. Men det är ändå, han är väldigt entreprenörs, han har en sån 
där, en idé för hur saker ska vara och en känsla, man har ändå respekt för hans beslut.”  

Chefen är på ett eller annat sätt aktiv i samtliga delar av företaget, men gällande exempelvis 

marknadskampanjer och försäljningsstrategier är han ofta desto mer passiv och beslut fattas 

huvudsakligen istället av informationschefen, försäljningschefen och Vice VD. När det gäller 

vissa områden, som exempelvis kampanjer om vissa produkter eller innovationer är han oftast 

mer aktiv i det arbetet och vill gärna vara med och titta, men det är ändå de tidigare nämnda 

som fattar besluten om kampanjen, berättade informationschefen. En annan del där han är 

mindre delaktig i än i andra, berättade inköpschefen, är gällande designfrågor. Vice VD talar 

om att chefen medverkar i det han ska medverka i men går aldrig in och petar i detaljer i hur 
de anställda sköter sitt arbete; 

”Den kommersiella delen, det vill säga som jag har [Vice VD] det närmar han sig bara 

vid förfrågan. I övrigt så gör han, det är mer i produktionstekniska och 

produktutvecklingstekniska frågor i så fall som Peter är mer involverad i det hela. Men 
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i själva marknad och försäljning och så vidare så, nej väldigt lite. Bara om vi bjuder in 
honom, vilket vi gör naturligtvis gärna ibland.”  

Chefen arbetar mycket med produktutveckling och innovationer. Fabrikschefen talade om att 

chefen är väldigt kunnig gällande skor och ligger bakom en rad olika innovationer. Han 

beskrev honom som kreativ och att han tänker mycket samt är djupt inblandad i det mesta 

som rör produktutveckling, menade fabrikschefen. Dessutom arbetar han aktivt för att 

patentera företagets innovationer, menade chefen; 

”Jajjemensan, jag har precis patenterat en ny gel i hälen. Jag har haft den där gelen i 
många år men nu har vi utvecklat en ny gel och den lyckades jag patentera”  

Gällande just gelen var det en idé som chefen själv utvecklade, vilket byggde på att han har 

utvecklat och tillverkat militärskor i Sverige tillsammans med militären. Den Svenska 

militären har varit kantad av skadeproblem, huvudsakligen gällande bland annat hälsenor och 

knän. Det var något som chefen såg och kom på en lösning på dessa problem genom att 

utveckla en gelkudde för att förlänga kroppens hälkuddes funktionalitet, vilken vi nämnt 

tidigare. 

Utefter den ovan nämnda gelkudden har det skett förbättrande utveckling av den, vilken kallas 

gel 2.0 och det är den som är patenterad. En annan innovation som chefen varit aktiv i 

framtagandet av var en bälj som gör att vattnet rinner ut under dragkedjan och inte in i skon, 

vilket också var något som han patenterade. Ytterligare en innovation som han arbetat fram är 

en flockad aluminiumtåhätta till vinterstövlar, då han såg att vinterstövlar är svåra att få 
varma. Det var också något som patenterades, berättade chefen.  

Något som chefen enligt sig själv arbetar aktivt med är att föra in ett innovativt beteende 

genomgående i hela organisationer. Det på grund av att de hela tiden arbetar med 

förändringsarbete och ses som en naturlig del i chefens arbete, där han också ser alla som en 
del av ett team som är innovativt. 

Förutom att utveckla nya produkter och att införa innovativt arbete i organisationen, arbetar 

chefen till stor del genom att vara beslutsfattande och ha ett övergripande ansvar och se till att 

alla beslut som fattas fungerar i sin helhet, vilket exportchefen talade om;  

”Han måste ju vara den som har det övergripande ansvaret som ser till att allting, alla 

beslut som fattas, funkar i sin helhet. Så det inte är så att man tar in någonting som sen 

inte fungerar i produktionen kanske i nått led. Så det är viktigt, att se till att helheten 

fungerar”.  

En annan sak som chefen har arbetat med i företaget tillsammans med anställda, är att 

utveckla Arbeskos egna affärssystem. Det var något som han började arbeta med för många år 

sedan, men har under flera års tid kallat det för ”hemsnickrade lådor”, då det såg det som 

hemmagjort och amatörmässigt. När han tittade på att byta ut det mot ett affärssystem med 

hjälp av externa resurser insåg han att det som de har gjort är ett beslutsstödsystem som var 

fullständigt anpassat efter Arbesko. Därför kallar de inte längre det för hemsnickrade lådor, 
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utan för Arbeskos affärsystem. Detta affärssystem är helt uppbyggt utefter Arbesko och 
uppdateras kontinuerligt för att alltid passa förändringar som sker, berättade chefen; 

”Då kom jag ju på det att vi inte hade tänkt på att vi hade byggt vårt eget 

beslutstödssystem. Fast vi hade inte tänkt på att kalla det för det men när jag gick in 

och tittade på vad det där var för någonting då var ju vårt beslutstödssystem […]. Det 

betyder att vi hade ju filat på de här i så många år […], den är alltså så anpassad till 

skor och till köp från våran leverans till fabrikerna och så produktion till fabrikerna, 
allt är smart och finurlig gjort alltihopa.”  

En annan del av chefens arbete handlar om att resa mycket, huvudsakligen till leverantörer för 

att träffa, prata och samarbeta med dem för att få fram bättre produkter. Men också för att 

klargöra att de förstår Arbesko som kund, hur de är som kunder och hur de vill se sakerna, det 

är något som han har arbetat mycket med genom sina år som chef på Arbesko, vilket chefen 

berättade om. Han reser även i syfte att hitta nya marknader som företaget kan gå in på, bland 

annat har han varit på Grönland och ställde ut och fick ett flertal nya kunder och han talar om 

att han varit runt i nästan hela världen för att försöka sälja skor. Chefen är ofta involverad 

gällande leverantörer, mycket på grund av hans stora kunskap. Exempelvis när Arbesko ska 

satsa på en ny leverantör från Spanien eller Italien är det ofta han som gör bedömningar över 

om det är värt att satsa på, då han har bäst kunskap om leverantörer från de länderna och för 
att han har varit i branschen under en lång tid, vilket inköpschefen berättade; 

”Han kanske har koll på deras ekonomi, allt det här spelar roll. Och då behöver man 

kunskap om branschen och då kanske det är han som har mest generell bild. Ibland är 

man väldigt fokuserad på sin egen del, som kanske design eller planering, inköp. Han 

har en mer övergripande bild. […] Ibland är det svårt att veta vad man ska satsa på och 
han har en större bild.  

Exportchefen talade om att chefen bidrar till nya kunder till företaget indirekt, genom att vara 

ute och prata om företaget hela tiden. När det gäller att se till vad konkurrenter gör och vad 

kunderna efterfrågar, som exempelvis när konkurrenter hade börjat med ett hjul som snörning 

och Arbeskos kunder började efterfråga det, verkade chefen inte som den som 

uppmärksammade det utan den som tog det slutgiltiga beslutet. 

Något som har varit ett hinder för att Arbesko ska kunna leverera produkter till andra länder 

är handelshinder, vilket är något som chefen försöker att häva eller gå runt för att kunna ta sig 
in på nya marknader, berättade chefen; 

”Så fort EU sätter igång och förhandlar med något land så har jag kontakter i Svenska 

Utrikes handels ministret och sedan har jag flera jag känner på DG trade, det är de som 

förhandlar för EU. Då ringer jag dem och sen läser jag för dem. Aaa säger de, det är 

svårt du kan inte specialbehandla skyddsskor säger de. Så ibland då, i Kanada fick jag 

dem att specialbehandla skyddsskor genom min lilla lobby, så det gick ganska bra”.  

Chefen är även aktiv i vissa samarbeten med kunder, vilka inte alltid varit fördelaktiga för 

Arbesko. Bland annat har de genomfört ett produktutvecklingssamarbete med LKAB, där de 
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utvecklat stövlar som är specialgjorda för gruvarbete. Dessa stövlar har de även lagt ut i sitt 

sortiment, men det är en stövel som chefen egentligen inte tror på. Denna typ av problematik 
har de stött på ett flertal gånger, vilket chefen talade om; 

”Det där har jag gått på, inte en gång, den går jag på ungefär vart femte år. För då är 

jag så sugen på att bli kompis, bäst och bundis med LKAB då, vi tar dem som 

exempel, så gör vi det, och just nu har vi den här stöveln som jag inte tror ett dugg på. 

Kan inte se vem annan som skulle vilja ha den produkten.”  

Chefen talade om att han arbetar med att motivera de anställda genom att föregå med gott 

exempel och kommunicera på ett pedagogiskt sätt vad han tycker och varför han tror på en 

viss utveckling. Men han försöker också motivera genom att vara positiv. Försäljningschefen 

talar om, vilket nämnts i tidigare avsnitt, att chefen motiverar genom att själv vara engagerad, 

tycka det är kul och vara närvarande. Inköpschefen talade även om att chefen motiverar 

genom att ge stor frihet till de anställda, genom att de har mycket eget ansvar och en 

avslappnad stämning på kontoret, vilket även det har behandlats tidigare. Kundservice 
däremot menar att han inte motiverar på något speciellt sätt. 

Chefen är enligt inköpschefen entreprenöriell och kommer på mycket nya idéer. Som nämnts 

tidigare har han bland annat sett ett impregneringsmedel för skinn utan kemikalier på en 
köksmässa, som han sedan använde till Arbeskos skor, berättade inköpschefen; 

”Han är väldigt sökande som person och väldigt intresserad och har väldigt mycket 

kunskap, inte bara gällande skor utan också i själva, all industri över huvudtaget och 
kunna se om det här är lönsamt och om det är möjligt. Det kräver erfarenhet tror jag.”  

Analys – Chefens medverkande  

Utefter ovanstående empiri kring chefen har vi kunnat se vad han och de anställda ser att han 

arbetade aktivt med i företaget och det går att identifiera hur han är verksam i arbetet med 

dynamiska kapabiliteter. Vi har sett det som svårt att härleda dynamiska kapabiliteter och dess 

byggstenar till en individ, men vi har kunnat identifiera vissa delar där det går att se att chefen 

medverkat mer eller mindre. Vi kunde se att chefen medverkade i samtliga av företagets 

byggstenar till dynamiska kapabiliteter genom att alltid vara högsta beslutsfattande och är 

alltid vara den som tog de slutgiltiga besluteten. Däremot var han mer än bara beslutsfattande 

i vissa delar, bland annat kunde vi se att han arbetade aktivt i dynamiska kapabiliteten ”känna 

av möjligheter och hot”. Mycket genom byggstenen ”processer för att styra intern forskning 

och utveckling samt val av nya teknologier”. Det genom att vara högst delaktig i processer för 

att finna idéer kring ett flertal innovationer internt. Detta genom innovationer som bygger på 

lång erfarenhet och kunskap, genom nytänkande och genom innovativt beteende, både ensam 

och tillsammans med medarbetare. Det gick också att se att han har identifierat möjligheter 

genom att utnyttja utveckling i extern forskning och utveckling, dels genom att se till 

forskning om militärens skador men också genom att ta del av ett impregneringsmedel på en 

matmässa som kunde användas på deras skor. Genom att han åker på mässor och reser runt i 

världen där han samtalar med leverantörer och samarbetar med dessa för att få bättre 

produkter, går det se att han även medverkade i byggstenen ”processer för att utnyttja 
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leverantörer och komplementärers innovationer”. Han är även till viss del delaktig i 

”processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 

kundinnovationer”, genom att samarbeta med vissa slutkunder i produktutveckling. Dock är 

det hans medarbetare som är huvudsakligen är delaktig i att arbeta nära kunder och identifiera 
deras behov.  

Utefter det som vi tidigare behandlat i avsnittet går det att se att chefen var högst delaktig i 

processer för att identifiera möjligheter, men det går även att se att han medverkade i andra 

delar inom dynamiska kapabilitetsramverket, mer än att verka som högsta beslutsfattare. 

Bland annat går det att se att han varit delaktig i att gå in på nya marknader, som exempelvis 

Grönland vilket gör att chefens arbete även går att hänvisa till ”val av företagsgränser för att 

hantera komplement och kontrollplattformar”. Han arbetade också aktivt med att patentera 

innovationer och med att få bort handelshinder för att kunna komma in på nya marknader, 

vilket också går att hänföra till ”val av företagsgränser för att hantera komplement och 

kontrollplattformar”. Det påvisar att han medverkade mycket i denna del, som är en byggsten 

till dynamiska kapabiliten ”ta tillvara på möjligheter”. För att skapa lojalitet och engagemang 

till de anställda arbetade chefen med att ge anställda frihet inom organisationen. Han 

motiverade även med en avslappnad stämning och genom att kommunicera deras mål och 

skapa ett engagemang och ett innovativt beteende bland de anställda. Dock har vi inte kunnat 

identifiera några specifika handlingar som chefen utför för att bygga lojalitet och 

engagemang, men chefen arbetade med det istället genom en avslappnad stämning och genom 

att vara positiv och engagerad. Det kan skapa en fördelaktig företagskultur, vilket kan ses som 

lika värdefullt än konkreta handlingar. Detta kan liknas med Bogner & Bar (2000) som 

beskriver att chefens beteende, tankar och idéer påverkar hela företaget, då många anställda 

ser upp till chefen och beter sig därefter.  Därmed kan vi se att chefen medverkade i 

byggstenen ”bygga lojalitet och engagemang”, dock inte aktivt. Ovanstående beskrivning 

visar att han medverkade i att ta till vara på möjligheter, men då främst inom byggstenen ”val 

av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar”, men även till viss del 
i ”bygga lojalitet och engagemang” genom företagskulturen.  

Gällande företagets organisationsstuktur har vi tidigare nämnt att de huvudsakliga besluten 

sker hos just chefen, vilket gör att företaget är centralstyrt. En viktig del i dynamiska 

kapabilitets-ramverket berör att det är fördelaktigt med decentralisering och lös struktur för att 

kunna förändra genom kontinuerlig anpassning och justeringar av företagets tillgångar. Vi har 

identifierat att det inte är något som Arbesko har i stor omfattning, dock ger chefen stor frihet 

gällande dess arbetsuppgifter såväl som arbetstider till de anställda. Ännu en del som han 

medverkade inom rör ständigt förändringsarbete, uppdateringar av produkterbjudanden och 

system kan hänvisas till ”styrning”. Han medverkade även genom att utveckla och anpassa 

Arbeskos egna affärssystem efter förändringar. Detta kan ses som organisatorisk anpassning 

av tillgångar och strukturer. Därmed går det att hänvisa till ”samskapande av värde mellan 

resurser” och därmed till byggstenen i dynamiska kapabilitets-ramverket som berör 

organisatoriska förändringar. Här visas att han även är medverkande i att hantera hot och 
förändra, men huvudsakligen inom byggstenarna ”samskapande av värde” och ”styrning”. 
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Utefter detta kan vi se att chefen medverkade mer aktivt i vissa dynamiska kapabilitets-

processer än andra. Harreld, O´Reilly och Tushman (2013) talar om att en chefs centrala roll 

kring dynamiska kapabiliteter handlar bland annat om att kunna agera på möjligheter och hot 

som uppmärksammas. Det är något som går att koppla samman med Arbesko, där deras 

högsta beslutsfattande chef var högst delaktig i att hitta och se möjligheter, som exempelvis 

alla de innovationer han varit delaktig i att ta fram genom att se möjligheter externt, men 

främst inom företaget genom intern forskning och utveckling. Men också i processer att 

utnyttja utveckling i exogen forskning och teknologi samt processer för att utnyttja 
leverantörer och komplementärers innovationer, dock i lägre utsträckning.  

Ambrosini och Bowman (2009) talar om att chefen har huvudansvar i företaget och därmed 

även ansvar för utvecklingen av företagets dynamiska kapabiliteter, vilket går att identifiera 

hos Arbesko då högsta chefen fattar de huvudsakliga besluten inom företaget och också de 

slutgiltiga besluten som berör dess dynamiska kapabiliteter.  

För att återkoppla till Mintzbergs (1971) ramverk kring en chefs arbete, som behandlas i 

avsnitt 2.2, går det se att chefens arbete i Arbesko kan kopplas till samtliga tre roller, medan 

hans medverkan i företagets dynamiska kapabiliteter går att koppla samman med två av 

rollerna. Det genom den interpersonella rollen, vilket innefattar att chefen är företagets 

frontfigur, leder organisationen och arbetar med extern samverkan, vilket chefen på Arbesko 

tydligt gör. Detta genom att åka runt och tala om företaget bland annat på mässor och till 

leverantörer runt om i världen, samt genom olika samarbeten med leverantörer, kunder och 

institutioner. Även genom att sprida ett engagemang bland medarbetarna för företaget och 

föra in ett innovativt beteende i organisationen. Detta kan kopplas till ”ta tillvara på 

möjligheter” i dynamiska kapabilitets-ramverket där vi kunnat identifiera att chefen är 

medverkande, dels i att ”bygga lojalitet och engagemang”, men också i ”val av 

företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar”, då han patenterade 

innovationer men också reste runt för att hitta nya marknader, leverantörer och kunder.  

Slutligen finns den beslutsfattande rollen, där chefen fattar de huvudsakliga besluten i 

organisationen som berör resursanskaffning, men också att chefen ska vara entreprenöriell 

enligt Mintzberg (1971). Det är något som går att se hos Arbesko, då entreprenörskap är något 

som tydligt går att koppla till chefen. Mycket genom att chefens medverkande är mest 

framträdande i att hitta möjligheter och främst i ”processer för att styra intern forskning och 

utveckling samt val av nya teknologier”, där det handlar mycket om att söka efter information 

och möjligheter, komma på nya idéer samt utnyttja det för att skapa och utveckla 
innovationer.  

Sammanfattningsvis har vi kunnat se att chefen medverkade mer eller mindre i företagets 

dynamiska kapabiliteter genom dess byggstenar. Vi har valt att dela in chefens medverkande i 

tre nivåer av medverkande vilka är; högt medverkande, medverkande och beslutsfattande. 

Dessa nivåer har de olika dynamiska byggstenarna klassats in genom en bedömning av det 

som behandlats i avsnittet, huvudsakligen genom att se hur många gånger och i vilken 

omfattning chefen medverkat. 
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 Inom ”känna av möjligheter och hot” har det identifierats att chefen var högt 

medverkande i ”processer för att styra intern forskning och utveckling samt val av nya 

teknologier”. Men även medverkande i ”utnyttja utveckling i exogen forskning och 

utveckling” och kapabiliteten ”processer för att utnyttja leverantörer och 

komplementärers innovationer” samt ”processer för att identifiera marknadssegment, 

förändrade kundbehov samt kundinnovationer”.  

 

 Chefen var även medverkande i att ta till vara på möjligheter. Här medverkade han 

högt i ”val av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar”, 

men han medverkade även i att ”bygga lojalitet och engagemang”, detta dock indirekt 

och inte genom aktiva handlingar. Slutligen i de två övriga byggstenarna var det han 

som tar de slutgiltiga besluten i att ”klargöra kundlösningen och affärsmodellen” och 

”val av beslutsprotokoll”. 

 

 I att hantera hot och förändra har det identifierats att chefen även medverkat, dock 

även här i lägre grad än första dynamiska kapabiliteten. Här var han medverkande i 

”samskapande av värde” och ”styrning”. I kunskapsstyrning tog han enbart slutgiltiga 

beslut.  

4.6 Sammanfattande analysmodell och slutanalys 
Nedan följer denna studies analysmodell i tabell 2, vilken ses som en sammanfattning av det 

som behandlats ovan i kapitel 4. Här visas de byggstenar till dynamiska kapabiliteter som har 

identifierats hos Arbesko, vilket gör att decentralisering och lös struktur utesluts från 

analysmodellen. Därefter visar vi de komponenter som byggstenarna och dynamiska 

kapabiliteterna består av i just det studerade företaget följt av chefens medverkande i de 

byggstenar och därmed också dess dynamiska kapabiliteter. Därefter följer en slutanalys 
baserat på de tidigare analysdelarna som sammanfattas i analysmodellen. 

Identifierade byggstenar till 

dynamiska kapabiliteter i 
företaget 

Komponenter inom Arbesko Chefens medverkande i 

byggstenarna till dynamiska 
kapabiliteterna 

Processer för att styra intern 

forskning och utveckling 

samt val av nya teknologier 

⦁ Intern produktutveckling 

genom nyckelindivider; en 

nåtlerska, industridesigner samt 
chefen. 

⦁ Interna innovationer byggda 

på erfarenhet och kunskap 

⦁ Ständigt nytänkande och 

innovativt beteende 

⦁ Kunskapsutbyte mellan 

avdelningar 

 

 

 

⦁ Högt medverkande 

 

 
 

 

 

 

 

Processer för att utnyttja 

leverantörer och 

komplementärers 

⦁ Ser vad leverantörer och 

konkurrenter gör genom mässor 

och resor i världen 
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innovationer ⦁ Analyserar konkurrenternas 

produkter 

⦁Utnyttjar leverantörernas 

innovationer, dels genom 

samarbeten 

⦁ Omvärldsbevakning 

⦁ Medverkande 

 

 

Processer för att utnyttja 

utveckling i exogen 

forskning och teknologi 

⦁ Funnit möjligheter i militärens 

skadeproblem 

⦁ Sett produkter på matmässa 

som utnyttjades till skor 

⦁ Lean-utbildning på universitet 

⦁ Samarbete med distributörer 

 

 

⦁ Medverkande 

 

 

Processer för att identifiera 

marknadssegment, 

förändrade kundbehov samt 

kundinnovationer 

⦁ Lyhördhet för vad kunder 

efterfrågar 

⦁ Produkttester med slutkund 

⦁ Säljare samtalar med kunder 

⦁ Samspel mellan säljare, 

kunder och produktutveckling 

⦁ Se till reklamationer 

⦁ Omvärldsbevakning gällande 

marknaden (Genom bla. 

Retriver) 

⦁ Utvecklar produkter 
tillsammans med vissa 

slutkunder 

 

 

 
 

 

 

⦁ Medverkande 

Klargöra kundlösningen och 

affärsmodellen 

⦁ Anpassar affärsmodellen 
utefter vad marknaden 

efterfrågar 

⦁ Allt värdeskapande sker inom 
företaget 

⦁ Delokalisering 

⦁ Anpassning av 

försäljningsstrategi 

⦁ Omdesign av kostnadsstruktur 

med utgångspunkt i kundernas 

behov 

 
 

 

⦁ Beslutsfattande 

Val av beslutsprotokoll ⦁ Investeringar i fabrik för att 

hålla den uppdaterad 

⦁ Marknadsinvesteringar genom 

PR 

⦁ Investeringar gällande 

leverantörer 

⦁ Snabbt beslutsfattande 

⦁ Förändrade arbetssätt; 

datoriserat och nytt sätt att 

produktutveckla 

⦁ Avyttring av tillgångar när det 

 

 

 
 

⦁ Beslutsfattande 
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är nödvändigt 

⦁ Lära av misstag 

Val av företagsgränser för att 

hantera komplement och 

kontrollplattformar 

⦁ Skapar nu produkter på 

mellanprissegment för att möta 

marknader i övriga Europa 

⦁ Arbetar aktivt med att ta sig in 

på nya marknader 

⦁ Arbetar för att få bort 

handelshinder 

⦁ Patenterar innovationer 

 

 

 

⦁ Högt medverkande 

 

 

Bygga lojalitet och 

engagemang 

⦁ Ledande i branschen 

⦁ Se framåt och uttala mål 

⦁ Hela värdeskapandet internt 

⦁ Frihet och elasticitet 

⦁ Kunskapsspecifik bransch 

⦁ Engagerad chef 

 

 

⦁ Medverkande 

Styrning ⦁ Uppdaterar affärsmodellen 

⦁ Uppdaterar 

produkterbjudanden 

⦁ Öppenhet för att uppdatera 

organisationsstrukturen 

⦁ Ständig effektivisering 

 
 

⦁ Medverkande 

 
 

 

Samskapande värde mellan 

resurser 

⦁ Ergonomi, kvalitet och 

teknologi i kombination i 

produkterna tillsammans med 

varumärke, patent, bra 

möjligheter till kontakt med 
företaget, pålitlighet 

⦁ Egenutvecklat affärssystem 

som anpassas till organisationen 

⦁ Anpassad produktionsprocess 

 

 
 

⦁ Medverkande 

 

Kunskapsstyrning ⦁ Stor erfarenhet i kombination 

med nya anställda 

⦁ Goda kunskaper inom de 

anställdas expertområden 

⦁ Utbildning 

⦁ Utvecklas med sin egen 

erfarenhet 

⦁ Kompetensutveckling genom 

poängsystem 

⦁ Kunskapsdelning över 

avdelningar 

 

 

⦁ Beslutsfattande 

Tabell 2 - Analysmodell 

Vi har utefter det som tidigare behandlats i empiri och analys-avsnittet såväl som i 

analysmodellen i tabell 2 kunnat se att vi har identifierat elva olika byggstenar hos Arbesko. 

Dynamiska kapabilitets-ramverket enligt Teece (2007) innefattar tolv byggstenar, men vi har 
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inte kunnat identifiera byggstenen ”decentralisering och lös struktur”. De elva byggstenarna 

som identifierades ses som mer eller mindre omfattande, unika eller betydelsefulla för 

företaget. Somliga byggstenar, som exempelvis ”processer för att styra intern forskning och 

utveckling samt val av nya teknologier”, ”processer för att identifiera marknadssegment, 

förändrade kundbehov samt kundinnovationer”, ”bygga lojalitet och engagemang”, ”val av 

företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar”, ”styrning”, 

”samskapande av värde mellan resurser” och ”kunskapsstyrning” ses som de starkaste i 

företaget. Dels genom att de har kunnat identifieras genom många olika händelser och aktiva 

handlingar, det vill säga komponenter, från företagets sida. Men också genom att de ses som 

företagsspecifika och unika, vilket gör det svårt för andra företag att imitera och är därmed 

grundstenar för varaktiga konkurrensfördelar. Flera av de andra byggstenarna som 

identifierades bestod, i förhållande till de ovanstående byggstenarna, av händelser och 

handlingar som i sig inte ses som speciellt svårimiterade. Ett exempel kan vara ”processer att 

utnyttja leverantörer och komplementärers innovationer” som består i relativt rutinmässiga 

handlingar, men som tillsammans kan utgöra något svår-imiterat. Det som dock sågs som 

intressant med just Arbesko var att de mer eller mindre innehar alla delar av dynamiska 

kapabilitets-ramverket, vilket gör att företaget skapar en fördelaktig helhetsbild. Denna 

helhetsbild av alla delar tillsammans kan ses som unik och svår att imitera, även om alla 

komponenter i sig inte är speciellt unika. Detta gör att Arbesko har byggstenar till de 

dynamiska kapabiliteter gällande att hitta möjligheter, att ta tillvara på möjligheter och också 

gällande att hantera hot och förändra. Denna helhet kan ses som det som gjort dem till de enda 

skotillverkarna som lyckats vara kvar i Sverige och även vara marknadsledande. Det är något 

som Teece (2007) talar om, då han menar att utkomsten av dynamiska kapabiliteterna är det 
som ska vara företagsspecifikt och unikt, vilket det onekligen är gällande Arbesko.  

Det säger oss med utgångspunkt i Teece (2007) ramverk kring dynamiska kapabiliteter att 

företaget har ett väl fungerande analyssystem för att lära, känna av, filtrera samt skapa 

möjligheter. De kan också ta tillvara på de funna möjligheterna genom en fördelaktig 

organisationsstruktur, design och incitament. Slutligen kan de förändra genom kontinuerlig 

anpassning och omjustering av specifika materiella och immateriella tillgångar. Med det sagt 

är vår uppfattning att Arbesko har lyckats erhålla varaktiga konkurrensfördelar genom att ha 

en helhetlig bild av dynamiska kapabilitets-ramverket. Det innebär att de kontinuerligt 

förändrar sin resursbas för att vara konkurrenskraftiga, då dynamiska kapabiliteter är 

processer som har effekt på företagets resurser och handlar om att utveckla dess betydelsefulla 
resursbas (Ambrosini & Bowman, 2009). 

Vi kan se att det inte nödvändigtvis är enbart Arbeskos innovationer som bidragit till 

varaktiga konkurrensfördelar utan även hela strukturen runt omkring och helheten som vi 

tidigare talat om. Teece (2007) talar om att innovativa företag också måste fokusera på 

komplementerande organisatoriska och ledarskapliga innovationer och inte enbart på 
forskning och utveckling för tekniska lösningar, för att uppnå och behålla konkurrensfördelar.  

Den enda byggstenen vi inte kunde identifiera hos Arbesko var ”decentralisering och lös 

struktur”, vilken innefattas i dynamiska kapabiliteten ”hantera hot och förändra”. Det är svårt 

att säga och få förståelse kring vad det har för betydelse för företagets varaktiga 
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konkurrensfördelar och prestationer i övrigt, då vi ser det som att det är fördelaktigt med att 

ha så många byggstenar som möjligt inom ramverket. Dock är en av de starkaste 

byggstenarna hos Arbesko ”kunskapsstyrning”, liksom ”decentralisering och lös struktur” 

ingår inom ”hantera hot och förändra”. Det går att diskutera kring om en stark byggsten kan 

väga upp för en annan inom samma dynamiska kapabilitet, eller om ett företags kontinuerliga 

anpassning av resursbasen mot omvärlden hade kunnat vara bättre om de hade haft samtliga 

byggstenar inom ramverket. Det går också reflektera kring om företaget varit än mer 

framgångsrika om de byggstenarna till dynamiska kapabiliteterna som de har, hade varit 

starkare, mer unika och svårimiterade. Det på grund av att Teece (2007)  ofta talar om att 

decentralisering är betydelsefullt för att ett företag ska kunna ta tillvara på möjligheter. Dock 

är företaget relativt litet sett till antalet anställda på kontoret med korta beslutsvägar, vilket 

skulle kunna göra att deras dynamiska kapabiliteter inte nödvändigtvis blir väldigt lidande av 

en centraliserad struktur, i förhållande till om företaget varit byråkratiskt och hierarkiskt. 

Dessutom framhåller Teece (2007) att ett inom företaget integrerat produkterbjudande som 

Arbesko har kan minska betydelsen av en decentraliserad organisationsstruktur och lös 
struktur.  

För att binda samman ovanstående avsnitt går det att se att det studerade företaget har vissa 

byggstenar som kan ses som mer unika och svårimiterade, samt utgörs av fler och större 

händelser och aktiva handlingar, vilka vi benämner som komponenter av byggstenarna. Dessa 

ses därmed som de största pelarna i företagets dynamiska kapabiliteter, men vi vill ytterligare 

poängtera att vi ser helheten av byggstenarna till dynamiska kapabiliteterna som betydelsefull. 

Med det sagt har vi sett några byggstenar som är av stor betydelse för företaget, vilka 

tillsammans med de övriga utgör en fördelaktig helhet. De som vi såg som mest svårimiterade 
byggstenarna som vi fann i det studerade företaget samt chefens medverkande i dessa var; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Företagets ”starka” byggstenar till dynamiska kapabiliteterna och chefens medverkande 
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Något som är intressant i dessa stora, betydelsefulla och unika byggstenarna i företaget är att 

även på denna nivå går det att se en helhet, genom att företagets största byggstenar är jämnt 

utspridda på dynamiska kapabiliterna ”känna av möjligheter och hot”, ”ta tillvara på 
möjligheter” samt ”hantera hot och förändra”.  

I modellen ovan kan vi också se chefens medverkande i de ”starka” byggstenarna i företaget, 

utefter vad som visas i analysmodellen. Vi har utefter detta inte kunnat se något specifikt 

mönster gällande de största byggstenarna och chefens medverkande tillsammans, utan chefens 

medverkande varierar och tre av de största byggstenarna såg vi chefen som högt 

medverkande, i ytterligare tre såg vi chefen som medverkande och i en såg vi chefen som 

beslutsfattande. Utefter det kan vi utläsa att chefen inte behöver vara högt medverkande i 

arbetet med en byggsten för att den ska vara stark eller ens existera, i ett företag. Dock är han 

delaktig i alla byggstenar till dynamiska kapabiliteter på ett eller annat sätt, men inte i alla de 
komponenter som byggstenarna består av.  

Vi kan utefter avsnitt 4.5 och analysmodellen kunnat se att chefen medverkat mer och mindre 

i de identifierade byggstenarna till dynamiska kapabiliteterna i företaget. Vi kan se att 

dynamiska kapabiliteten ”känna av möjligheter och hot” utgörs av byggstenar där chefen har 

högt medverkande och medverkande. I dynamiska kapabiliteten ”ta tillvara på möjligheter” 

medverkade chefen högt i en byggsten, medverkade i en och är beslutsfattande i resterande 

två. I sista dynamiska kapabiliteten ”hantera hot och förändra” kan vi se att chefen 

medverkade i två byggstenar och är beslutsfattande i en. Utefter detta är chefen mest delaktig 

i dynamiska kapabiliteten att ”känna av möjligheter och hot” och minst delaktig i dynamiska 
kapabiliteten ”hantera hot och förändra”. 

Vi har därmed kunnat se att chefen högt medverkade i dynamiska kapabiliteten ”känna av 

möjligheter och hot” och då främst i byggstenen ”processer för att styra intern forskning och 

utveckling samt val av nya teknologier”.  Men också i dynamiska kapabiliteten ”ta tillvara på 

möjligheter” genom byggstenen ”val av företagsgränser för att hantera komplement och 

kontrollplattformar”. Det visar att chefen är högt medverkande gällande företagets produkter, 

dels genom produktutveckling men också genom att patentera och jobba med handelshinder.  



 

 

5. Slutsats 
I följande kapitel besvaras studiens frågeställning, vilken presenterades i kapitel 1. Vidare 

kommer studiens teoretiska såväl som praktiska bidrag påvisas. 

Studien inleddes med frågeställningen; Hur kan ett medelstort tillverkningsföretag lyckas med 

att erhålla varaktiga konkurrensfördelar och hur medverkar chefen till det? Genom 

dynamiska kapabilitets-ramverket har vi kunnat skapa en förståelse för hur ett medelstort 

tillverkningsföretag har lyckats erhålla varaktiga konkurrensfördelar på en högt 

konkurrensutsatt marknad. Utefter empirin och analysen har vi kunnat se att företaget har 

samtliga byggstenar till dynamiska kapabiliteter i ramverket, förutom decentralisering och lös 

struktur. Det gör att vi har kunnat belysa hur det studerade företaget lyckats erhålla varaktiga 

konkurrensfördelar. Detta genom att se att de har processer som gör att företaget kan förändra 

sin resursbas med anpassning till omvärldensförändringar. Decentralisering och lös struktur 

beskriver Teece (2007) är betydelsefullt för dynamiska kapabiliteter. Företaget kan ses som 

centralstyrt, men har ändå lyckats erhålla varaktiga konkurrensfördelar, vilket tyder på att det 

inte är nödvändigt att ha en decentraliserad organisationsstruktur för att kunna känna av och 

reagera på förändringar. I det studerade fallet kan det bero på att de har ett integrerat 

produkterbjudande, vilket innebär att de har samtliga delar av produkterbjudandet inom 

företaget. Enligt Teece (2007) gör det att det inte är lika viktigt med decentralisering om en 

sådan betydelsefull integrering som är en fördel för kunden finns inom företaget.  

Genom denna studie har vi kunnat se att ett tillverkningsföretag kan ha starkare och svagare 

byggstenar till dynamiska kapabiliteter, men att dessa processer tillsammans ger en helhet 

som kan ses som betydelsefull för att nå varaktiga konkurrensfördelar. De starkare dynamiska 

kapabiliteterna har benämnts som just starka genom en bedömning hur unika och svår-

imiterade dessa är, medan de svagare benämns som svaga genom att de kan ses utgöra 

operativa komponenter. Fallstudien visar att det studerade företaget hade ”starka” byggstenar 

till dynamiska kapabiliteter inom samtliga tre dynamiska kapabiliteter: ”känna av möjligheter 

och hot”, ”ta tillvara på möjligheter” och ”hantera hot och förändra” och därför kan det ses 

som en bra grund till varaktiga konkurrensfördelar. Detta då det kan resoneras kring att om en 

möjlighet eller ett hot identifierats, men inte tas tillvara på finns det ingen mening med att 

känna av möjligheter och hot. Samtidigt går det inte att fortsätta hitta möjligheter och ta 

tillvara på dem om företaget inte kontinuerligt anpassar och justerar sig, vilket är något som 
även Helfat et al (2007) kommit fram till i sin forskning. 

Genom vår analys har vi kommit fram till vad dynamiska kapabiliteter kan bestå av i 

praktiken, genom att se till dess byggstenar. Ett exempel är byggstenen ”processer för att styra 

intern forskning och utveckling samt val av nya teknologier” där följande komponenter ingår: 

intern produktutveckling genom nyckelindivider, interna innovationer byggda på erfarenhet 

och kunskap, ständigt nytänkande och innovativt beteende och kunskapsutbyte mellan 
avdelningar. Övriga praktiska exempel kan ses i tabell två på sidorna 66-68 i detta arbete.  

Den andra delen av frågeställningen berör chefens roll i arbetet med företagets varaktiga 

konkurrensfördelar, genom dennes grad av medverkande i att erhålla varaktiga 
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konkurrensfördelar. Vi har sett att chefen har en betydelsefull roll i arbetet med dynamiska 

kapabiliteter då denne medverkade genom att vara högsta beslutsfattande gällande allt i 

företaget och utgör därmed en pelare i företagets förmåga att erhålla varaktiga 

konkurrensfördelar. Detta då chefen har det övergripande ansvaret. Då detta studerades 

genom dynamiska kapabilitets-ramverket, kunde vi se att chefen medverkade på olika sätt, 

dels genom att vara beslutsfattande men också genom olika grad av medverkande i de olika 

byggstenarna till dynamiska kapabiliteterna. Vi har dock kunnat se att en byggsten kunde vara 

stark utan att chefen var högt medverkande i denna, vilket visar att chefens grad av 

medverkande inte hade betydelse för om en byggsten och därmed dynamisk kapabilitet var 

stark eller inte. Dessutom fann vi fler byggstenar i företaget än vad chefen var aktivt 

medverkande inom, därmed kunde vi se att arbetet med dynamiska kapabiliteter och ett 

företags varaktiga konkurrensfördelar inte enbart är en chefs arbete, utan beror på fler 

komponenter, i form av personal samt andra resurser, i företaget. Därför är det betydelsefullt 

att arbetet med dynamiska kapabiliteter genomsyrar hela organisationen, vilket är något som 

även Henk och Van den Bosch (2005) kom fram till i sin studie, då de såg att arbetet med 

dynamiska kapabiliteter inte uteslutande är chefens arbete. Chefen var huvudsakligen aktiv i 

att känna av möjligheter och hot, men medverkade mindre i övriga dynamiska kapabiliteter 

vilket gör att de anställda i högre grad får förvalta de möjligheter som hittas och ta till vara på 
dem samt att hantera hot och förändra. 



 

 

6. Diskussion 
Nedan presenteras faktorer som vi funnit som betydelsefulla inom företaget som inte ingår 

inom dynamiska kapabilitets-ramverket, studiens begränsningar, överförbarheten till andra 

företag samt förslag på fortsatt forskning. 

Vi har kunnat se att det studerade företaget erhållit varaktiga konkurrensfördelar genom att ha 

dynamiska kapabiliteter om utgångspunkt tas i Teece (2007). Dels genom att ha några 

byggstenar som är svårimiterade, vilka kan ses utgöra pelare i deras dynamiska kapabiliteter. 

Men också genom att de har ett flertal andra som täcker alla delar av dynamiska kapabilitets-

ramverket och som tillsammans skapar en fördelaktig helhet. Zollo & Winter (2002) talar om 

att organisatoriskt lärande är grund till dynamiska kapabiliteter genom en samling av 

erfarenheter och skapande av ny kunskap. Vi kan se att det studerade fallföretaget har oerhört 

stor erfarenhet genom många som arbetat i företaget såväl som i branschen under många år. 

Därför går det resonera kring om det är fallföretagets samlade erfarenheter och kunskaper som 
lagt basen för deras dynamiska kapabiliteter. 

Vi har funnit vissa faktorer som vi ser kan ha bidragit till deras varaktiga konkurrensfördelar, 

då dessa är värdefulla för företaget, men som inte går att koppla till dynamiska kapabiliteter. 

Det handlar bland annat om företagets varumärke, vilket är starkt och byggts upp sedan 

företagets början och framförallt under perioden då de hade 98 procent av marknaden. Detta 

kan liknas med Daneels (2010) studie som kom fram till att varumärkesutbyggande kan ses 

som en dynamisk kapabilitet. Vi har även kunnat se att deras långa leverantörsrelationer ses 

som betydelsefulla för företagets framgång, då de bidragit till goda samarbeten för att få fram 

produkter och lämpliga material till produkter under en lång tidsperiod. Då det inte handlar 

om att ”hitta möjligheter”, ”ta tillvara på möjligheter” eller ”hantera hot och förändra” ingår 

det inte i dynamiska kapabilitets-ramverket och därmed inte heller dess varaktiga 
konkurrensfördelar, enligt Teece (2007).  

Genom att vi utgår från Teece (2007) definition av dynamiska kapabiliter beskriver vi hur 

varaktiga konkurrensfördelar byggs upp inom ett företag enligt honom. Det har gjort att i 

princip bara bra saker med företaget behandlas och därmed målas företaget upp som 

exemplariskt. Vi skulle kunna vara mer reflekterande över saker som kan vara svagheter och 

ses som misstag, men detta är inte väsentligt för studiens problem och syfte och därför ingår 
det inte inom ramen för denna studie.   

Vi har sett att studien har vissa begränsningar, bland annat att teorin som studien grundar sig i 

är lite otydlig och därmed öppen för tolkning. Det gör att en annan författare kan se på 

dynamiska kapabiliteter och dess byggstenar på ett annat sätt än oss, vilket kan leda till att vi 

finner olika dynamiska kapabiliteter i företaget. Det faktum att teorin är otydlig har också 

gjort att vi inte behandlat en del av byggstenen ”styrning” som berör 
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övervakning, hantering av läckage och att skydda företaget mot förskingring, skydd mot 

missbruk av information och kunskaper, och slutligen omkonfigurering då den inte är 

tillräckligt förklarad i ramverket. Det har gjort att vi inte har kunnat studera kring det i 

företaget. Det vi har förstått av denna del verkar dock utgöra känslig information av ett 

företag och kanske inte skulle vara något intervjupersonerna skulle vilja prata om under 

intervjuerna ändå, vilket kan vara orsaken till att detta inte framkommit i intervjuerna och inte 

kunnat studeras. Det går att rikta ytterligare kritik mot ramverket, bland annat är inte 

dynamiska kapabiliteterna ömsesidigt uteslutande, vilket gör att flera komponenter kan 

kopplas samman till flera olika dynamiska kapabiliteter och dess byggstenar. Ramverket kan 

också ses som platt, då det inte finns någon dimension som visar vilka dynamiska 

kapabiliteter och byggstenar som är större eller mindre och mer eller mindre betydelsefull. 

Det kan göra det problematiskt att skapa en förståelse kring vad avsaknad av en viss dynamisk 
kapabilitet eller byggsten har för betydelse för företagets kontext. 

Något annat som kan ses ha påverkat studiens resultat är att den studerade chefen är VD men 

också ägare av företaget, det kan göra att chefens arbetsuppgifter och intresse i företaget är 

annorlunda än om chefen enbart varit just chef. Vi såg det också som problematiskt att 
hänföra dynamiska kapabiliteter till en enskild individ.  

Generaliserbarheten till andra medelstora tillverkningsföretag, kan möjligtvis vara svår 

gällande internationella företag som verkar på marknader där lågt pris är huvudfokus och 

produktion i låglöneländer, det vill säga under andra förutsättningar i andra länder och i andra 

kulturer. Dock kan tillverkningsföretag av samma storlek med liknande förutsättningar se hur 

de kan uppnå varaktiga konkurrensfördelar rent praktiskt genom att ta lärdom av de olika 

byggstenarna och dynamiska kapabiliteterna som har identifierats, samt vad som är värdefullt 

för att kunna konkurrera mot tillverkningsföretag från andra länder med lågt pris. Enligt 

Ahmed & Wang (2007) kan det vara en fördel för företag om chefen ser till andra företag 

inom samma bransch. Det för att identifiera gemensamma drag inom branschen och göra en 

jämförelse, som skulle kunna vara värdefullt för att utveckla sina egna dynamiska 

kapabiliteter. Det gör att företag inom samma kontext och av liknande storlek som Arbesko 

skulle kunna se vilka dynamiska kapabiliteter och byggstenar som är värdefulla. En viktig 

poäng är dock att de inte kan kopiera dynamiska kapabiliteter, men kan ta inspiration om 
vilka delar som är betydelsefulla och som kan vara av värde att satsa på inom deras företag. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Vi ser att det behövs fler studier av samma karaktär för att bygga en empirisk och konkret bas 

för dynamiska kapabiliteter ska kunna användas och lyftas från att bara vara ett teoretiskt 

ramverk. Det behövs också för att kunna göra generaliseringar kring dynamiska kapabiliteter. 

Vi ser det också som intressant att studera om vissa byggstenar till dynamiska kapabiliteter är 
mer betydelsefulla än andra. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Introduktion 
- Är det okej om vi spelar in intervjun? 

- Vad har ni för position i företaget? 
- Hur länge har ni arbetat här? 

Vi gör en undersökning om hur företag utvecklas och förändras med anpassning till 

omvärldens förändringar och vad chefen har för medverkande i detta. 

Bakgrundsfrågor 
- Varför tror du att kunder kommer till er istället för era konkurrenter? 

- Vad gör era produkter speciella? 

- Vad är värdefulla resurser (som personal, tillverkningsprocesser, produkter, material, fabrik) 

och kunskaper i ert företag? Unika kombinationer, ex. sammansättningar av personal, 

produkter? 

-Vad har omvärldsförändringarna haft för påverkan på företaget?  

-Hur har ni anpassat er efter förändringar som skett på marknaden? 

-Vad är det unika med erat företag? 
- Hur har ni utvecklat det unika? 

⦁ Processer för att styra intern forskning och utveckling samt val av nya teknologier 
-Hur har ni arbetat med produktutveckling? 

- Vilka nya teknologier har ni integrerat i företaget de senaste åren? (T.ex nya maskiner för att 

tillverka produkter?) 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Processer för att utnyttja leverantörer och komplementärers innovationer 
- Hur arbetar ni för att hitta nya potentiella: 

 - Kunder? 

- Samarbetspartners? 

- Leverantörer? 

- Har era befintliga intressenter bidragit med nya lösningar och idéer, gällande ex. produkter, 

tillverkning, arbetssätt? (t.ex utvecklat produkter tillsammans med samarbetspartners, kunder 

som bidragit till ny produkt?) 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Processer för att utnyttja utveckling i exogen forskning och teknologi 

- Har ni identifierat några idéer från kunder, konkurrenter, leverantörer eller marknaden som 

ni har kunnat dra nytta av? 
- Hur har chefen medverkat i denna process? 
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⦁ Processer för att identifiera marknadssegment, förändrade kundbehov samt 

kundinnovationer  

-Hur samlar ni in information om kundernas behov? 

- Hur samlar ni in information om utvecklingen på marknaden? 

- Hur samlar ni in information om vad konkurrenter gör? 

- Använder ni detta för att hitta nya lösningar för kunder/för att hitta nya marknader? 
- Hur har chefen medverkat i denna process? 

⦁ Klargöra kundlösningen och affärsmodellen 
- Hur arbetar ni för att få fram rätt produkt för kundensbehov? 

- Har ni förändrat affärsmodellen, vilket vi inkluderar intäkter, kostnader, produktion, 

leverans och affärsidé, de senaste åren? 

 - Vad är det unika med er affärsmodell? 

(t.ex fabriken som slogs ihop för kostnadseffektivisering, ändrar kostnadsstrukturen och 

affärsmodellen? eller ändrade leveranser?) 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Val av beslutsprotokoll 
- Har ni gjort några stora investeringar de senaste åren?(utvecklat nya produkter som kostat 

mycket eller investerat i maskiner, ex. löparsko, fabrik) 

-Har ni gjort några centrala misstag de senaste åren som ni dragit lärdom av? 

-Var tas besluten i organisationen? 

-Har ni gjort er av med några tillgångar de senaste åren? Ex. en fabrik, anställda 

- Har ni förändrat arbetsrutiner de senaste åren? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Val av företagsgränser för att hantera komplement och kontrollplattformar 
-Hur har ni förändrat positionen på marknaden de senaste åren? 

- Hur har era företagsgränser förändrats de senaste åren? 

-Har ni gått in på nya marknader de senaste åren? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Bygga lojalitet och engagemang 
-Hur arbetar företaget med att bygga lojalitet från de anställda till företaget? 

-Hur arbetar chefen med att motivera sina anställda och förmedla företagets mål? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Decentralisera och lös struktur 
-Hur snabbt har ni kunnat reagera på omvärldsförändringar och genomföra förändringar? 

- Kan beslut tas snabbt för att reagera på förändringar? 

-Vilka hot har ni mött och hur har ni hanterat dessa? Ex sist 

-Hur ser organisationsstrukturen ut i företaget? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 
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⦁ Styrning 

-Uppdaterar ni kontinuerligt företagets produkterbjudanden, organisationsstrukturen och 

företagsgränser? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 

 

⦁ Samskapande värde mellan resurser 
(Besvaras i bakgrundsfrågorna) 

 

⦁ Kunskapsstyrning 
-Hur arbetar ni med att utveckla de anställdas kunskaper och färdigheter? 

- Hur har chefen medverkat i denna process? 
 


