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kunskapsöverföring har en begränsad inverkan på risken för imitation och att det snarare är 
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betydelse. Strategier för replikering kan ses ur ett livscykelperspektiv, där balansen mellan 
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the McDonalds approach. Several authors emphasize that an efficient method for knowledge 
transfer may increase the risk for imitation.  
Purpose:  The purpose of this study is to examine in an explorative manner how strategies for 
replicating complex knowledge systems are employed and developed. Furthermore, our ambition 
is to explore the notion of replication strategy.  
Research method: The study was initiated by a literature study, creating a theoretical conception 
of replication. This was followed by an empirical study based on interviews with seven companies 
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Indiska, Sandys, 7- Eleven, Arkitektkopia, First Hotels, Ernst & Young and KPMG.  
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 INLEDNING 

 [1] 

[ kapitel 1 ]  
1 INLEDNING 

Vi avser i detta kapitel belysa kunskapen som en väsentlig resurs för organisationer 
samt dess betydelse för strategiformuleringar. Dessutom kommer vi att beskriva och 
diskutera problematiken med att replikera kunskap, vilket mynnar ut i våra 
forskningsfrågor samt syftet som utgör utgångspunken för studien. Avslutningsvis följer 
en disposition av studien samt läsanvisningar. 

 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

 [2] 

1.1 Kunskap som basen för strategi 

“Companies develop or acquire new knowledge so rapidly that having 
special knowledge is no longer a basis for sustainable competitive 
advantage. To provide sustainable competitive advantage, one needs 
knowledge that is difficult for outsiders to copy as well as the ability to 
rapidly develop new knowledge.” 

Lubit (2001:164) 

Kunskap och information har alltid haft en central roll i samhället 
(Castells, 2000). Idag finns det en allmän uppfattning om att kunskap är 
en central faktor i företag (Choi, 2001). Den teknologiska utvecklingen 
har möjliggjort att kapaciteten att bearbeta och genera information och 
kunskap har ökat, vilket påverkar företags produktivitet och 
konkurrenskraft (Castells, 2000). Kunskapsgenerering och utveckling är 
essentiell för att företag ska bibehålla och utveckla sin position på 
marknaden, enligt Lubit (2001). Detta faktum har fått inverkan på 
strategifältet som fram till 1960-talet dominerades av ett ’outside-in’ 
perspektiv, det vill säga att utgångspunkten för strategi är omgivningen 
(Barney, 1991). I enlighet med detta perspektiv bör företag med hjälp av 
strategier positionera sig på marknaden och reagera på förändringar i 
omgivningen (de Wit & Meyer, 1998). Då marknadsförhållanden, genom 
innovationer samt ökad intensitet och diversifikation i konkurrensen, har 
blivit mer föränderliga har strategifältets fokus flyttats till företags interna 
karaktäristiska, ett så kallat ’inside-out’ perspektiv (Grant, 1996a; Barney, 
1991; de Wit & Meyer, 1998). Det resursbaserade synsättet kan ses som 
ett brett paraply för ’inside-out’ perspektivet (de Wit & Meyer, 1998).  

Fokus för företags konkurrenskraft, enligt det resursbaserade synsättet, 
ligger på företagets förmågor (Grant, 1996a) och kompetenser (Prahalad 
& Hamel, 1990). Ett företag har en konkurrensfördel när det 
implementerar en strategi vilken är unik i jämförelse med nuvarande och 
potentiella konkurrenters strategi (Barney, 1991), en varaktig dito kan inte 
bli imiterad eller underminerad av konkurrenters handlingar (Porter, 
1980). Det främsta hotet som kan leda till konkurrensfördelaras sönderfall 
är imitation (Barney, 1991; Reed & DeFillippi, 1990; von Krogh & Roos, 
1995). 



 INLEDNING 

 [3] 

Förmågor och kompetenser är immateriella resurser, vilka kan ligga till 
grund för varaktiga konkurrensfördelar om de är unika och svåra att 
imitera. 

”Sustainability of competitive advantage therefore requires resources 
which are idiosyncratic 1  (and therefore scare), and not easily 
transferable2 or replicable 3.” 

Grant (1996b:376) 

Flera författare (Grant, 1996a; Nonaka & Takeuchi, 1995; Kogut & 
Zander, 1992) framhäver att kunskap är den resurs som kan utgöra basen 
för konkurrensfördelar. Drucker (1992) instämmer med föregående 
författare och hävdar att kunskap är den primära resursen i dagens samhälle. 
För att kunskap ska bli basen för varaktiga konkurrensfördelar måste 
kunskapen spridas inom företaget, utan att spridas till andra (Lubit, 2001). 
Om kunskapen inte sprids är dess värde begränsat, enligt Lubit (2001). En 
alternativ syn förmedlar Weick & Roberts (1993), som hävdar att det i 
vissa sammanhang är vetskapen om kunskapens lokalisering och dess 
samordning som är det essentiella och inte spridning och överföring av 
kunskap.  

Flera företag har byggt upp sin konkurrenskraft genom att utveckla 
strategier och affärsmodeller för att bearbeta marknaden, vilka 
konkurrenter har svårt att imitera. Affärsmodellerna 4  har sedermera 
överförts till nya geografiska platser, nationellt eller internationellt, genom 
att utveckla affärskedjor. Företag som Hennes & Mauritz, Starbucks 
Coffee och IKEA bygger sin framgång på att skickligt överföra 
kunskapen om affärsmodellen och implementera en fungerande 
affärsmodell om och om igen, och har därigenom lyckats uppvisa en stark 
tillväxt och vinstutveckling. 

                                        
1 Kursivt i originaltext 
2 Kursivt i originaltext 
3 Kursivt i originaltext 
4 En ingående diskussion om vad som avses med affärsmodell förs i avsnitt 3.2.1. 
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Detta fenomen, att företag sprider sin kunskapsbas genom att replikera5 
denna, kallas ofta för ”The McDonalds approach” 6  eller 
replikeringsstrategi (Winter & Szulanski, 2001). En populär föreställning 
är att replikering handlar om att exploatera en enkel affärsmodell, men 
enligt Winter & Szulanski (2001) är det dock en förenklad bild av en 
komplex strategi. Författarna ger en mer uttömmande definition av 
replikingsfenomenet: 

”a process that involves a regime of exploration in which the business 
model is created and refined, followed by a phase of exploitation in 
which the business model is stabilized and leveraged through large-
scale replication”  

Winter & Szulanski (2001:730) 

Fenomenet med replikeringsstrategier är relativt utbrett bland företag och 
i synnerhet inom detaljhandeln och servicesektorn. Enligt Winter & 
Szulanski (2001) har en tredjedel av företag inom detaljhandeln i USA en 
replikeringsstrategi och den blivit den dominerande organisationsformen. 
Emellertid är fenomenet att replikera komplexa kunskapssystem ett 
outforskat område inom akademin (Winter & Szulanski, 
2001). ’Knowledge management’ har under de senaste åren utvecklats till 
ett stort forskningsområde och problematiken kring kunskapsöverföring 
har behandlats av flera forskare (exempelvis Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Hansen et al., 1999; Lubit, 2001; Von Krogh et al., 2000). Det har 
bedrivits forskning inom kunskapsöverföring och replikering av ’best 
practice’ (Szulanski, 1996; Szulanski, 2000), enskilda processer och 
teknologispridning (Cool et al., 19 97; Kogut & Zander, 1992; Teece, 
1977). 

 

                                        
5 Replik = konstnärs kopia av eget verk; upprepning; efterbildning (SAOL, 1998) 
6  Beteckningen McDonalds approach härstammar från strategins utbredning i den 
amerikanska snabbmatsindustrin (Winter & Szulanski, 2001).  
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Emellertid behandlar väldigt få studier överföring av kompletta 
affärsmodeller, det vill säga komplexa kunskapssystem som består av en 
uppsättning inbördes beroende processer, normer, teknologier med mera, 
vilket är fallet vid replikeringsstrategier. Von Krogh & Roos (1995) 
hävdar dessutom att forskning gällande överföring av kunskap har 
negligerat risken för imitation samt att den teoribildning som finns inte 
har testats empiriskt. 

1.2 Problemdiskussion 

En replikeringsstrategi innefattar, enligt Winter & Szulanski (2001), 
överföring av en bred kunskapsmassa rörande de interna processerna till 
ett nytt sammanhang. Det rör sig således inte om enskilda processer eller 
teknologier utan om en mer allomfattande kunskapsöverföring. Winter & 
Szulanski (2001) hävdar dessutom att grunden för en replikeringsstrategi 
är att kunskap om en affärsmodell identifieras och överförs (Winter & 
Szulanski, 2001). Det är enligt vår mening dock betydelsefullt att ställa sig 
frågan om kunskapen om affärsmodellen måste identifieras. Är det 
möjligt att kunskapsmassan överförs intuitivt? Det kan tänkas att en 
strategi för replikering av kunskap inte är ett medvetet val, utan resultatet 
av ett mönster av handlingar i likhet med Mintzbergs (1987) resonemang 
om strategi.  

När en konkurrensfördel är byggd på kompetenser och har höga 
imitationsbarriärer, har denna, enligt Reed & DeFillippi (1990) ofta 
karaktären av kausal tvetydighet, det vill säga att det är svårt att identifiera 
orsakssambandet till framgången. Kausal tvetydighet byggs, enligt 
författarna på tyst kunskap, komplexitet, och specificitet. Genom ’learning by 
doing’ utvecklas färdigheter vilka är implicita och ej kodifierbara, det vill 
säga tyst kunskap. När dessa färdigheter och andra tillgångar är beroende 
av varandra är komplexiteten hög. Vidare refererar specificitet till om 
förmågorna är transaktionsspecifika, enligt Reed & DeFillippi (1990). 
Emellertid hävdar von Krogh & Roos (1995) att de koncept som Reed & 
DeFillippi argumenterar för inte förklarar hur varaktiga 
konkurrensfördelar kan byggas upp och bihållas i praktiken. 
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Rivkin (2001) belyser att det föreligger en svårighet att identifiera kunskap 
i ett företag. Då kausal tvetydighet råder, vilket kan hindra affärsmodellen 
från imitation, kan det även vara svårt för det egna företaget att identifiera 
affärsmodellens framgångsfaktorer. Affärsmodellen kan ses som en 
valvbro av sten som hålls upp av ett antal stenar vilka alla bidrar till 
helheten och brons hållfasthet. Tas en sten bort i det bärande valvet kan 
bron falla samman. Tillskillnad från valvbron kan affärsmodellens 
bärande komponenter vara svåra att identifiera, då affärsmodellens 
komplexitet innebär en svårighet att urskilja hur komponenterna är 
sammanlänkade till en helhet. Vidare är det inte säkert att alla bärande 
stenar bör replikeras när affärsmodellen ska överföras till en ny kontext. 
En replikeringsstrategi innebär som tidigare nämnts att en allomfattande 
kunskapsmassa överförts. Som vi ser det finns en risk att kausal 
tvetydighet försvårar identifieringen av de kunskapskomponenter i 
affärsmodellen som är lämpliga att överföra. 

Som ovan nämnts hävdar Reed & DeFillippi (1990) i likhet med Lubit 
(2001) att kunskapen, som underbygger konkurrensfördelar, är tyst och 
därmed svår att överföra, såväl internt som externt. För att överföra 
denna kunskap inom företaget till ett nytt sammanhang kan det krävas att 
kunskap, och i synnerhet den tysta kunskapen, görs tillgänglig internt. 
Emellertid, föreligger det en inneboende konflikt, då en effektiv modell 
för att överföra kunskapen internt även kan innebära att kunskapen sprids 
externt. Konkurrenter kan då lättare tillgodogöra sig kunskapen och 
imitera affärsmodellen. Kogut & Zander (2001) belyser detta: 

“In the efforts to speed the replication of current and new knowledge, 
there arises a fundamental paradox that the codification and 
simplification of knowledge also induces the likelihood of imitation” 

Kogut & Zander (2001:384) 

Trots denna paradox förmår många företag att motstå imitation, även om 
deras strategier är tillsynes uppenbara (Rivkin, 2000). Exempelvis har det 
svenska företaget Hennes & Mauritz replikerat sitt koncept för 
moderiktiga kläder till ett lågt pris i en mycket expansiv takt, utan att 
konkurrenter lyckats imitera det, försök tilltrots (A-ekonomi, 2003-01-29). 
Emellertid, har Starbucks framgångsrika koncept för caféer imiterats av 
exempelvis Wayne´s Coffee och Coffee House by George. 
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Rivkin (2001) ger en förklaring till förhållandet mellan förmågan att 
replikera och samtidigt motstå imitation då författaren hävdar att en 
strategi som karaktäriseras av moderat komplexitet utgör en vågskål 
mellan replikation och risken för imitation. Vidare initierar Rivkin (2001) 
en diskussion om att företag som är löst sammanlänkade, så kallad ’loosly 
coupled organizations’, kan uppnå denna jämvikt på vågskålen. Moderat 
komplexitet kan utgöra en förklaringsvariabel, löst sammanknutna en 
annan, men vi kan tänka oss att det även finns andra förklaringar till att 
företag kan replikera kunskap utan imitation. Obesvarat är dock hur den 
interna kunskapsöverföringen sker samt hur kunskapen skyddas mot 
imitation.  

Kogut & Zander (1992) hävdar till skillnad från Rivkin (2001) att kunskap 
är relativt observerbar, i motsats till lärande. I det inledande citatet från 
Lubit (2001) 7 framhävs att det inte räcker med att inneha kunskap som är 
svår att imitera utan att företag ständigt måste utveckla sin kunskapsbas. 
Det finns ett stort tryck på företag att kontinuerligt förbättra och anpassa 
sig till den föränderliga omvärlden. Lärande och överföring av kunskap 
inom företaget är därför av största betydelse för företags framgång.  

”Increasingly, successful organizations are building competitive 
advantage through less controlling and more learning – that is, 
through continually creating and sharing new knowledge.” 

Senge (1997:30-32) 

En replikeringsstrategi bör därför inte vara statiskt företeelse, utan snarare 
en ständigt pågående process, vilket även Winter & Szualniski (2001) 
belyser. Det krävs således att den replikerade affärsmodellen utvecklas, 
vilket leder till att kunskapsöverföringen till replikaten bör vara en 
kontinuerlig process. Enligt Rivkin (2001) är den största utmaningen vid 
replikeringsstrategier att upptäcka och besvara förändringar i 
omgivningen. 

                                        
7 Se sidan 2. 
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Utifrån vårt perspektiv är det tänkbart att förändringar initieras på flera 
sätt, både genom lokala och centrala initiativ men även som en effekt av 
att nya replikat skapas. Om vi återkopplar till den inledande 
strategidiskussionen där ’outside-in’ perspektivet ställs mot ’inside-out’ 
perspektivet, kan förändringar ske som ett svar på externa eller interna 
förutsättningar och möjligheter.  Det ligger i förändringens natur att den 
påverkar företaget. Det är tänkbart att förändringar inom ett replikerande 
företag har större implikationer på grund av att dess strategi bygger på en 
gemensam kunskapsmassa, vilket ställer krav på hur förändringen 
implementeras i företagets olika enheter.  

Mot bakgrund av denna problematik samt att replikeringsstrategier är ett 
relativt outforskat fenomen anser vi att det även finns ett behov av en 
begreppsutredning gällande fenomenet replikeringsstrategier. Winter & 
Szulanski (2001) hävdar som tidigare nämnts att replikering innebär att en 
allomfattande kunskapsmassa innefattande interna processer överförs. En 
intressant fråga som aktualiseras är hur fenomenet avgränsas från 
överföring av enskilda processer och best practice? Var går 
gränsdragningen mellan kedjeverksamhet och replikerande företag? 
Vidare hävdar Winter & Szulanski (2001) att replikeringsstrategier är en 
affärsstrategi, men författarna belyser även att det är en strategi för att 
utnyttja allokera kunskapsbasen. Därvid initieras frågan huruvida 
replikering är en affärsstrategi eller en strategi för kunskapshantering.  

1.3 Problemfrågor 

Från ovanstående diskussion aktualiseras följande frågor: 

Ø Viken typ av kunskap replikeras och hur identifieras denna? 
Det kan diskuteras vilka kunskapskomponenter som är centrala i 
affärsmodellen för att skapa värde och i vilken utsträckning de bör 
replikeras. Givet identifieringsproblematiken för konkurrensfördelar som 
Rivkin (2001) och Reed & DeFillippi (1990) lyfter fram aktualiseras frågan 
vilken typ av kunskap som affärsmodellen innefattar och hur dessa 
kunskapskomponenter kan identifieras. 
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Ø Hur överförs kunskapen internt, utan att vara tillgänglig externt? 
Även om affärsmodellens kunskapskompenter kan identifieras återstår 
problemet för replikerande företag att effektivt överföra kunskapen 
internt, varvid ett behov av system för att överföra kunskap mellan olika 
enheter kan behövas. Effektiva överföringssystem kan ta sig uttryck i 
kodifiering och förenklingar för att öka dess tillgänglighet, vilket ökar 
risken för att kunskapens externa tillgänglighet ökar och därmed 
möjligheterna för externa parter att imitera hela eller delar av 
affärsmodellen. Frågan är om det är möjligt att förhindra en sådan 
utveckling och hur detta kan göras. Den inre effektiviteten ställs här mot 
det externa hotet från imitatörer. 

Ø Hur utvecklas replikeringsstrategier över tiden?  
Replikering bör enligt vår mening vara en ständigt pågående process, där 
affärsmodellen utforskas och exploateras för att fånga nya förutsättningar 
och möjligheter internt såväl som externt. Förändringsinitiativ kan 
komma centralt men även från lokala replikat. Nya idéer föds vilket ställer 
gamla tankebanor på sin spets. Senge (1997) lyfter fram betydelsen av att 
kontinuerligt skapa och dela ny kunskap. I replikerande företag kan ett 
behov av att sprida ny kunskap vara av betydelse, eftersom en gemensam 
affärsmodell ligger till grund för den verksamhet som bedrivs. Att detta 
har vidare implikationer i form av att nya idéer ska vara applicerbara inte 
bara lokalt utan även i ett större sammanhang kan eventuellt påverka det 
replikerande företagets kunskapsutveckling. 

Ø  Vad inbegriper och avser begreppet replikeringsstrategi?  
Replikeringsstrategier innebär enligt Winter & Szulanski (2001) 
överföringen av en allomfattande kunskapsmassa rörande de interna 
processerna. Emellertid, går det att diskutera huruvida en kunskapsmassa 
är allomfattande eller ej samt huruvida det rör sig om en affärsstrategi 
eller en strategi för kunskapshantering. Vår ambition är att föra en 
begreppsdiskussion rörande replikeringsstrategier.  
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att explorativt undersöka hur strategier för replikering av 
komplexa kunskapssystem kan praktiseras och utvecklas. Vidare är vår 
ambition även att utreda begreppet replikeringsstrategi. 

1.5 Disposition och läsanvisningar 

För att underlätta läsningen av studien ges nedan en kort beskrivning av 
uppsatsens sju kapitel. Syftet är att ge en överblick av uppsatsen och ge 
läsaren en karta med vilken denne kan orientera sig fram i uppsatsen. Mot 
bakgrund av det inledande kapitlet önskar vi läsaren en fortsatt intressant 
läsning! 
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[ kapitel 1 ] - Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel introducerade läsaren till bakgrunden till 
vårt problemområde. Vidare identifierade vi kunskapsluckor i forskningen 
och belyste studiens empiriska och teoretiska relevans. 
Problemdiskussionen mynnade ut i våra forskningsfrågor samt syfte. 
Syftet utgör ramen för studien, vilket illustreras i figur 1.  

[ kapitel 2 ] – Vetenskapligt förhållningssätt & metod 

För att läsaren ska få en inblick och förståelse för hur vi har kommit fram 
till studiens resultat för vi i kapitel två en diskussion kring vårt 
vetenskapliga förhållningssätt och de metoder vi använt. Vidare beskriver 
vi hur studien har genomförts. Vår avsikt är att ge läsaren en förståelse för 
våra resonemang, tankesätt, de val vi har gjort och motiven till dessa samt 
vår syn på vetenskap och kunskap. 

[ kapitel 3 ] – Referensram 

I den teoretiska referensramen presenterar vi, för vårt valda 
problemområde och syfte, relevanta teorier. Referensramen är i huvudsak 
uppbyggd kring vår analysmodell, vilken vi sedermera brukar oss av för 
att förklara, tolka och analysera den insamlade empirin. Referensramen 
avslutas med en sammanfattning av vår teoretiska föreställning om 
fenomenet replikering av komplexa kunskapssystem, vilken speglar den 
förväntningshorisont vi hade när vi började samla in det empiriska 
materialet. 

[ kapitel 4 ] – Empiri 

I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet vi samlat in från de sju 
studerade företagen. Casebeskrivningarna följer en gemensam struktur, 
där vi inleder med en kort beskrivning av företagens verksamhet och 
utveckling. Därefter presenteras företagens affärsmodell, vilken följs av en 
kort beskrivning av den övergripande strukturen. 

 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [12] 

Sedermera behandlar vi kunskapsöverföringen samt hur affärsmodellen 
utvecklats över tiden. Avslutningsvis följer en beskrivning av synen och 
risken för imitation. Syftet är att ge läsaren en målande bild av hur 
respektive företag har utvecklat sin affärsmodell och replikerat denna.  

[ kapitel 5 ] – Case-analys 

Det empiriska materialet från de sju studerade företagen analyseras i detta 
avsnitt var för sig mot bakgrund av vår teoriska referensram och 
analysmodell. Denna analysdel, som vi benämner case-analys, är primärt 
av beskrivande karaktär och syftar även till att illustrera hur 
analysmodellen kan användas för att belysa företag som kunskapssystem.  

[ kapitel 6 ] – Analys 

Den andra delen av analysen presenteras i kapitel sex. Analysen sker dels 
genom att våra teoretiska föreställningar testas mot de empiriska 
erfarenheterna, men även mot basis av case-analysen i syfte att finna 
övergripande mönster och finna svar på våra forskningsfrågor. 

[ kapitel 7 ] – Slutsatser & Reflektion 

I det avslutande kapitlet belyser vi de lärdomar och den insikt som denna 
studie har givit oss och förhoppningsvis även ger läsaren. Då vår studie är 
av explorativ karaktär, har vår avsikt varit att lägga en grund för framtida 
forskning. Därför har vi under studiens gång formulerat hypoteser, vilka 
kan ligga till grund för fortsatta studier om fenomenet replikering av 
komplexa kunskapssystem.  
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[ kapitel 2 ] 
2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT & 

METOD 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för hur studien genomförts och 
författarnas vetenskapliga utgångspunkter. Metoden har varit ett verktyg för att 
angripa problematiken kring replikering och vi vill ge läsaren en möjlighet att ta 
ställning till studiens trovärdighet och dess resultat. Kapitlet är indelat i fyra delar. Vi 
inleder med att föra ett resonemang om vår vetenskapliga utgångspunkt utifrån 
metodfilosofiska aspekter. Ur detta växer vår vetenskapliga undersökningsansats. 
Därefter redogör vi för det praktiska tillvägagångssättet och avslutningsvis följer en 
metodreflektion med en metodkritisk diskussion samt ett resonemang om studiens 
generaliserbarhet.   
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2.1 Vår vetenskapliga utgångspunkt  

Detta avsnitt syftat till att åskådliggöra de vetenskapsteoretiska förhållningssätt, mot 
vilka vi stödjer oss mot. Syftet är att ge läsaren en förståelse för vår vetenskapliga 
utgångspunkt samt våra tankesätt och resonemang. 

Ett omdebatterat område inom akademin är frågor rörande vad som är 
vetenskap och under vilka förutsättningar vetenskaplig kunskap uppnås. 
Dessa frågor berör vetenskapsfilosofi, vilket innebär en systematisk 
undersökning av förutsättningarna för den vetenskapliga aktiviteten som 
kunskapen grundar sig på (Gilje & Grimen, 1992).  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) belyser vikten av att blottlägga 
underliggande föreställningar, vilket vi ämnar göra i detta avsnitt. Vår 
avsikt är inte att klassificera oss i ett vetenskapsfilosofiskt fack, utan 
snarare att reflektera över vår forskningsaktivitet i enlighet med 
Molanders (1998) resonemang. 

”All vetenskap bör vara kritisk i betydelsen ifrågasättande, och de 
egna verktygen och reglerna är inte undantagna.”  

Molander (1998:35) 

Med stöd från vetenskapsteorier kommer vi att uttrycka våra antagande 
om verkligheten, synen på denna, samt de ställningstaganden vi gjort, då 
detta, enligt Gilje & Grimen (1992), är avgörande för vår syn på 
problemet och hur resultat uppnås.  

Vetenskap skapas enligt vår mening i ett större sammanhang. Vi har som 
forskare blivit socialiserade i ett större ramverk, vilket präglar vårt synsätt 
på världen (Gilje & Grimen, 1992). Den vetenskapliga kunskapen skapas 
inom detta ramverk, vilket Thomas Kuhn benämner ett vetenskapligt 
paradigm (Gilje & Grimen, 1992). 
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Wandén (1981) hävdar i likhet med detta att all forskning knyter an till ett 
paradigm eller perspektiv 8  och att forskare verkar inom det socialt 
konstruerade paradigmet, vilket influerar vårt sätt att uppfatta och 
beskriva verkligheten. Dessa förutfattade meningar och världsbilder, har 
vi tillskansat oss genom erfarenheter och kan betecknas som tyst kunskap, 
enligt Thuréns (1991) diskussion. Den tysta kunskapen, som är svår att 
uttrycka, påverkar vårt sätt att angripa problemet, vilka frågor vi ställer 
och valet av metod för att nå svar på våra frågor, enligt Gilje & Grimen 
(1992).  

Individens uppfattning och förhållande till verkligheten kan graderas från 
social konstruktion till objektivitet och har stor inverkan på forskningens 
resultat enligt Eriksson & Widershiem-Paul (1997).  Utgår individen från 
en objektiv syn på verkligheten antas det att det finns en verklighet som är 
fri från mänskliga föreställningar, till skillnad mot en subjektiv verklighet 
som konstrueras socialt.  

Den positivistiska skolbildningen, vilken har sitt ursprung i Aristoteles 
tankebanor, eftersträvar att uppnå objektiv kunskap som är allmängiltig 
och fri från tolkning. (Gilje & Grimen, 1992; Eriksson & Wiedersheim,-
Paul, 1997). Auguste Comte myntade begreppet ’positivism’, vilket syftar 
till att uppnå säker kunskap (Eriksson & Wiedersheim,-Paul, 1997). 
Forskning i strikt positivistisk anda bygger på formell logik och mätbara 
fakta, och naturvetenskaperna, och i synnerhet matematik samt fysik, 
framhålls ofta som förebilder (Gilje & Grimen, 1992; Molander, 1998). 
Positivismen framhåller ett vetenskapligt förhållningssätt inom ramen för 
empirisk kunskapsteori och baserar kunskap på prövbara hypoteser och 
iakttagelser (Molander, 1998). 

 

                                        
8 Wandén (1981) har dock undvikit debatten angående vad ett ’paradigm’ är och avser 
med ’perspektiv’ allmänna metoder och utgångspunkter, varvid han likställer ’perspektiv’ 
och ’teori’. 
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“Kunskapen om verkligheten9 anser de [positivisterna] alltså 
bygga på erfarenheter, sinnesintryck, som registreras oberoende av 
vilka kunskaper eller teorier vi redan har” 

Wandén (1981:15) 

Citatet belyser positivisternas syn på att observation kan ske 
förutsättningslöst. Vi anser dock i likhet med Karl Popper att observation 
av verkligheten aldrig kan ske förutsättningslöst. Det finns alltid ett 
perspektiv eller ett problem i bakgrunden (Molander, 1998). Alla 
observationer är enligt Popper ’teoriimpregnerade’ och förknippade med 
forskarens förväntningar, vilket ger betingade förutsägelser (Gilje & 
Grimen, 1992). I korrespondens med detta är det en central föreställning 
inom hermeneutiken, enligt Gilje & Grimen (1992), att förståelse av något 
alltid sker med bakgrund mot vissa förutsättningar.  

Vår vetenskapssyn ligger närmare den hermeneutiska skolan, i den 
meningen att vi anser att verkligheten är beroende av individens 
tolkningar för att skapa mening och förstå, i synnerhet inom 
samhällsvetenskaperna. Tolkningen är hermeneutikerns fokala verktyg för 
att skapa förståelse för fenomen i verkligheten (Eriksson & Widersheim-
Paul, 1997; Molander, 1998). Det hermeneutiska synsättet utesluter dock 
inte att en objektiv värld existerar, utan betonar blott att verkligheten 
tolkas utifrån erfarenheter och världsuppfattningar. Vi ställer oss bakom 
tanken, vilken Wandén (1981) belyser, att det inte finns någon oberoende 
och säker erfarenhetsdata, utan att vår bild av verkligheten bygger på våra 
teorier och tidigare kunskap. I likhet med Wandén (1981) anser vi att 
varken erfarenheten eller tänkandet utgör en fullkomlig kunskapskälla om 
verkligheten. 

”Erfarenhet utan tänkande är blind, och tänkande utan erfarenhet 
är tomt, för att låna en formulering från Kant.” 

Wandén (1981:46)

                                        
9 Kursivt i original text. 
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Vårt synsätt har likheter med Karl Poppers resonemang, upphovsman till 
den kritiska rationalismen och falsifikationismen. Popper hävdar att det 
finns en objektiv sanning men att människan aldrig kan veta när den är 
uppnådd (Mollander, 1998). Popper placeras ofta i den positivistiska 
skolan, enligt Mollander (1998), trots att han var en motståndare till den 
logiska positivismen. I kontradiktion till de logiska positivisternas 
verifikationsprincip hävdar Popper att den objektiva sanningen kan 
närmas genom att falsifiera utsagor. Verifierade teori påvisar enbart att 
teorin ännu inte är falsifierad. Till skillnad från positivisterna hävdar 
Popper att all vetenskap i viss mån är osäker, vilket framhålls av ett citat 
från Gilje & Grimen (1992).  

“Mänsklig kunskap är aldrig något slutgiltigt och absolut säkert. 
Ingen vetenskaplig teori är helig och står utanför kritik.”  

Gilje & Grimen (1992:81) 

2.1.1 Förförståelse 

Observation är alltid intimt förknippat med forskarens förväntningar. I 
likhet med Popper anser vi att observation föregås av teori, hypoteser och 
förväntningar, vilka fungerar som en referensram. Popper benämner detta 
förväntningshorisonten, vilken kan vara medveten eller omedveten (Gilje & 
Grimen, 1992). När de empiriska resultaten och erfarenheterna placeras in 
i referensramen får de en mening för oss (Gilje & Grimen, 1992).  

Dessa förutsättningar betecknar Hans-Georg Gadamer som förförståelse 
eller för-domar, och de påverkar undersökningens riktning. Som författare 
kan vi försöka redogöra för vår förförståelse och inta en rationell hållning 
i popperiansk mening, det vill säga sträva mot ett kritisk förhållningssätt 
till våra egna och andras uppfattningar och försöka blottlägga vår 
förförståelse (Gilje & Grimen, 1992).  

Som forskare och individer har vi olika erfarenheter, trosuppfattningar 
och föreställningar om verkligheten och det studerade fenomenet. Vi har 
dock båda skapat oss en gemensam förförståelse under fyra år som 
ekonomstudenter i kunskapens högborg. 
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Gilje & Grimen (1992) poängterar att begreppet förförståelse även har 
likheter med Kuhns paradigmbegrepp. Relaterat till detta kan vi 
accentuera att vi har en gemensam förförståelse, som är skapad i det 
ekonomiska forskningsparadigmet samt något som kan liknas vid ett 
individuellt personligt paradigm. Vi har genom litteraturstudier byggt på 
vår kunskap, vilket har påverkat våra individuella paradigm och vår 
förförståelse. 

Kärnan i den hermeneutiska cirkeln är att en förståelse av delen fordrar 
en förståelse av helheten (Molander, 1998). Den hermeneutiska cirkeln 
visar på sambandet mellan förförståelsen, det som skall tolkas och den 
givna kontexten i vilken tolkningen sker (Gilje & Grimen, 1992).  

”Hur delen tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur 
helheten tolkas är beroende av hur delarna tolkas” 

Gilje & Grimen (1992:191) 

Förförståelsen består av mångfacetterade komponenter. Gilje & Grimen 
(1992) presenterar tre komponenter av förförståelsen; språk och begrepp, 
trosuppfattningar samt föreställningar och personliga erfarenheter.  

Språk och begrepp är en grundförutsättning för att förklarat ett fenomen och 
påverkar vår problemtolkning, enligt Gilje & Grimen (1992). 
Begreppsapparaten gör det möjligt att se något som något. Individer har 
olika förförståelsehorisonter, vilket gör att de ser olika saker trots att de 
ser ”samma sak” (Gilje & Grimen, 1992). I syfte att teoretiskt förklara 
fenomenet replikering av komplexa kunskapssystem, använder vi oss av 
en begreppsapparat som är specifik för fenomenet, 
exempelvis ’replikeringsstrategier’ och ’affärsmodell’. I utformningen av 
intervjuguiden har vi därför varit observanta på att förklara begreppen vi 
använder.  

En aktörs trosuppfattningar och föreställningar är ytterligare en komponent av 
förförståelsen. Individers syn på vad som är sant i världen gällande 
naturen, samhället, och om varandra avspeglas i trosuppfattningarna. 
Trosuppfattningarna påverkar individers upplevelse av problem och vad 
som tas för givet, enligt Gilje & Grimen (1992). 
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Vi anser att trosuppfattningar, vilka kan relateras till de vetenskapliga 
paradigm som Kuhn förespråkar styr den vetenskapliga kunskapen. Detta 
då hypoteser och vetenskapliga teorier, enligt Gije & Grimen (1992), kan 
ses som mer eller mindre välgrundade trosuppfattningar.   

Våra personliga erfarenheter är en viktig del av förförståelsen som påverkar 
vår uppfattning och tolkning. De personliga erfarenheter, vilka vi tror 
främst påverkar denna studie är våra universitetsstudier i företagsekonomi. 
Det faktum att vi har läst olika magisterinriktningar, styrning respektive 
strategi, gör att vi har olika förförståelse för problemområdet.  

Enligt Lundahl & Skrävad (1992) påverkar förförståelsen forskarens 
angreppssätt på problemet. Vi har uppmärksammat att vi har olika 
förförståelse. Detta tror vi dock enbart är positivt för studien, då vi har 
haft två perspektiv på problemställningen. Under arbetet med studien har 
vi försökt uttrycka vår kunskap inom de olika områdena, varvid våra 
individuella paradigm har utökats.  

Förförståelsen anser vi utgör en faktor som inverkar på studiens 
utförande samt dess resultat, i enlighet med Gadamers insikt om att 
förförståelse påverkar undersökningens riktning. Förförståelsen är ett 
komplext begrepp och vår egna förförståelse är således minst lika 
komplex. Att försöka åskådliggöra den egna förförståelsen, med 
ambitionen att belysa i vilken anda arbetet bedrivits och hur vår samlade 
förförståelse har format studien, anser vi inte är möjligt. Gilje & Grimen 
(1992) accentuerar att förförståelsen består av såväl tyst som explicit 
kunskap och förändras vart efter nya erfarenheter görs. Istället konstaterar 
vi att studien är färgad av vår förförståelses dynamik och komplexitet och 
det vi kan göra är att sträva efter ett självkritiskt förhållningssätt10. 

 

                                        
10 Självkritiken underlättas inte av det kravlösa stöd vi erhållit genom åren av våra ömma 
mödrar. 
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2.2 Vetenskaplig undersökningsansats  

Vår vetenskapliga undersökningsansats är sprungen ur vår vetenskapliga 
utgångspunkt. Vi inleder resonemanget med att diskutera studiens inriktning och 
karaktär, vilket följs av ett avsnitt om angreppssätt för att uppfylla studiens syfte. 
Slutligen diskuterar vi hur vi arbetar för att nå kunskap om fenomenet replikering.  

2.2.1 Studiens syfte & inriktning 

Den vetenskapliga utgångspunkten är betydelsefull för studiens 
utformning samt huruvida forskningens argumentation och slutsatser är 
empiridriven eller tar sin utgångspunkt i teorin (Eriksson & Wiedersheim 
& Paul, 1997). Studiens syfte och art har vidare en väsentlig inverkan på 
dess inriktning och utformning. Lekwall & Wahlbin (2001) särskiljer 
explorativa, beskrivande, förklarande och förutsägande studier utifrån 
studiens syfte. Ändamålet med vår studie är att skapa en mer omfattande 
förståelse för det relativt outforskade fenomenet replikering, varvid vår 
underökning främst är av explorativ karaktär. Explorativa studier syftar till 
att ge grundläggande kunskap om ett problemområde, för att senare 
kunna precisera problemet ytterligare (Lekwall & Wahlbin, 2001). Enligt 
Lekwall & Wahlbin (2001) är det dock sällsynt med undersökningar som 
endast utgår från ett av ovanstående syften. Detta är även fallet med vår 
studie då vi även avser att beskriva utifrån specificerade frågeställningar 
gällande replikering av komplexa kunskapssystem.  

2.2.2 Val av angreppssätt 

Valet av angreppssätt bör enligt Holme & Solvang (1997) anpassas till 
undersökningens syfte och problemfrågor. Huruvida bredd eller djup 
prioriteras i undersökningen har påverkan på va let av metod (Holme & 
Solvang, 1997). En bruklig särskiljning av angreppssätt är mellan 
kvantitativa och kvalitativa angreppssätt (exempelvis Holme & Solvang, 
1997; Lundahl & Skärvad, 1992; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998). 
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Kvantitativa studier präglas av hög formaliseringsgrad och strukturering 
till skillnad från det kvalitativa angreppssättet, vilka enligt Holme & 
Solvang (1997) i högre grad är flexibla. Det kvalitativa angreppssättet 
lämpar sig för att skapa en förståelse av komplexa fenomen och beskriva 
helheter, där forskarens tolkning är det fundamentala verktyget (Holme & 
Solvang, 1997; Lekwall & Wahlbin, 1993). Angreppssätten bygger på olika 
metodologiska principer, men bör inte ses som konkurrerande utan kan 
med fördel kombineras, enligt Holme & Solvang (1997).  

Våra forskningsfrågor, vilka berör replikering av komplexa 
kunskapssystem, karaktäriseras snarare av kvalitativa än kvantitativa 
aspekter varvid vi har valt ett kvalitativt angreppssätt. Fenomenet är enligt 
vår mening varken intressant eller praktiskt genomförbart att undersöka 
med en metod vars primära verktyg är mätning. Vidare är den kvalitativa 
ansatsen väl förenligt med vår vetenskapssyn som tar sin utgångspunkt i 
hermeneutisk tolkning. I enlighet med det explorativa syftet som ämnar 
skapa en helhetsförståelse för fenomenet replikering av komplexa 
kunskapssystem är ett kvalitativt angreppssätt att föredra, då det är 
flexibelt och mindre formaliserat. Styrkan i den kvalitativa metoden är 
enligt Holme & Solvang (1997) att den möjliggör en helhetsförståelse för 
ett fenomen. Författarna betonar att upplägget av en kvalitativ studie kan 
ändras under arbetets gång, vilket möjliggör att nya aspekter av 
fenomenet kan tillföras. Detta korresponderar väl med dem explorativa 
inriktningen. Enligt Ho lme & Solvang (1997) präglas planeringen av 
kvalitativa studier av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. En 
nackdel är dock att det kan föreligga en svårighet att jämföra det 
empiriska materialet. 
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2.2.3 Vårt sätt att skapa kunskap 

För att angripa och närma oss fenomenet replikering har vi valt att ta vår 
utgångspunkt i befintliga teorier, i linje med vår vetenskapliga 
utgångspunkt som är influerad av Poppers kritiska rationalism men även 
hermeneutiken. Relaterat till Poppers tankegångar, anser vi som tidigare 
nämnts, att ett fenomen inte kan studeras och observeras 
förutsättningslöst. Popper hävdar att lagbundenheter först kan prövas när 
de är formulerade (Mollander, 1998). Den empiridrivna forskningen, 
vilken genom induktiv slutledning formar allmänna lagar, anser Popper är 
logiskt oförenlig med verkligheten (Mollander, 1998). I enlighet med 
Wandén (1981) lovordar vi såväl erfarenhet som tänkande. 

För att närma oss vår problemställning och fenomenet replikering av 
komplexa kunskapssystem utformade vi initialt en analysmodell med 
utgångspunkt i befintlig teoribildning inom strategi, ’knowledge 
management’ och organisationsteori. Analysmodellen avspeglar vår 
teoretiska föreställning om hur verkligheten ser ut, vilket Popper 
benämner förväntningshorisont, och är i viss mån uppbyggd av hypoteser.  

”En hypotes är ett påstående som har karaktären av en gissning eller 
antagande”  

Gilje & Grimen (1992:29) 

Denna tankeprocess har likheter med den hypotetisk-deduktiva metoden, 
vilken enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) förenar empiri och 
logik. Detta då analysmodellen innehåller premisser, dock ej i uttalad 
hypotetisk form, och genom en deduktiv tankeprocess har vi dragit 
slutsatser om verkligheten. Utifrån den rådande teoribildningen, på vilken 
vår analysmodell bygger, har vi sedermera härlett empiriska konsekvenser 
och undersökt hur dessa överensstämmer med de empiriska 
observationerna (Gilje & Grimen, 1992). Avsikten är därmed att analysera 
hur väl rådande teoribildning är fruktbar för det empiriska fenomenet. 
Därigenom kan teorier och hypoteserna som saknar stöd och motsägelser 
falsifieras och förkastas, enligt Gilje & Grimen (1992). 
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Varje prövning bör alltså vara ett försök att falsifiera teorin (Gilje & 
Grimen, 1992). Testningen av den teoretiska analysmodellens empiriska 
relevans har skett i syfte att generera nya hypoteser för fortsatt forskning.  

Analysen och beskrivning av fenomenet replikering har dock inte enbart 
skett utifrån rådande teoribildning, utan vi låter de erfarenheter och den 
kunskap som det empiriska materialet ger inverka på resultatet. Dessa 
induktiva drag av vår studie är väl förenligt med vårt explorativa syfte, 
vilket bidrar till vår ambition att inta en öppenhet för nya 
förklaringsvariabler. Därigenom har vi möjlighet att skapa ny kunskap om 
fenomenet replikering av komplexa kunskapssystem, vilken sedermera av 
framtida forskare kan utsättas för prövning. 
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2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt. I enlighet 
med Paulsson (1999) anser vi att det är av största vikt att noggrant och fullständigt 
redogöra för studiens upplägg, genomförande och resultat, för att läsaren ska bilda sig 
en uppfattning om hur vi nått vårt resultat. Vi inleder med att redogöra för våra 
studier av sekundärdata och diskuterar därefter insamlingsmetoden för primärdata.  

2.3.1 Litteraturstudie 

I syfte att skapa oss en bred förståelse för fenomenet replikering, 
initierades studien med att studera litteratur. Emellertid är litteraturen 
rörande strategier för replikering begränsad, varvid vi vidgade vår 
litteraturstudie till nära relaterade områden inom ’knowledge 
management’, strategi och organisationsteori. Utgångspunkten för valet av 
litteratur tog vi i tidigare kurslitteratur från kurser i strategi och styrning 
av kunskapsbaserade företag, men även utifrån litteraturhänvisningar i 
forskningsartiklar som berör replikering av kunskap. Litteraturen har i 
första hand bestått av forskningsartiklar, men även av forskningsrapporter 
och böcker. Artiklarna har vi kontinuerligt införskaffat genom sökning i 
databasen Business Source Elite, vilken innehåller publicerade 
forskningsartiklar i tidskrifter såsom Administrative Science och Strategic 
Management Journal. Böcker har vi sökt i biblioteksdatabasen Libris. 
Arbetet och bearbetningen av sekundärdata har varit en kontinuerlig 
process, där ökad förståelse för fenomenet har initierat nya 
litteratursökningar samt en tillbakablick i tidigare studerad litteratur för att 
bearbeta denna utifrån den ökade förståelsen. I analogi med tidigare 
tankegång kring förförståelse och den hermeneutiska cirkeln, kan denna 
process ses som en vandring i en spiral, där ökad förståelse för delarna 
har gett en helhetsförståelse som initierat nya varv i spiralen. 
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2.3.2 Datainsamlingsmetod 

Då vår studie har en kvalitativ karaktär har vi valt intervjuer som vårt 
primära instrument för datainsamling. Valet av intervjuform och 
innehållet i intervjun har att göra med det nuvarande kunskapsläget och 
syftet med intervjuerna, enligt Lanz (1993). En vanligt förekommande 
särskiljning mellan intervjuformer är skillnader i standardiserings- och 
struktureringsgrad (Lanz, 1993; Lundahl & Skärvad, 1992). Lundahl & 
Skärvad (1992) belyser även att studiens inriktning har inverkan på valet 
av intervjuform. Författarna hävdar att standardiserade intervjuer, vilka 
följer en förutbestämd ordningsföljd samt frågeformulering, lämpar sig till 
hypotes- och teoriprövande studier, medan ostandardiserade intervjuer är 
adekvata vid explorativa och teoriutvidgande studier. Då vår studie såväl 
har en explorativ som teoriprövande karaktär har vi valt så kallade 
semistandardiserade intervjuer, vilka enligt Lundahl & Skärvad (1992) 
följer förutbestämda frågor som kompletteras med följdfrågor. Därmed 
har vi möjlighet att göra jämförelser samtidigt som möjligheten till 
uttömmande och nyanserade svar bibehålls.  

För att beskriva den kunskap som tillskansas genom intervjuer går det att 
utgå från skillnader i struktureringsgrad, enligt Lanz (1993). 
Struktureringsgraden härrör till huruvida frågor är öppna eller begränsade 
till ett i förväg bestämt fenomen, enligt Lanz (1993) och det kan 
associeras till respondentens svarsutrymme. Vid utformningen av 
intervjuguiden (se bilaga 1) utgick vi från våra forskningsfrågor samt den 
analysmodell vi ställt upp i referensramen rörande replikering av 
komplexa kunskapssystem. Intervjuernas ändamål var att besvara frågor 
gällande organisationens historia och utveckling, 
affärsmodellen/konceptet, hur företaget arbetar vid etableringar av nya 
enheter för att överföra kunskap samt föreställningen om imitation. 
Utifrån dessa valde vi att ställa ett antal huvudfrågor, vilka vi även intuitivt 
underbyggde med följdfrågor. Huvudfrågornas öppna karaktär möjliggör 
att respondentens uppfattning och syn på fenomenet kan fångas, varvid 
våra intervjuer kan beskrivas som en syntes av såväl öppenhet som 
strukturering. 
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2.3.3 Val av studieobjekt 

Valet av undersökningsenheter har inverkan på studiens resultat (Holme 
& Solvang, 1997). Emellertid poängterar Holme & Solvang (1997) att 
statistisk generalisering och representativitet inte är ett centralt syfte för 
kvalitativa metoder. Likaledes poängterar Lekwall & Wahlbin (2001) att 
detta inte är ändamålet vid explorativa studier där ett såkallat 
bedömningsurval kan vara lämpligt. Ett bedömningsurval innebär att 
urvalet sker på grundval av ett antal på förhand uppsatta kriterier (Lekwall 
& Wahlbin, 2001). Utifrån detta resonemang har vi valt att använda oss av 
bedömningsurval, varvid vi anser att det är av största vikt att redovisa de 
kriterier som har varit till grund för urvalet.  

Det grundläggande urvalskriteriumet vid valet av undersökningsenheter 
var att vi utifrån vår förförståelse kunde se att företagen replikerade sin 
kunskapsbas. Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor växte på ett 
tidigt stadium en föreställning fram om vilka företag som uppfyllde detta 
kriterium. Vid denna tidpunkt av studien var vår föreställning inriktad 
på ”uppenbara” företag med replikeringsstrategier, såsom McDonalds och 
IKEA. Våra förställningar om såväl vad en strategi för replikering 
innefattar som vilka företag som replikerar interna processer påverkade 
vår uppfattning om vilka företag som kunde utgöra intressanta 
studieobjekt. I takt med att vår teoretiska förförståelse för fenomenet 
växte vidgade vi våra vyer och urvalskriteriet breddades. Vi såg att 
fenomenet återfinns inom ett stort antal verksamheter och branscher, 
varvid vi adderade ytterligare urvalskriterium. Mot bakgrund till detta 
samt att vår studie har en explorativ karaktär, har vi eftersträvat att få en 
bredd i urvalet av företag. Ytterligare urvalskriterium blev därför att få en 
spridning gällande produktorienterade och tjänsteorienterade företag samt 
huruvida företagen levererar standardiserade kontra kundanpassade 
produkter och tjänster. Vidare ansåg vi det intressant för vår explorativa 
studie att få en dispersion gällande branschtillhörighet, storlek och ålder 
på företagen. Enligt ovanstående kriterier valdes företagen ut, vilka 
illustreras i figuren nedan. I figuren visas hur företagen förhåller sig till 
varandra, utifrån vår synvinkel vid tidpunkten då urvalet skedde. 
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Indiska, Sandy’s och 7-Eleven representerar företag som i huvudsak är 
inriktad på standardiserade produkter och tjänster. Ernst & Young och 
KPMG företräder tjänsteorienterade företag som levererar anpassade 
lösningar till kunderna. Då revisionsföretag, enligt vår mening, härrör till 
företag som inte har en uppenbar replikeringsstrategi, ansåg vi det vara 
intressant att studera två företag i denna bransch. Mot bakgrund av vår 
syn på kunskap som en strategiskt viktig resurs var det även intressant att 
studera företag som ser sig själva som ”kunskapsföretag”. Mitt emellan 
dessa två ”ytterligheter” av grupper identifierade vi Arkitektkopia och 
First Hotels, vilka vi ansåg leverera lösningar som i viss mån anpassade till 
kunderna. Arkitektkopia har en högre grad av produktorientering än First 
Hotels som primärt levererar en tjänst. Valet av dessa fallföretag11 grundar 
sig våra uppsatta urvalskriterier. Två företag som tillfrågats tackade nej till 
att medverka i studien på grund av tidsbrist. Dessa företag tillhör samma 
kategori företag som Indiska, Sandys och 7-Eleven, det vill säga 
produktorienterade företag med standardiserade produkter. 

                                        
11 Vi benämner de företag som vi studerat för ”fallföretag”, men vill uppmärksamma läsaren 
på att detta inte implicerar att vi gjort en fallstudie, vilket inte är fallet.  
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Urvalet av representanter på fallföretagen, kan liknas vid ett snöbollsurval, 
vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att det inte finns ett fast kriterium 
för urvalet.  Den person på fallföretagen som vi först fick kontakt med 
har fått rekommendera lämpliga respondenter utifrån en kortfattad 
beskrivning av vår studie och dess syfte. Respondenterna finns 
presenterade i bilaga 3.   

Holme & Solvang (1997) skiljer på två typer av intervjuer, 
informantintervjun och respondentintervjun. Informantintervjun innebär 
att respondenten själv står utanför företeelsen som är ämne för samtalet, 
men har mycket att säga om detta. I respondentintervjun är personen själv 
delaktig i företeelsen som studeras (Holme & Solvang, 1997).  

Vår avsikt var att genomföra respondentintervjuer med individer på olika 
hierarkiska nivåer i fallföretagen, det vill säga såväl på central nivå som på 
enheterna, i syfte att täcka in flera perspektiv på kunskapsöverföring vid 
replikering. Emellertid har vi på grund av tidsbegränsning och 
accessmöjlighet inte genomfört respondenintervjuer på lägre hierarkiska 
nivåer på 7-Eleven, First Hotels och Indiska.  Dessa intervjuer har således 
haft karaktären av såväl informant- som respondentintervju. Några av 
respondenterna på 7-Eleven och First Hotels har dock erfarenhet av en 
längre periods arbete på lokala enheter. På KPMG, 7-Eleven och First 
Hotels, har enbart två personer intervjuats, medan på Indiska, Ernst & 
Young, Arkitektkopia och Sandy’s har tre personer intervjuats. 
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2.3.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna föregicks av ett telefonsamtal, där tiden och platsen för 
mötet bokades och studiens syfte och karaktär förklarades, vilket även 
förmedlades skriftligt via e-post till respondenterna. Fyra 12 av de arton 
respondenterna bad att få frågorna i förväg. Ett behov som vi tillgodosåg 
genom att via e-post skicka en reviderad form av intervjuguiden (se bilaga 
2). Vi valde i de fallen där respondenten inte bad om att få frågorna i 
förväg att inte skicka intervjuguiden för att få bättre möjlighet att fånga 
respondentens inställning vid intervjuerna. Endast vid en intervju 13 
upplevde vi att respondenten som fått de övergripande intervjufrågorna 
innan intervjun blivit påverkad av detta. Respondenten hade strukturerat 
funderat på svar till frågorna, vilka respondenten även i punktform gav 
oss skriftligt.  

Intervjuerna föregicks av en studie av sekundär data, så som hemsidor, 
tidningsartiklar och årsredovisningar gällande fallföretagen. Detta i syfte 
att få förståelse för företagens verksamhet och en grundläggande bild av 
fallföretagen. Det empiriska materialet av primär karaktär som vi samlat in 
baseras på semistandardiserade intervjuer vilka genomförts mellan den 1 
april och den 17 april år 2003. Varje intervju inleddes med att vi 
presenterade oss själva samt vår studie med en kort beskrivning av 
studiens bakgrund och syfte. Vidare förklarades hur materialet skulle 
behandlas och vi frågade respondenten om bandspelare fick användas. 
Alla respondenter var positiva till att bandspelare användes. Intervjuerna 
har sedermera transkriberats för att undvika felciteringar. Respondenten 
har om denne så önskat fått möjlighet att läsa igenom och godkänna 
innehållet. De respondenter som inte önskat detta har dock haft möjlighet 
att godkänna direktcitat, vilka publiceras i uppsatsen. 

                                        
12 Respondenter som erhållit frågor i förväg är: Magnus Sundqvist (Ernst & Young), Hamish 
Mabon (Ernst & Young), Eva Alexandersson Winter (KPMG) och Henrik Andersson (7-
Eleven). 
13 Intervju med Hamish Mabon, Ernst & Young. 
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Intervjuerna med de arton respondenterna varade i omkring en och en 
halv timma, med undantag för en intervju som enbart pågick under 40 
minuter.  

I likhet med Lanz (1993) har vi upplevt att arbetet med intervjumetoden 
är en iterativ process. Vi upplevde redan vid första intervjun att våra 
frågor var något väldetaljerade och att vi inte hade behov av att ställa alla 
frågor. Revideringen av intervjuguiden har främst inneburit att frågor har 
strukits.  Respondentens förmåga att öppet berätta har styrt i vilken grad 
vi har ställt följdfrågor. I första hand har vi försökt ge respondenten stort 
utrymme att prata öppet och fritt. Vår avsikt har varit att i så liten 
utsträckning som möjligt styra eller påverka svaren.  

Vi har valt att inte använda oss av begreppen replikering i nämnvärd 
utsträckning vid intervjuerna, då vi är av uppfattningen att detta inte är ett 
vedertaget begrepp i praktiken. Därför har vi diskuterat fenomenet i 
termer av gemensam kunskapsbas, överföringen av kunskap samt risken 
för imitation av denna. Likaledes valde vi att modifiera begrepp utifrån 
vilken typ av verksamhet företaget bedriver, exempelvis har 
begreppet ’affärsmodell’ i flera fall ersatts med ’koncept’ då vi tror att 
denna översättning av begrepp ligger närmare respondentens språk. 
Intervjuguiden har även intuitivt anpassats efter respondentens ställning i 
företaget.  

Vid alla intervjuer har båda uppsatsförfattarna närvarat. En av författarna 
fokuserade på att under intervjuerna ställa frågor utifrån intervjuguiden 
och har emellanåt ställt följdfrågor medan den andre helt fokuserat på att 
lyssna på respondentens svar och ställa eventuella följdfrågor utifrån 
svaret. På detta sätt har vi gett möjlighet för reflektion och tolkning under 
intervjuernas genomförande.  
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2.3.5 Bearbetning, analys & tolkning 

Efter intervjuerna har vi skrivit ner tankar och funderingar kring intervjun 
och synen på fallföretagets strategi för replikering. Vidare har vi så snart 
som möjligt efter intervjuerna transkriberat materialet. Vid 
transkriberingen har vi återgett upprepningar, tvekningar och i viss mån 
även känsloyttringar. Utifrån det transkriberade intervjumaterialet har vi 
sedermera försökt skapa oss en helhetsbild av företagen. För att förmedla 
denna helhetsbild till läsaren har vi valt att presentera fallföretagen separat. 
Vi har dock använt oss av samma rubriceringar för att beskriva 
fallföretagen och därigenom underlätta en jämförelse mellan företag. Med 
avsikt att ge en målande bild av det empiriska materialet är presentationen 
av dito detaljerad. Detta då tolkning av delarna är essentiell för att tolka 
helheten, i linje med den hermeneutiska tankegången. Tolkning av delarna 
bör vidare sättas i ett sammanhang. 

I syfte att återge respondenternas synsätt och möjliggöra en högre 
tolkningsfrihet för läsaren har vi flitigt använt oss av citat från 
intervjuerna. Beträffande citat har vi genomgående haft för avsikt att 
ordagrant återge respondentens egna ord i enlighet med Lundahls & 
Skärvads (1999) anvisning. Här ställs vi inför ett dilemma. I några fall har 
respondenten uttryckt sig på ett mycket belysande sätt men använt ett 
språkbruk som med en ordagran nedskrivning skulle försvåra för läsarens 
förståelse. Här har vi med stöd i vår tolkning av barmhärtighetsprincipen, 
vilken Gilje & Grimen (1992) beskriver, valt att nedteckna citatet så att 
respondenten framstår förnuftig, genom att eliminera återupprepningar av 
enstaka ord, stamningar, småord som är vanliga i talspråk men som fyller 
en begränsad funktion i skriftspråket. Barmhärtighetsprincipen innebär, 
enligt Gilje & Grimen (1992), att forskaren bör utgå från att respondenten 
i fråga är förnuftig och att forskaren i sin tolkning bör framställa personen 
som förnuftig.  I syfte att framställa respondenten som förnuftig och ge 
en mer rättvisande bild av respondentens uttalande, samt underlätta för 
läsaren har vi således valt att utelämna upprepningar med mera.  
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2.4 Metodreflektion 

Inledningsvis reflekterade vi över att undersökningsmetoden är ett verktyg för att 
angripa fenomenet replikering. Emellertid innebär alla metodval även begränsningar. 
Vi avser i detta avsnitt kritisk granska vårt tillvägagångssätt samt granska de 
konsekvenser det kan få för studien, dess trovärdighet och resultat. I linje med vårt 
synsätt som är influerat av Popper, anser vi att ett kritisk förhållningssätt till den egna 
forskningen är essentiell. Avslutningsvis följer en reflektion angående resultatet och 
möjligheterna att generalisera dito med hänseende på den valda metoden.  

2.4.1 Metodkritiska aspekter 

Trovärdighet för studien och dess resultat anser vi är nära förknippat med 
ett kritiskt förhållningssätt till såväl våra egna som andras metoder, 
antagande och utsagor. Vi har strävat efter att klart uttrycka och beskriva 
våra ställningstaganden och metodtekniska val. Detta för att läsaren ska 
ha möjlighet att utsätta dessa för kritisk granskning.  

”Rationalitet i Poppers mening betyder varken allkunskap eller 
ofelbarhet. En rationell inställning innebär tvärtom att vi erkänner 
vår okunskap och att vi kan ha fel. Detta är en förutsättning för att 
vi ska kunna lära av varandra och av erfarenhet. ” 

Gilje & Grimen (1992:83) 

Denna studie har genomförts inom ramen av en 20 veckors kurs, varvid 
de tidsmässiga resurserna varit definierade. Detta har bidragit till 
begränsningar såväl gällande bredd som djup av studien. Då vi i huvudsak 
har en deduktiv ansats avser vi inte att utifrån enskilda fall dra slutsatser 
om allmänna lagar. Därför är det till nytta att ha fler fallföretag då vi har 
ett bredare underlag för att undersöka den teoretiska bäringen. Vår 
studies karaktär har likheter med fallstudien då vi ger en bred och 
målande bild av stora delar av fallföretagens verksamhet. Emellertid är 
dessa beskrivningar av fallföretagen inte att förväxla  med fallstudier då 
djupet är begränsat. Detta medför att det finns en risk att vi har 
försummat nyansskillnader i respondenternas uttalande. 
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Exempelvis är det tänkbart att vissa områden som behandlats mer 
ingående och givits stor vikt under intervjuerna inte med nödvändighet 
har utgjort central områden i den faktiska verksamheten. Vidare kan den 
bild som presenteras av respondenterna utgöra en blandning mellan 
faktiska förhållanden och en målbild eller intention som respondenten har. 
Detta hindrar inte att intervjun är givande då uttryckta intentioner och 
mål har ett värde i sig. Detta accentuerar emellertid betydelsen av ett 
kritiskt analytiskt förhållningssätt.  

Antalet respondenter på fallföretagen har limiterats till två eller tre. 
Emellertid anser vi att respondenterna har kunskap och insikt för att ge 
en rimlig bild av företagens verksamhet och hur kunskapshanteringen 
fungerar. Detta då respondenterna har positioner på ledningsnivå eller är 
direkt relaterade till kunskapsarbete eller etablering av enheter. Vidare vill 
vi påstå att urvalet av respondenterna väl speglar potentiella respondenter 
för studien. I vissa fall har urvalet av respondenter varit begränsat då 
företaget endast har ett fåtal anställda, exempelvis på Sandys. En svaghet 
är dock att vi inte genomfört respondentintervjuer på lokala enheterna 
hos Indiska, First Hotels och 7-eleven. Trots detta anser vi att vi erhållit 
en god bild av enheternas verksamhet, då respondenterna på dessa företag 
har kontinuerlig kontakt med enheterna samt har under längre eller 
kortare tid arbetat på enheterna. Vidare kan det så kallade snöbollsurvalet 
ha inverkat på studien, då det gäller intervju med respondenter vid 
enheterna. Detta då kontaktpersonen på företagen troligtvis har valt såväl 
enheter som respondenter på dessa som är ”medgörliga” och har en 
positiv syn på den fokala organisationen. Exempelvis fick vi 
uppfattningen att Harald Stolpe, franchisetagare till Sandys är en av 
företagets ’success-stories’ samt att Stolpe har god kontakt med Sandys 
huvudkontor, dels informellt men även som permanent medlem i 
produkt- och marknadsrådet. 
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En kritisk aspekt av vår empiriska studie är vidare vår 
begreppsanvändning vid intervjuerna, då respondenternas verksamhet 
särskiljer sig ansenligt åt. Vi valde, som tidigare nämnts, att inte diskutera 
fenomenet replikering i direkta termer, då vi antog att respondenterna inte 
var införstådda i begreppets innebörd och användandet av begreppet 
skulle medföra förvirring. Därtill anpassade vi vårt språkbruk efter 
fallföretagets verksamhet, vilket kan ha fått icke önskvärda konsekvenser 
för vårt resultat, då varje respondent har sin bild av begreppens 
innebörd.Både begreppen koncept och affärsmodell används flitigt i 
allmän vedertagen form, av såväl respondenterna som i media, utan att 
det råder en konsensus i dess innebörd. Exempelvis samtalade vi med en 
respondent om värdeskapande aktiviteter och respondenten relaterad 
direkt ordet aktivitet till marknadsaktivitet. Likaledes är termen koncept 
nära relaterat till marknadsaktiviteter, varvid detta kan ha inverkat på 
respondentens svar. En respondent hade en uppfattning om sitt företags 
affärsmodell som inte korresponderade med vår definition. Även om vår 
ambition har varit idka försiktighet i vår tolkning av respondenternas svar 
finns alltid en risk för feltolkningar. 

Den tidsmässiga begränsningen har även medfört att vi inte har haft 
möjlighet att studera fallföretagen under en längre period. En renodlad 
fallstudie hade varit intressant att genomföra i syfte att bättre fånga 
dynamiska aspekter av replikeringsfenomenet. Emellertid anser vi att 
denna studie tjänar sitt explorativa syfte och bidrar med en analysmodell 
som underlättar tänkande kring fenomenet.  

2.4.2 Resultatet & Generaliseringsmöjligheter 

Vi har tidigare berört att allt eftersom vår kunskap och förståelse för 
fenomenet replikering ökade, identifierade vi fenomenet i flera branscher 
och hos företag med olika verksamheter. I linje med vår explorativa 
ansats valde vi därför att studera flera företag, vars verksamheter skiljer 
sig åt och som vi bedömde kunde replikerar sin kunskapsbas. Vår avsikt 
är inte att göra statiska generaliseringar, vilka har bäring för en hel 
population, utan vår intention är snarare att finna mönster, vilket Lundahl 
& Skärvad (1982) benämner analytisk generalisering. 
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Lundahl & Skärvad (1982) menar att analytisk generalisering berör 
huruvida resultat kan generaliseras för att skapa mönster samt med 
befintliga teorier som referenspunkt jämför det empiriska resultatet. I 
likhet med detta har vi tagit utgångspunkt i rådande teoribildning för att 
analysera det empiriska resultatet, varvid en analytisk generalisering i linje 
med Lundahl & Skärvads (1982) åsyftning är möjligt. Fallföretagens skilda 
verksamhetsområden gör att vi har kunnat finna intressanta likheter och 
skillnader.  

Då vi i huvudsak har en deduktiv ansats avser vi inte att utifrån enskilda 
fall dra slutsatser om allmänna lagar, utan vår intention är att testa den 
teoretiska analysmodell vi konstruerat samt utifrån det empiriska 
materialet generera hypoteser för framtida forskning gällande fenomenet. 
Detta i linje med Poppers syn på vetenskap. 

”Kriteriet på en teoris vetenskapliga status är dess falsifierbarhet eller 
dess möjlighet att vederläggas eller dess prövbarhet.” 

Gilje & Grimen (1992:87) 

Analysen av det empiriska materialet från fallföretagen sker först genom 
en deskriptiv analys utifrån en härledningskedja, vilken är relaterad till vår 
analysmodell. Utifrån denna deskriptiva analys, vilken vi benämner case-
analys har vi sedermera haft möjlighet att se mönster och generella 
tendenser. Då studiens karaktär främst är explorativ, kan vi utifrån teori 
och empiri göra kvalificerade gissningar, vilka sedermera kan utsättas för 
prövning av framtida forskare. 

I syfte att öka trovärdigheten för våra resultat har vi strävat efter att 
uttrycka våra tankebanor samt vara tydliga i våra tolkningar. Slutligen är 
det läsaren som bedömer trovärdigheten och resultatets empiriska 
relevans.  



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [36] 

 

 



 REFERENSRAM 

   

 [37] 

[ kapitel 3 ]  
3 REFERENSRAM 

Referensramen är vår verktygslåda för att analysera replikering av komplexa 
kunskapssystem. Även om strategier för replikering är ett relativt outforskat fenomen, 
står vi på en stadig grund. Vår referensram sammanknyter befintliga teorier 
inom ’knowledge management’, organisationsteori och ’strategic management’, och 
utifrån dessa har vi utformat en analysmodell, vilken speglar vår teoretiska 
föreställning om fenomenet.  

Vi inleder med en diskussion om strategiutformning och konkurrensfördelar, varpå en 
diskussion om replikeringsstrategier följer och vår analysmodell presenteras. Därefter 
definierar vi kunskap och dess typologier samt gör en reflektion kring 
kunskapsöverföring. I det näst sista avsnittet kopplar vi strategi till struktur och 
redogör för begreppet ’loose coupling’ och dess implikationer. Referensramen avlutas 
med en sammanfattning där vi rekapitulerar vår teoretiska föreställning om fenomenet 
replikering. 
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3.1 Strategi – Från IO till KBV 

Vi ämnar i detta avsnitt ge läsaren en bild av vår syn på strategi och hur företag 
skapar konkurrensfördelar. 

Huruvida företag bör utgå från marknaden eller från företagets interna 
karaktäristiska är en omdebatterad fråga inom strategifältet. Fram till 
1960-taltet dominerades strategifältet av ett ’outside-in’ perspektiv på 
strategi (Barney, 1991). Detta synsätt har sitt ursprung i den neoklassiska 
teorin, vilken i huvudsak fokuserar på marknaden och dess jämviktsläge 
(Teece, 1987). Porter (1981) som har sina rötter i Industrial Organization, 
IO, är en av de främsta företrädarna för ’outside-in’ perspektivet, har 
främst fokuserat på branschstrukturer samt hur dessa determinerar 
företags strategier. Fram till 1985, då Porter introducerade teorin om 
värdekedjan behandlades företag som en ’black-box’. I enlighet med detta 
perspektiv på strategi, vilket har formats av det traditionella Structure-
Conduct-Performance–paradigmet 14  (Porter, 1981) har 
konkurrensfördelar sitt ursprung i företagets omgivning, och framförallt 
huruvida företag har valt en lönsam bransch eller ej (Porter, 1985). Fokus 
är på strategisk positionering på marknaden, i termer av val mellan 
lågkostnads- eller differentieringsstrategi, de så kallade generiska 
strategierna, samt huruvida fokus är på ett brett eller smalt 
marknadssegment (Porter, 1985). Ett underliggande antagande i outside-
in perspektivet är, enligt Barney (1991) att företags resurser är homogena 
och perfekt rörliga och Nonaka & Takeuchi (1995) kritiserar synsättet för 
att negligera kunskapens roll som källan till konkurrensfördelar. 

Grant (1991) hävdar, tillskillnad från Porter och andra företrädare 
för ’outside-in’ perspektivet, att det fundamentala bakom val av strategisk 
position är företagets resurser. Detta ’inside-out’ perspektiv tar sin 
utgångspunkt i företags interna karaktäristika för att formulera strategier 
och vidlyfter att företag och dess resurser är heterogena. 

                                        
14 SCP-paradigmet belyser att branschstrukturen avgör hur företaget kan agera på marknaden, 
det vill säga determinerar företags strategi, och därmed dess prestation vilket återspeglar dess 
lönsamhet.  
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Grant (1996b) hävdar att då markanden karaktäriseras av dynamisk 
konkurrens är snarare resurser och förmågor en stabil bas för 
strategiformulering än positioneringsfördelar, vilka är resultatet av 
marknads- och segmentsval samt konkurrenspositioner baserad på en 
generisk strategi. Stalk et al (1992) belyser att strategi handlar om ett ‘war 
of movement’ och inte om ett ’war of position’.  

Det resursbaserade perspektivet 15 , vilket är rotat i Penrose teori om 
företag, har en dynamisk syn på strategi och betonar till skillnad från 
Porter inte enbart ’var’ företag ska konkurrera utan även ’hur’ (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Perspektivet tar sin utgångspunkt i att företag består av 
en unik uppsättning av idiosynkratiska resurser och förmågor16, vilka bör 
utnyttjas optimalt (Grant, 1996b). Porter (1991) anser i strid med detta att 
resurser endast är värdefulla om de möjliggör utförandet av aktiviteter 
som skapar fördelar vid positioneringen på markanden. Penrose (1959), 
som ser företaget som en administrativ enhet och ett kollektiv av 
produktiva resurser, hävdar i likhet med Nelson & Winters (1977) 
resonemang att företag kan ses en förvaringsplats för resurser.  

”A particular firm at a particular time is a repository for a quite 
specific range of productive knowledge”   

Winter (1988:175)  

Resurser är enligt Grant (1991) input i produktionsprocessen och Barney 
(1991) hävdar att resurser möjliggör formulering och implementering av 
strategier, vilka förbättrar företags effektivitet och produktivitet.  

Utifrån det resursbaserade perspektivet har det så kallade 
kunskapsbaserade synsättet 17  på företag växt fram, vilket framhäver 
kunskapen som den strategiskt viktiga resursen. Peter Drucker (1993) 
hävdar att vi lever i ett kunskapssamhälle där de grundläggande resurserna 
inte längre är kapital eller naturresurser eller arbetskraft utan kunskap.

                                        
15 Resource-based-view, RBV 
16 Capabilities 
17 Knowledge-based-view, KBV 
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 “Knowledge is the only meaningful resource today”  
Drucker (1993:38) 

Kunskapen, som en kritisk faktor i produktionen och primär källa till 
värde, är den fundamentala basen för strategiformulering i det 
kunskapsbaserade synsättet. Detta synsätt på företaget har vidgat de 
traditionella frågorna inom strategifältet rörande strategival och 
konkurrensfördelar och innefattar även koordinationen inom företag, 
organisationsstruktur, beslutsprocessen, determinanter av företagsgränser 
samt innovationsteori. (Grant, 1996a).  

Vår strategisyn ligger närmare det resursbaserade synsättet, då vi anser att 
strategier bör ta sin grund i företags resurser och i synnerhet dess 
kunskapsbas. I enlighet med Grant (1996b) anser vi att resurser är en 
stabilare bas för strategiformulering, då konkurrensen ökar och 
förändringarna på marknaden eskalerar. Enligt vår uppfattning går det 
dock inte att negligera att ett samspel mellan externa och interna 
förutsättningar påverkar valet av strategi, men att vid varje givet tillfälle är 
det i första hand företags resurser som sätter gränsen för vad företag kan 
åstadkomma. 

’Outside-in’ perspektivet bygger på resursernas rörlighet (Barney, 1991). 
Vi anser dock att resurser, i synnerhet kunskap, kan vara trögrörliga då 
det är kostsamt och tidskrävande att tillgodogöra sig resurser. Därmed 
kan resurserna skapa en inträdesbarriär och företag kan vara låsta vid sina 
resurser, varvid vi anser det är av största vikt att kontinuerligt utveckla 
och förädla resurser vilka kan ligga till grund för konkurrensfördelar (se 
vidare avsnitt 3.4.3 Kunskapsutveckling). Vidare anser vi i likhet med det 
resursbaserade synsättet som Barney (1991) företräder att företag kan 
tillskansa sig heterogena resurser, vilka kan skapa ett så kallat ’First-Mover 
Advantage’.  

Porter (1985) menar att vissa branscher är mer lönsamma och 
branschstrukturen utgör grunden i valet av strategi. För att det enskilda 
företaget ska kunna bygga sin strategi kring denna tanke krävs att det är 
möjligt att växla bransch, men med inträdesbarriärer är detta en begränsad 
möjlighet enligt vårt synsätt. 
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En investerare kan problemfritt flytta sitt kapital från en marknad till en 
annan. Detta beror på att kapital är en transfererbar resurs till skillnad 
från företags materiella och immateriella resurser, vilka vi anser har en 
begränsad rörelseförmåga. En investeringsstrategi kan bygga på olika 
sektorers relativa lönsamhet 18, men för det enskilda företaget sätter de 
egna resurserna gränsen och bör därför utgöra grunden för valet av 
strategi. 

3.1.1 Förmågor - Integration av specialistkunskap 

Drucker (1993) hävdar att organisationers funktion är att göra kunskapen 
produktiv. I likhet med detta menar Grant (1996a) att företag existerar 
som institutioner19, för att producera produkter och tjänster, eftersom de 
kan integrera individuella specialistkunskaper.  

”A capability is the capacity for a team of resources to perform some 
task or activity. While resources are the source of a firm’s capabilities, 
capabilities are the main source of its competitive advantage.”  

Grant (1991:119) 

En förmåga innefattar enligt Grant (1991) ett system av resurser, vilka kräver 
koordination 20 och samarbete 21. För att utföra en uppgift eller aktivitet 
krävs det att företag mobiliserar och kombinerar resurser, vilket hänsyftar 
till koordination av resurser, vilken kräver inlärning genom repetition 
(Grant, 1991). I en organisation finns motstridiga och individuella mål 
och samarbete refererar till att förmå alla individer i organisationen att 
sträva mot samma mål (Grant, 1996a). 

 

                                        
18  Även om detta kan diskuteras utifrån den effektiva marknadshypotesen, enligt Fama 
(1970). 
19 I bemärkelsen inrättningar 
20 Coordination 
21 Cooperation 
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Stalk et al. (1992) preciserar förmågor som affärsprocesser, vilka är av 
strategisk relevans, kollektiva och funktionsöverskridande. Denna 
precision ger ytterligare vikt till behovet av koordination och samarbete av 
resurser för att utföra en uppgift. I likhet med detta hävdar Grant (1991) 
att de viktigaste förmågorna ofta uppkommer via integration av 
individuella förmågor.  

Människan har en begränsad förmåga att tillskansa sig, bearbeta och lagra 
kunskap, den så kallade ’Bounded Rationality’, som Simon (1945 i 
Nonaka & Takeuchi, 1995) uppmärksammade. Dessa kognitiva 
begränsningar implicerar, enligt Grant (1996a), att ett ökat djup i 
kunskapen medför en minskad bredd i kunskapen. En ökad kunskap 
inbegriper därmed ofta en ökad specialisering (Grant, 1996a). Detta leder 
till att företags främsta uppgift är att integrera individerna 
specialistkunskap, då produktion kräver applikationen av många typer av 
specialistkunskap. En parallell kan dras till Weick & Roberts (1993) 
begrepp ‘Collective Mind’, vilket belyser samordningen av kunskap (se 
vidare avsnitt 3.4, Kunskapsöverföring).  

”Integration of specialist knowledge to perform a discrete productive 
task is the essence of organizational capability 22 , defined as a 
firm’s ability to perform repeatedly a productive task which relates 
either directly or indirectly to a firm’s capacity for creating value 
through effecting the transformation of inputs into outputs.”  

Grant (1996b:377) 

Basen för organisatoriska förmågor, vilka kan generera 
konkurrensfördelar, är individernas specialistkunskap och merparten av 
organisatoriska förmågor kräver integration av flera individers kunskap 
(Grant, 1996b). Vår syn sammanfaller med Grant då vi anser att 
individernas specialistkunskap utgör basen för förmågor, varpå företag 
kan bygga konkurrensfördelar.  

                                        
22 Kursivt i originaltext. 
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3.2 Strategier för replikering av kunskap 

Hamel & Prahald (1993) hävdar att företag inte enbart bör allokera resurser utan 
även ’stretcha’ resurserna. Ett sätt att på detta sätt vidga resurserna är att ’återvinna’, 
vilket innebär att resurserna används om och om igen (Hamel & Prahald, 1993). 
Detta kan, enligt vårt synsätt, ske genom att replikera kunskap som underbygger en 
fungerade affärsmodell. Hjulet behöver inte uppfinnas igen. I detta avsnitt kommer vi 
att utreda och diskutera kring begreppet replikering. 

Strategier för replikering är som vi inledningsvis nämnde ett relativt 
outforskat område, varvid det inte finns någon uttömmande definition 
eller konsensus inom akademin vad fenomenet innefattar. Replik 
definieras som konstnärskopia på eget verk (SAOL, 1998), frågan är dock 
vilket verk som avses vid replikeringsstrategier 23 . Enligt Winter & 
Szulanski (2001) inbegrips en fungerande affärsmodell, till skillnad från 
Rivkin (2001) som hänsyftar replikering av hela affärsstrategier, varvid 
Rivkin åsyftar de kundbehov som företag avser att tillgodose samt den 
funktionella inriktning som används för att på bästa sätt tillfredställa 
kundbehoven.  

Winter & Szulanski (2001) ger en mer uttömmande beskrivning om vad 
som avses med replikeringsstrategi, dock utan att definiera vad som avses 
med affärsmodell. Författarna hävdar att fenomenet har många likheter 
med spridning av innovationer och överföring av ’best practices’ inom 
företag. Emellertid, karaktäriseras en replikeringsstrategi av att en bred 
kunskapsmassa överförs, vilken innefattar omfångsrika rutiner och interna 
processer (Winter & Szulanski, 2001). Överföringen berör således inte 
enbart en process, utan ett system av interna processer och aktiviteter. 

 

                                        
23 Med replikeringsstrategi avser vi inte en affärsstrategi, utan en strategi för replikering av 
kunskap.  



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM   

   

 [44] 

3.2.1 Replikering av affärsmodeller 

Vi har valt att använda oss av termen affärsmodell, som ett övergripande 
begrepp för ett komplext kunskapssystem som replikeras. I enlighet med 
Sandberg (2002) anser vi att affärsmodellen är ett verktyg för att 
operationalisera och implementera konkurrensstrategin. Begreppet 
affärsmodell är nära relaterat till strategi och det föreligger ingen klar 
distinktion (Magretta, 2002). En affärsmodell kan dock inte likställas med 
ett företags strategi, enligt Margretta (2002), då affärsmodeller inte talar 
om hur företag förhåller sig i jämförelse med konkurrenterna.  

I figur 3 illustreras komponenterna i en affärsmodell. Kundbehoven som 
företaget uppfyller preciseras i affärsmodellen. Vidare beskriver produkt- 
och tjänstearkitekturen flödet av produkter, tjänster och information samt de 
olika aktörerna (kunder, leverantörer etcetera) och deras roller. 
Intäktsmönstret, kassaflöden samt risker, exempelvis huruvida intäkter 
genereras från hög omsättningshastighet eller högt pris, bör specificeras i 
affärsmodellens intäktsarkitektur . (Lechner & Hummel, 2002; Magretta, 
2002; Sandberg, 2002) Vi är av uppfattningen att affärsmodellen är 
resultatet av koordinering och samverkan mellan dessa komponenter, i likhet 
med Grants (1991) resonemang om förmågor som ett system av resurser, 
vilka kräver koordinering och samverkan. 

 

 

 

 

FFiigguurr  33  ––  AAffffäärrssmmooddeell lleennss  kkoommppoonneenntteerr,,  KKää llllaa ::  EEggeenn  bbeeaarr bbeettnniinngg  

Den bild av affärsmodell som präglar denna uppsats är att 
affärsmodellens komponenter; kundbehoven, produkt- och 
tjänstearkitekturen samt intäktsarkitekturen, återspeglas i värdeskapande 
aktiviteter och representerar tillsammans affärsmodellen som ett 
komplext system.  
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Grunden för detta system byggs upp av en överensstämmelse mellan 
affärsmodellens komponenter och de värdeskapande aktiviteterna som 
operationaliserar affärsmodellens komponenter. 

“Business models describe, as a system, how the pieces of a business fit 
together.”  

Magretta (2002:6) 

Affärsmodellen, som ett komplext system, kan ses ur två synvinklar. En 
synvinkel är att de värdeskapande aktiviteterna manifesterar 
affärsmodellen och dess logik, vilket vi kommer att behandla i nästa 
avsnitt. Den andra synvinkeln är att affärsmodellen innefattar en 
kunskapsaspekt, vilket innebär att det finns kunskap om det komplexa 
systemet, det vill säga affärsmodellens komponenter, värdeskapande 
aktiviteter, relationerna mellan komponenterna, strategin med mera, vilket 
vi kommer att introducera i avsnitt 3.2.3. 

3.2.2 Från värdekedjan till aktivitetssystem  

Värdekedjeanalys är ett verktyg för att analysera och systematiskt urskilja 
de strategiskt viktiga aktiviteter (Stabell & Fjeldstad, 1998). Vidare är det 
möjligt att utifrån värdekedjan, vilken illustreras i figur 4, härleda mönster 
av kostnader och intäkter som varje aktivitet ger upphov till (Porter, 1991). 
Aktiviteternas gestaltning och deras relationer till varandra manifesterar, 
enligt Porter (1991), företagets strategi. En analys av värdekedjan syftar 
således även till att identifiera konkurrensfördelarna. För att lättare 
åskådliggöra aktiviteternas relationer och betydelse för värdeskapande 
görs, enligt Porter (1986), en åtskillnad mellan så kallade primära 
aktiviteterna respektive stödaktiviteter. Kundvärdet skapas genom de 
primära aktiviteterna, vilka möjliggörs och förbättras med hjälp av 
stödaktiviteterna (Stabell & Fjeldstad, 1998). 
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FFiigguurr  44  ––  VVäärrddeekkeeddjjaann,,  KKää llllaa ::  PPoorrtteerr  ((11998866))  

Winter & Szulanski (2001) hävdar att de replikerade enheterna själva bör 
producera varan eller idiosynkratiska tjänster. För att knyta an till Porters 
värdekedja (se figur 4) innefattar en replikeringsstrategi överföring av flera 
värdeskapande aktiviteter eller hela värdekedjan. Emellertid anser vi att de 
nio generiska aktivitetskategorierna inte fyller sitt syfte för att förklara vad 
som replikeras, då de har en funktionell karaktär.  

Porters värdekedja ger en statisk bild av företag och det föreligger 
vattentäta skott mellan aktiviteterna. I senare litteratur har Porter 
utvecklat teorin om företags värdeskapande till 
konceptet ’aktivitetssystem’, vilket lägger ytterligare tyngdpunkt vid hur 
företag väver samman aktiviteterna. Porter (1996) belyser att företag har 
eftersträvat ’operational effectiveness’24 genom implementering av olika 
managementkoncept, så som ’Total Quality Management’ och ’Just In 
Time’ samt spridning av ’best practices’. Därigenom har företag uppnått 
hög ’operational effectiveness’ i enskilt utförda aktiviteter. 

 
                                        
24 Porter (1996) använder termen ’operational effectiveness’ , vilken inkluderar produktivitet, 
men är inte begränsad till detta utan hänsyftar även till att tillvarata insatsvaror genom 
exempelvis få fel på produkterna. 
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Porter (1996) poängterar att en förbättrad ’operational effectiveness’ 
enbart på kort sikt kan leda till konkurrensfördelar, då denna troligtvis på 
lång sikt kommer att imiteras av konkurrenterna. Genom att välja andra 
aktiviteter än konkurrenterna eller genomföra samma aktiviteter på ett 
annorlunda sätt och på ett unikt sätt sammanlänka aktiviteterna till ett 
system kan företag uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Ett unikt 
system av värdeskapande aktiviteter, där aktiviteterna är sammanlänkade 
och ömsesidigt förstärker varandra är grunden till konkurrensfördelar, 
enligt Porter (1996).  

Ett replikerande företag bör stödja och överföra interna processer till de 
replikerade enheterna, enligt Winter & Szulanski (2001). En 
franchisingkedja bör ge mer stöd än tillgången till ett varumärke för att 
benämnas som replikeringsstrategi (Winter & Szulanski, 2001), vilket vi 
instämmer med. Emellertid, hävdar Winter & Szulanski (2001) att en 
affärskedja, vars enheter enbart säljer produkter vilka den fokala 
organisationen tillhandahåller, inte kan benämnas implementera en 
replikeringsstrategi. Författarna ser en affärskedja som en enkel kopiering 
av ett varumärke, affärsinredning, uppbyggnad etcetera, det vill säga den 
primära aktiviteten marknadsföring och försäljning i Porters värdekedja 
(se figur 4). Emellertid, är vi av uppfattningen att affärskedjor kan 
överföra mer än det som vid en första anblick ser ut som ett enkelt 
affärskoncept, det vill säga en begränsad del av företagets aktivitetsflora. 
Vi är av uppfattningen att bakom affärskonceptet kan det i varje enhet av 
affärskedjan finnas kunskap om exempelvis hur butiken organiseras, 
kundbemötande, butiksutformning, ordersystemet och dess användning, 
personalpolitik och kultur som genomsyrar alla affärskedjans enheter. 
Tillsammans bildar dessa enskilda delar ett komplext system, vilket bildar 
ett aktivitetssystem i Porters mening och representerar vår syn på ett 
komplext kunskapssystem, vilket grundar sig på affärsmodellen. 
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Affärsmodellen och dess komponenter manifestera och operationaliseras 
med hjälp av ett antal tätt sammankopplade aktiviteter, vilka 
representerar ’strategiska teman’, i likhet med Porters (1996) resonemang. 
Några av aktiviteterna implementerar affärsmodellens kärna, så kallade 
strategiska teman (de större cirklarna i figur 5) och dessa understöds av ett 
antal tätt sammankopplade aktiviteter (små cirklar i figur 5). Tillsammans 
bildas ett aktivitetssystem där de enskilda aktiviteterna förstärker varandra.  

Figur 5 representerar bilden av det vi avser med ett komplext system, 
vilket grundas på affärsmodell. 

 

 

 

 

 

FFiigguurr  55  ––  DDeett  vväärrddeesskkaappaannddee  aakkttiivviitteettssssyysstteemmeett,,  KKää llllaa ::  FFrr iitttt  eefftteerr  PPoorrtteerr  ((11998866))  

Porter har närmat sig en mer dynamisk syn på strategi samt i större 
utsträckning eftersträvat att förklara ’hur’ företag väljer strategi och inte 
enbart ’vart’, det vill säga i en lönsam bransch. Strategi grundas dock 
fortfarande på att välja en unik strategisk position på marknaden, vilket 
sker genom att välja och kombinera aktiviteter på ett sätt som skiljer sig 
från konkurrenterna (Porter, 1996).  

“Competitive strategy is about being different. It means deliberately 
choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value” 

Porter (1996:64) 

I likhet med Porter anser vi att strategi handlar om att vara annorlunda 
och utföra aktiviteterna i det värdeskapande systemet på ett unikt sätt. 
Normann & Ramírez (1993:63) hävdar att strategi är ”the art of creating 
value”, varvid vårt begrepp affärsmodell och dess nära relation med 
strategi belyses, då affärsmodellen operationaliseras i det värdeskapande 
aktivitetssystemet. 
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Vidare hävdar Norman & Ramírez (1993) att strategi innefattar hur 
företag definierar sin verksamhet och länkar samman kunskap 25  och 
relationer med aktörer så som kunder och leverantörer. Porter har även 
en poäng i att resurser och i synnerhet kunskap möjliggör utförandet av 
aktiviteterna. Emellertid anser vi i enlighet med det inledande 
resonemanget att strategier inte enbart handlar om en position på 
markanden, utan att strategier bör utgå från företagets interna 
karaktäristika och att det är kunskapen och förmågorna som är de 
fundamentala byggstenarna för att bygga varaktiga konkurrensfördelar. 
Implicit innefattar implementeringen av ett unikt system av 
värdeskapande aktiviteter att välja en unik position på markanden.  

3.2.3 Ett kunskapsperspektiv på aktivitetssystemet  

Affärsmodellen kan ses ur två perspektiv, vilka kan liknas vid två sidor av 
samma mynt, ett värdeskapande perspektiv som vi behandlat i föregående 
avsnitt samt ett kunskapsperspektiv. Affärsmodellen implementeras och 
återspeglas, enligt vårt synsätt, i det värdeskapande aktivitetssystemet. När 
replikerande företag ska skapa en ny enhet, bör hela eller delar av 
aktivitetssystemet överföras för att benämnas replikat. Det är tänkbart att 
affärsmodellen kan implementeras i ett replikat, utan att replikera alla 
aktiviteter och att resterande aktiviteter av aktivitetssystemet utförs 
centralt. Emellertid är vårt synsätt att de så kallade strategiska teman 
måste replikeras för att implementera affärsmodellen. Vårt perspektiv på 
strategi implicerar att överföring av aktiviteter innefattar kunskap då 
denna underbygger förmågorna, vilka möjliggör utförandet av 
aktiviteterna. Då aktiviteterna i det värdeskapande systemet, vilka bör vara 
relaterade till varandra, byggs upp av kunskap kan aktivitetssystemet ses 
ur ett kunskapsperspektiv och som ett komplext kunskapssystem. 
Därmed kan replikering av affärsmodeller 26  ses som replikering av 
komplexa kunskapssystem.  

                                        
25 Organisatoriska förmågor 
26 Hädanefter kommer vi att enbart diskutera kring affärsmodellen och vi avser då även det 
värdeskapande aktivitetssystemet vilket implementerar och operationaliserar affärsmodellen.  
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I figur 6 har vi även modifierat det som Porter i den ursprungliga 
värdekedjan benämner sekundära aktiviteter, vilka vi har valt att kalla för 
kunskapsaktiviteter, utifrån vår studies syfte som lägger tonvikten på 
kunskapen som krävs för att utföra aktiviteterna. I enlighet med 
diskussionen i föregående avsnitt har vi vidare ersatt de primära 
aktiviteterna med aktivitetssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurr  66  ––  AAnnaall yyssmmooddeelllleenn::  EEtttt  kkuunnsskkaappssppeerrssppeekkttiivv  ppåå  aakktt iivviitteettssssyysstteemmeett,,  KKää llllaa ::  
EEggee nn  bbeeaarrbbeettnniinngg  mmeedd  iinnssppiirraatt iioonn  ffrråånn  PPoorrtteerr  ((11999911;;  11999966))  

Kunskapsstruktur avser den kunskap som krävs för att utföra aktiviteterna, 
vilka implementerar affärsmodellen. Replikering av affärsmodellen 
innebär att ett komplext kunskapssystem replikeras. Kunskap kan 
kategoriseras som explicit och tyst kunskap men även som individuell och 
social kunskap, vilket vi behandlar i avsnitt 3.3.3. I inledningskapitlet 
diskuterade vi kring problematiken att replikera utan imitation, och avsnitt 
3.3 inleds med ett resonemang kring kunskapsstrukturen inverkas på 
förmågan att replikera utan imitation. 
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Kunskapsöverföring refererar till hur företag arbetar med överföring av 
kunskap för att implementera affärsmodellen i samband med ett eller flera 
replikat skapas samt vid revitalisering av affärsmodellen. En del i denna 
aktivitet avser även Human Resource Mangement, i Porters (1991) 
traditionella modell, vilket innefattar rekrytering, utbildning och 
utveckling av personal. Kunskapsöverföring kommer att behandlas i 
avsnitt 3.4. 

Slutligen avser kunskapsutveckling hur företag utvecklar och förbättrar 
affärsmodellen över tiden för att förbli konkurrenskraftiga. Denna 
dynamiska bild av företag som replikerar sin kunskapsbas, diskuteras i 
kapitel 3.4.3. 

Grant (1996b) hävdar att organisationsstrukturen har inverkan på företags 
hantering av kunskap. I likhet med detta anser vi att den övergripande 
organisationsstrukturen påverkar kunskapsaktiviteternas utformning. 
Vidare initierar Rivkin (2001) en diskussion om att relationerna mellan de 
replikerande enheterna kan ha inverkan på risken för imitation vid 
replikering.   
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Med övergripande organisationsstruktur avser vi dels relationen mellan 
den fokala organisationen och de replikerade enheterna, men även 
relationen mellan enheterna, vilket strecken i ovanstående figur illustrerar. 
Figuren ovan visar även att kunskapsaktiviteterna replikeras, detta då 
interna processer replikerats till enheterna och kräver en kontinuerlig 
hantering av kunskap. En diskussion kring den övergripande 
organisationsstrukturen kommer att föras i avsnitt 3.5. 
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3.3 Kunskapsstruktur 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vad kunskapsstruktur i vår analysmodell 
innefattar. Vi inleder med ett resonemang om replikeringsparadoxen och hur 
affärsmodellens karaktäristiska påverkar denna paradox. Därefter för vi en djupare 
diskussion kring kunskap och kunskapstypologier, då detta är en förutsättning för 
kunskapsöverföring. 

3.3.1 Replikeringsparadoxen 

Det paradoxala med replikering är att samma faktorer som möjliggör 
överföring av kunskap och därmed replikering, även underlättar imitation 
(Rivkin, 2001). Rivkin (2001) hävdar att replikering utan imitation är 
sällsynt och att företeelserna ofta går hand i hand. Då ett replikat av 
affärsmodellen skapas måste den fokala organisationen överföra flera eller 
alla aktiviteter i det värdeskapande systemet för att implementera 
affärsmodellen. Detta kräver att kunskapen och förmågorna, vilka 
underbygger utförandet av aktiviteterna görs tillgängliga inom 
organisationen i en ny kontext. Emellertid kan detta medföra att 
kunskapen och förmågorna blir lättare disponibla externt, det vill säga att 
det underlättar för konkurrenter att imitera affärsmodellen och de 
kunskaper och förmågor som styrker denna. Därmed underlättas att en 
aktör förvärvar samma portfölj av resurser, vilket i enlighet med det 
resursbaserade synsättet är en förutsättning för att imitera en 
konkurrensfördel (Barney, 1991; Rivkin, 2001).  

Affärsmodellens karaktäristika är avgörande för huruvida 
konkurrensfördelarna eroderar och erosionsprocessens hastighet, i likhet 
med Grant (1991) och Rivkins (2001) resonemang. Reed & DeFillippi 
(1990) hävdar att kausal tvetydighet genererar imitationsbarriärer, då 
sambanden mellan konkurrensfördelar och dess rötter är svåra att 
identifiera. 
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“Basic ambiguity concerning the nature of the causal connections 
between actions and results”  

Lippman & Rumelt (1982:420 i 
Reed & DeFillippi, 1990:90) 

Affärsmodeller som karaktäriseras av kausal tvetydighet är utifrån Rivkins 
(2001) resonemang en utmaning att överföra såväl där det gäller frivillig 
(replikering) som ofrivillig överföring imitation). Kunskapen som 
underbygger aktiviteterna är svår att identifiera, specificera och 
kommunicera, då det föreligger en svårighet för individerna i 
organisationen att förstå sambandet mellan företagets handlingar och 
resultatet (Rivkin, 2001; Reed & DeFillippi, 1990). Utifrån Reed & 
DeFillippis (1990) resonemang angående kompetenser som resulterar i 
varaktiga konkurrensfördelar, hävdar vi att affärsmodeller som 
karaktäriseras av kausal tvetydighet kan ge upphov till varaktiga 
konkurrensfördelar och motstå imitation, då affärsmodellerna inte är 
transparent, i enlighet med Grants (1991) tankegång. Emellertid kan 
affärsmodeller med dito karaktäristiska även vara svåra att replikera. Den 
kausala tvetydigheten genereras av tyst kunskap27, komplexitet 28 samt graden 
av specificering 29  (Reed & DeFillippi, 1990). Zander & Kogut (1995) 
poängterar att dessa tre karaktäristika även påverkar i vilken grad 
förmågor kan replikeras.  

Tyst kunskap genererar kausal tvetydighet, då denna är omedveten (Reed & 
DeFillippi, 1990). Huruvida kunskapen är tyst anser vi implicit är nära 
knutet till kunskapens kodifierbarhet, vilken Zander & Kogut (1995) 
anser är av betydelse för kunskapens överförbarhet. Enligt Nonaka & 
Takeuchi (1995) är tyst kunskap svår att kodifiera. Därvid kan tyst 
kunskap hindra såväl intern som extern överföring30. 

 
                                        
27 Tacitness 
28 Complexity 
29 Specificity 
30 Tyst kunskap diskuteras närmare i avsnitt 3.3.3 och kunskapsöverföring behandlas i avsnitt 
3.4.2. 
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I inledningskapitlet berörde vi att Rivkin (2001) hävdar att strategier som 
karaktäriseras av moderat komplexitet är avgörande för förhållandet mellan 
imitation och replikation. Med komplexitet avses antalet komponenter av 
ett system samt graden av inbördes beroende och integration mellan 
komponenterna (Simon, 1962 i Rivkin 2001). Rivkin (2001) hävdar att 
såväl replikering som imitering förenklas vid låg grad av komplexitet, men 
att både replikering och imitering försvåras eller till och med omöjliggörs 
vid hög grad av komplexitet. Relaterat till Rivkins (2001) resonemang 
hävdar vi att antalet värdeskapande aktiviteter (se figur 5) och dess 
inbördes beroende förhållande, det vill säga graden av komplexitet i 
aktivitetssystemet, vilket implementerar affärsmodellen, påverkar 
förmågan att replikera en fungerande affärsmodell men även huruvida 
affärsmodellen imiteras.  

Specifitet refererar enligt Reed & DeFillippi (1990) till huruvida resurserna 
är transaktionsspecifika, och påverkar den kausala tvetydigheten. 
Williamson (1985 i Reed & DeFillippi, 1990) har identifierat fyra typer av 
specifitet; lägesspecifitet, fysiska tillgångar, dedikerade tillgångar och 
humankapital och beskriver specificitet som: 

”refers to durable investments that are undertaken in support 
particular transactions” 

Williamson (1985:55 i Reed & De 
Fillippi, 1990:92) 

3.3.2 Kunskap 

Nonaka et al. (2002) hävdar att kunskap är dynamiskt och starkt relaterat 
till mänsklig aktivitet. Davenport & Prusak (1998) ger en vidlyftig 
definition på kunskap och framhåller att kunskap är dynamisk och 
kontextuell. Definitionen belyser, enligt Tsoukas & Vladimirou (2001), 
även att kunskapen är såväl ett resultat som en process att införliva nya 
erfarenheter och information. 
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“Knowledge is a flux mix of framed experiences, values, contextual 
information, and expert insight that provides a framework for 
evaluating and incorporating new experiences and information. It 
originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it 
often becomes embedded not only in documents or repositories but also 
in organizational routines, processes, practices, and norms.” 

Davenport & Prusak (1998:5) 

Vi anser att Davenport & Prusaks (1998) definition av kunskap har en 
väsentlig poäng då den vidhåller att kunskapen är en förutsättning för att 
införliva ny kunskap samt att kunskapen är dynamisk och kontextuellt 
präglad. Emellertid ger den oss ingen klarhet i hur kunskap skiljer sig från 
information. Prencipe & Tell (2001) hävdar på motsvarande sätt att 
kunskap är kontextuellt beroende, vilket implicerar att kunskap är 
förknippat med mening, till skillnad mot information som inte har 
mening. Författarna ger dock en distinktare definition på kunskap från 
Dosi et al. (1996), vilken vi kommer att förlita oss på. 

“Knowledge is instead understood as including (i) cognitive categories; 
(ii) codes of interpretations of the information itself; (iii) tacit skills 
and (iv) search and problem-solving heuristics irreducible to well-
defined algorithms” 

Dosi et al. (1996 i Prencipe & Tell, 
2001:1375) 

3.3.3 Kunskapens ontologiska och epistemologiska 

dimension 

Nonaka & Takeuchi (1995) gör en särskiljning mellan den 
epistemologiska och den ontologiska dimensionen av kunskapsgenerering. 
Den epistemologiska terminologin är ursprungligen utvecklad av filosofen 
Polanyi (1983:4), upphovsmannen till den välkända tesen ”…we can know 
more than we can tell”, och särskiljer mellan två kunskapstyper; tyst och 
explicit kunskap. 
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“Tacit knowledge is personal, context-specific, and therefore hard to 
formalize and communicate. Explicit or ‘codified’ knowledge, on the 
other hand, refers to knowledge that is transmittable in formal, 
systematic language.”  

Nonaka & Takeuchi (1995:59) 

Explicit kunskap är medveten till skillnad från tyst kunskap (Lubit, 2001), 
varvid den kan uttryckas i ord och överförs via manualer, databaser, 
patent etcetera. Fördelen med explicit kunskap är att den är lättillgänglig 
för flera personer. Den explicita kunskapen som kan uttryckas i ord och 
siffror är dock bara toppen av ett isberg av den mänskliga kunskapen. En 
stor del av kunskapen är tyst kunskap som individen tillskansat genom 
erfarenhet (Nonaka & Takeuchi, 1995). Nonaka & Takeuchi (1995) 
betonar att den tysta kunskapen är nära relaterade till mänsklig handling, 
varvid den är svår att uttrycka. Att lära ett barn cykla är ett tydligt exempel 
på svårigheten att uttrycka den tysta kunskapen som människan tillskansat 
sig genom handling. Den tysta kunskapen utvecklas omedvetet i en 
induktivt mental process som skapar en representation av den 
kontextuella strukturen (Lubit, 2001). 

Nonaka & Konno (1998) delar vidare upp tyst kunskap i en tekniska och 
en kognitiv dimension. Den tekniska dimensionen refererar, enligt 
författarna, till ’know-how’, en färdighet hos en hantverkare som är svår 
uttalad. Den kognitiva dimensionen innefattar värderingar, idéer, 
kognitiva scheman och mentala modeller och är djup rotade hos 
individens undermedvetna samt ofta tagna för givet. Denna kognitiva 
dimension av tyst kunskap hjälper individer att tolka och definiera 
verkligheten (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

Den ontologiska dimensionen syftar till att särskilja individbaserad 
kunskap från organisatorisk kunskap och sträcker sig upp till inter-
organisatorisk kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Nonaka & Takeuchi 
(1995) hävdar att i strikt mening är det endast individer som kan skapa 
kunskap. Organisationer kan, enligt författarna, främja och tillhandahålla 
ett sammanhang för kunskapsgenereringen. Spender (1996) ställer 
Nonaka & Takeuchi (1995) mot Nelson & Winter (1982). 
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Enligt Spender (1996), menar Nelson & Winter att företag skapar en miljö 
där tyst och explicit kunskap kan interagera med den externa ekonomiska 
verkligheten och blir lagrad i organisatoriska rutiner. På detta sätt kan 
kunskap utvecklas och överföras till framtida generationer. Till skillnad 
från Nonaka & Takeuchi, anser Nelson & Winter (1982) således att 
organisationer kan veta oberoende sina medarbetares medvetande. Vår 
uppfattning är att kunskap kan lagras i organisationer och vi ser rutiner 
som ett medel för att minska beroendet av enskilda individer i 
organisationen. 

Tell & Söderlund (2001) gör en distinktion i den ontologiska dimensionen 
mellan individuell och social kunskap utifrån den uppdelning som många 
författare gör mellan humankapital och strukturkapital (Brookin, 1996 i 
Tell & Söderlund, 2001; Edivinsson & Malone, 1997 i Tell & Söderlund, 
2001). Humankapital utgörs av det som medarbetarna tar med sig när de 
lämnar arbetsplatsen medan strukturkapitalet finns kvar när individen har 
lämnat organisationen. Tell & Söderlund (2001) avser med individuell 
kunskap den kunskap som individerna i organisationen besitter medan 
med social kunskap avses den kunskap ”som är en del av de strukturer och 
aktiviteter som försiggår i ett specifikt organisatoriskt sammanhang” (Tell & 
Söderlund, 2001:231). Den sociala kunskapsdimensionen kommer till 
uttryck i sociala fenomen som regler, värderingar, kultur, språk och 
organisationer.  Det föreligger en problematik i att se all kunskap som 
individuell, då det implicerar en subjektivitet (Tell & Söderlund, 2001). I 
enlighet med vår kontextuella syn på kunskap, och Tell & Söderlunds 
resonemang, anser vi att kunskap formuleras i ett större sammanhang där 
mening skapas i en social process.  



REFERENSRAM  

   

 [59] 

3.3.4 Fyra kunskapstyper 

Tell & Söderlund (2001) har utvecklat en modell, vilken innefattar den 
epistemologiska och ontologiska dimensionen av kunskap. Utifrån dessa 
typologiseras kunskap in i; medveten kunskap, objektifierad kunskap, 
personlig kunskap och institutionell kunskap  (se Figur 8).  

 

 

 

 

 

FFiigguurr  88  ––  FFyyrraa  kkuunnsskkaappssttyyppeerr ,,  KKäällllaa::  TTeellll  &&  SSööddeerrlluunndd  ((22000011::223344))  

Medveten kunskap kan, enligt Tell & Söderlund (2001), ses som en 
verbalisering av gjorda erfarenheter och utgör den individuella 
kunskapens explicita form. Medveten kunskap är subjektiv och 
sammanbunden till den lokala kontexten. När experten ska förmedla sin 
kunskap krävs ofta medveten kunskap då den personliga kunskapen 
måste artikuleras för att kunna förmedlas verbalt. Artikuleringen gör att 
det går att resonera och argumentera kring medveten kunskap då den är 
kommunicerbar i form av analogier och metaforer (Nonaka & Takeuchi, 
1995). Den medvetna kunskapen legitimerar och förklarar varför saker 
och ting förhåller sig på ett visst sätt utifrån hur väl den korresponderar 
med individens övriga uppfattningar. Ofta tar detta sig uttryck i visioner, 
målbeskrivningar och strategiska planer, vilka kan användas för att 
engagera och övertyga i situationer som kännetecknas av stor osäkerhet. 
För individen innebär medveten kunskap en insikt i den egna rollen i det 
större organisatoriska sammanhanget (Tell & Söderlund, 2001). 
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Objektifierad kunskap är, enligt Tell & Söderlund (2001), i hög grad explicit 
och besitter en hög abstraktionsnivå och kan rättfärdigas utifrån rationella 
argument. Den objektiferade kunskapen legitimeras, till skillnad från 
medveten kunskap, mot något externt som är oberoende av dem som 
utvecklar kunskapen, till exempel matematiska modeller, empiriska 
observationer eller vetenskapliga teorier. Objektifierad kunskap 
kännetecknas av hög abstraktionsgrad och kodifiering enligt Boisot (1995 
i Tell & Söderlund, 2001). Denna typ av kunskap återfinns i exempelvis 
pantent, databaser och arbetsmetoder.  

Institutionell kunskap framhäver betydelsen av den kollektiva kunskapen i 
den tysta kunskapsdimensionen. Denna kunskap rättfärdigas via handling 
inom ramen för den kultur, de normer eller institutioner som individen 
ständigt är med att utveckla samtidigt som individen agerar inom de givna 
ramarna, enligt Tell & Söderlund (2001). Institutionell kunskap tar uttryck 
i form av normer, implicita regler, traditioner, språkbruk, subkulturer 
eller ’communities of practice’. Tell & Söderlund (2001) menar att 
institutionell kunskap kan utgöra ett hinder för kunskapsutveckling och 
lärande mellan projekt eftersom det kan finnas en bristande förståelse för 
annan institutionell kunskap, även inom samma organisation. Vi anser att 
detta resonemang borde även kunna gälla i relationen mellan funktionella 
enheter eller mellan replikat. 

Den fjärde kunskapstypen i modellen från Tell & Söderlund (2001) är 
personlig kunskap, vilken utgörs av individens färdigheter, exempelvis 
motoriska färdigheter men även intuitiv problemlösningsförmåga. 
Praktisk kunskap, instinkt, automatiskt beteende är andra uttrycksformer 
för personlig kunskap. Till stor del är personlig kunskap omedveten och 
kategoriseras ofta som tyst kunskap.  
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3.4 Kunskapsöverföring 

Den andra kunskapsaktiviteten vår analysmodell för replikerande företag är 
kunskapsöverföring. Vi har i tidigare resonemang konstaterat att affärsmodellen 
implementeras av de värdeskapande aktiviteterna, vilka kräver kunskap. För att 
replikera affärsmodellen till ett replikat kan det vara nödvändigt att överföra kunskap, 
eller veta var kunskapen finns att tillgå. I detta avsnitt kommer vi att behandla teorier 
och modeller för kunskapsöverföring. Vi inleder avsnittet med en diskussion angående 
förutsättningar för kunskapsöverföring vid replikering, därefter för vi en diskussion om 
två primära kunskapsöverföringsstrategier, vilket följs av ett resonemang kring 
processer för överföring av kunskap. Slutligen kommer vi att föra en kort diskussion 
om hur ny kunskap kan adderas till affärsmodellen.  

Strategier för replikering av kunskap syftar, enligt vårt synsätt, till att ta 
tillvara befintlig  kunskap och överföra den till en ny kontext där den 
befintliga affärsmodellen kan utnyttjas. I linje med Argote & Ingrams 
(2000) resonemang anser vi att överföring av kunskap handlar om att ta 
tillvara erfarenheter från olika delar av det replikerande företaget.  

”Knowledge transfer in organizations is the process through which one 
unit (e.g. group, department, or division) is affected by the experience 
of another” 

Argote & Ingram (2000:151) 

I stället för att uppfinna hjulet igen skapas ett replikat. För att kunna 
skapa en replikat kan en ritning vara till hjälp eller att vi tar hjälp av den 
snickare som byggde det första hjulet.  

En replikering av affärsmodellen innebär att kunskapen överförs till en ny 
kontext. Teece et al. (1997), som studerat replikering av enskilda 
teknologier, hävdar att replikering ofta försvåras eller omöjliggörs av 
kontextuella förutsättningar, då inbördes samband mellan olika processer 
inte kan kartläggas. Kontextuella olikheter kan vara en förklaring till 
varför japansk produktionsteknik inom bilindustrin har varit svår att 
omsätta i västerländska bilfabriker. Nonaka et al. (2000) menar att 
skapande av kunskap och kunskapsöverföring kräver ett sammanhang. 
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Författarna utgår från begreppet ’Ba’, vilket är ett japanskt uttryck i vidare 
bemärkelse för ’plats’, som definieras som en delad kontext i vilken 
kunskap överförs, skapas och används. Begreppet ’Ba’ lyfter fram att 
gemensamma kognitiva strukturer hos sändare och mottagare kan vara en 
förutsättning, då en förståelse kan krävas för att tillgodogöra sig 
kunskapen (Nonaka et al. 2000).  

Flera författare har pekat på svårigheten att överföra tyst kunskap 
(Nonaka & Takeuchi, 1995; Rivkin, 2001; Grant, 1996a; b; von Krogh, 
2000). Överföring av tyst kunskap är problematisk eftersom den är svår 
att kommunicera med ord och utvecklas främst via erfarenhet (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Grant (1996a) anser gemensamma uppfattningar kan 
möjliggöra integreringen av individers specialistkunskap och påstår att det 
krävs en befintlig gemensam kunskap för denna integrering. Ett 
gemensamt språk, som individerna förlitar sig på i verbal kommunikation, 
är fundamentalt för att kunna utbyta kunskap, till exempel regler och 
direktiv men även beslutsfattande och problemlösningsförmåga. 
Kommunikationsfärdigheter kan utvidgas till att även omfatta numeriska 
färdigheter, skrivspråk eller vana att använda vissa datorprogram, vilka i 
många sammanhang är nödvändiga gemensamma kunskaper för att 
kunskapsöverföring ska vara möjlig. På samma sätt är det nödvändigt att 
sändare och mottagare delar gemensamma specialistkunskaper. När två 
ekonomer för en debatt kring EMU-frågan besitter båda en 
grundläggande förståelse för ekonomiska samband, vilket är en 
förutsättning för att diskussionen ska kunnas föras ovan den mest 
grundläggande nivån.  
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Grant (1996b) hävdar som tidigare nämnts att organisatoriska förmågor 
ofta kräver integration av individers specialistkunskap. För att uppnå 
effektiv kunskapsintegration behöver individer ha kännedom om andra 
individers kunskapsrepertoar, det vill säga det är viktigt att känna till vad 
andra vet och vart olika kunskaper finns lokaliserade (Grant, 1996b). 
Grants (1996b) resonemang har likheter med Weick & Roberts (1993) 
begrepp ’Collective Mind’, vilket framställer organisationer som en 
samling unika kognitiva strukturer som sammanlänkas till en kollektiv 
kognitiv struktur. ’Collective Mind’ är ett komplext kunskapssystem som 
skapas utifrån många enkla komponenter. Styrkan i ett sådant system 
ligger i dess kollektiva beteendemönster snarare än i individens kunskap.  

Biltrafiken utgör ett komplext system som i grunden är beroende av att de 
enskilda bilisternas behärskar sitt fordon, visar hänsyn och kan 
trafikreglerna. Weick & Roberts (1993) påvisar med begreppet ’Collective 
Mind’ att kunskapen inte nödvändigtvis behöver vara delad av alla 
individer i en organisation, utan att det snarare kan vara en styrka att ha 
olika kunskaper och veta var kunskapen finns att tillgå.  

3.4.1 Strategier för kunskapsöverföring 

Winter & Szulanski (2001) ser replikeringsstrategier främst som en 
affärsstrategi, men belyser även att det är en strategi för att allokera 
kunskapsbasen. Vårt synsätt skiljer sig från författarna, då vi primärt ser 
replikeringsstrategier som en strategi för kunskapsarbete, där 
kunskapsöverföringen är en betydande del.  

När ett replikerande företag står inför situationen att överföra 
affärsmodellen till en ny enhet eller tillföra ny kunskap till alla replikaten, 
kan det enligt vår synsätt ske på grundval av ett medvetet val, men det 
likväl möjligt att valet är mer eller mindre godtyckligt. Oavsett huruvida 
replikerande företag tar ett aktivt val eller arbetar intuitivt med 
överföringen av kunskap kan två huvudstrategier för kunskapsöverföring 
identifieras utifrån Hansen et al. (1999) resonemang; 
personaliseringsstrategi eller kodifieringsstrategi.  
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En personaliseringsstrategi bygger på att kunskapen är starkt bundet till 
enskilda individer och överföringen sker i första hand direkt mellan 
individerna öga-mot-öga. Fokus i personaliseringsstrategin är 
kommunikationen av kunskap mellan individer och dialogen mellan 
individer är en kritisk faktor, enligt Hansen et al. (1999). IT kan vara ett 
verktyg för att kommunicera, men inte att lagra kunskap. Databaser har 
snarare funktionen att finna individer som innehar en eftersökt kunskap 
och skapa ett nätverk. Enligt Hansen et al. (1999) kan transferering av 
personal vara 

Kodifieringsstrategin bygger på att kunskap avskiljs från den ursprungliga 
individen och kodifieras i form dokument, manualer, databaser etcetera 
och därmed görs tillgängligt för flera individer (Hansen et al., 1999). 
Informationsteknologi är ett betydelsefullt verktyg för att lagra kunskapen. 
Hansen et al. (1999) menar att kodifieringsstrategin är ’economics of 
reuse’. En förutsättning för en kodifieringsstrategi är, enligt Tell & 
Söderlund (2001), att kunskapen kan explicit göras.  

Vi drar Hansen et al. (1999) resonemang till sin spets och hävdar att av 
dessa strategiska inriktningar fokuserar kodifieringsstrategin på 
hanteringen av explicit kunskap medan personaliseringsstrategin fokuserar 
på tyst kunskap. Kunskapsöverföringsstrategin bör, enligt Hansen et al. 
(1999), korrespondera med företagets övergripande strategi.  

“Competitive strategy must drive knowledge management strategy” 
Hansen et al. (1999:114) 

Hansen et al. (1999) anser att företag med standardiserade produkter och 
tjänster generellt sett bör använda en kodifieringsstrategi. En 
kodifieringsstrategi är att föredra givet ett moget produkt- och 
tjänstesortiment och en personalstyrka som förlitar sig på explicit kunskap. 
Då företag har skräddarsydda produktlösningar och ett sortiment av 
innovativa produkter och tjänster, och i synnerhet om företag förlitar sig 
på tyst kunskap, lämpar sig en personaliseringsstrategi. Relaterat till 
replikeringsstrategier, innebär Hansen et al., resonemang att strategin för 
kunskapsöverföringen bör korrespondera med affärsmodellens 
komponenter och aktivitetssystemets huvudsakliga kunskapstyp samt 
företags konkurrensstrategi samt dess produkter. 
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3.4.2 Processer för kunskapsöverföring 

Baserat på vår kategorisering av kunskap (3.3.4 – Fyra kunskapstyper) kan 
vi illustrera processer vid kunskapsöverföring i modellen (se figur 9), 
vilken vi benämner Tell & Söderlund-modellen. Tell & Söderlund (2001) 
definierar dynamiska kunskapsprocesser i organisationer som de 
möjligheter som finns till förfogande för att överföra eller integrera 
kunskap inom samma kunskapstyp, alternativt möjligheterna att omvandla 
kunskap av en viss typ till en annan. Nonaka & Takeuchi (1995) hävdar 
att tyst och explicit kunskap interagerar och att mänsklig kunskap 
utvecklas genom social interaktion mellan tyst kunskap och explicit 
kunskap.  

 

 

 

 

 

 

FFiigguurr   99  ––   TTee llll  &&  SSööddeerr lluunndd--mmooddeelllleenn::  FFyyrraa  kkuunnsskkaappsstt yyppeerr  oo cchh  pprroocceesssseerr  vviidd  
kkuunnsskkaappssöövveerrfföörr iinngg,,  KKää llllaa::  bbeeaarrbbeettaadd  mmooddeellll  ffrråånn  TTeell ll  &&  SSööddeerrlluunndd  ((22000011::224455))  

För att underlätta kunskapsöverföring kan det föreligga ett behov att 
transformera personlig kunskap till medveten kunskap för att explicitgöra 
kunskapsmassan, vilket Tell & Söderlund (2001) benämner artikulering . Ett 
sätt att göra detta är via analogier och metaforer. Nonaka & Takeuchi 
(1995) poängterar att analogier och metaforer kan ge uttryck för tyst 
kunskap genom att skapa gemensamma referensramar och kognitiva 
scheman. Genom att använda metaforer, hypoteser modeller, analogier 
eller koncept kan tyst kunskap verbaliseras (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
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Tell & Söderlund (2001) belyser vikten av att skapa arenor där det ges 
utrymme för reflektion i syfte att lyfta lokal kunskap till en global nivå och 
därmed göras tillgänglig för andra. 

Ett nätverk kan utgöra en arena för detta, där representera från olika delar 
av en organisation kan träffas och diskutera sina problem och lösningar 
med andra som befinner sig i liknande positioner inom samma 
organisation. Tell & Söderlund (2001) menar att skapandet av prototyper 
och modeller som används för att testa och kontrastera olika lösningar, är 
ytterligare en metod för artikulering. Detta ger individer med olika 
bakgrund chansen att bilda sin egen uppfattning av det studerade 
fenomenet vilket fungerar som ett medium för kunskapsöverföring, enligt 
Tell & Söderlund (2001). 

Kodifiering är ett sätt att skapa ett organisatoriskt minne som är oberoende 
av organisationsmedlemmarna, bestående av standardiserade lösningar, 
register över medarbetarnas kunnande eller verksamhetsdokumentation 
(Tell & Söderlund, 2001). Kodifiering ökar kunskapens 
generaliseringsgrad samt dess abstraktionsnivå, vilket innebär att 
kunskapen är relevant för flera situationer men samtidigt riskerar att bli 
för urvattnad för att ha någon egentlig tillämpbarhet (Tell & Söderlund, 
2001).  

I och med att kunskap kodifieras och standardiseras utvecklas 
institutionaliserade beteenden och fenomen. Vissa arbetssätt tas efter 
hand för givet, liksom det språkbruk som används. Ofta sker 
institutionalisering av kunskap inom ramen för specifika kunskapsdomäner 
och i relationen mellan likasinnade, enligt Tell & Söderlund (2001). 
Utbildning, funktion eller marknad är exempel på vanliga referenser för 
uppbyggnaden av institutionell kunskap i olika grupperingar. Institutionell 
kunskap bidrar till att skapa en identitet och bidrar till en effektivare 
kommunikation bland gruppens medlemmar. Bland programmerare har 
ett fackspråk utvecklas som för den oinvigde ter sig som rena grekiskan 
men som för den invigde effektiviserar kommunikationen med andra 
programmerare. 
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Beteende baserat på företagskultur kan ses som ett uttryck för 
institutionell kunskap där företagskulturen är bärare av värderingar 
avseende vad som är rätt eller fel i den givna företagskontexten (Tell & 
Söderlund, 2001). Enligt Tell & Söderlund (2001) kan institutionalisering 
av ny kunskap dock innebära att gammal kunskap faller i glömska. 

Internalisering är en process som utvecklar individens färdigheter och 
förmåga att känna igen och lösa problem. Social tyst kunskap 
transformeras till individuell tyst kunskap, en process som kan ske vi 
lärlingssystem och mentorskap. Andra metoder utgörs av arbetsrotation 
eller att individen använder generella modeller och metoder på specifika 
problem (Tell & Söderlund, 2001). Nonaka & Takeuchi (1995) menar att 
tyst kunskap kan spridas genom vad de kallar socialisering. I 
lärlingssystem härmar lärlingen mästarens teknik, vilket kan ske med eller 
utan stöd av verbal kommunikation. Internaliseringsprocessen kan ses 
som ett erfarenhetsbaserat lärande samt en process där individuella 
erfarenheter överförs till andra. 

3.4.3 Kunskapsutveckling 

”Replication strategy thus includes two basic activities: exploration to 
discover the Arrow core, and exploitation by implementing the 
replication of its current conception. Empirical evidence suggests that 
exploration is more salient early on while exploitation becomes more 
salient later.” 

Winter & Szulanski (2001:735) 

Winter & Szulanski (2001) ser replikering ur ett livscykelperspektiv där 
företag initialt utforskar sin omvärld i jakt på nya möjligheter. Enligt 
March (1991) kännetecknas utforskande bland annat av sökande, 
innovation, flexibilitet, risktagande, experimenterande med nya alternativ 
och variation. Winter & Szulanski (2001) menar att replikerande företag 
utvecklar och förfinar en affärsmodell. För att implementera 
affärsmodellen krävs kunskap om de värdeskapande komponenterna som 
bör replikeras, metoder för replikering och miljöer som är mottagliga för 
affärsmodellen. ’Arrow core’ är ett begrepp som fångar dessa tre delar 
och utgör det ideala informationsinnehavet för det replikerande företaget.
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Den innefattar all information om alla geografiska platser där det finns 
värdeskapande potential liksom vilka komponenter i affärsmodellen som 
är värda att replikera. ’Arrow core’ svarar på frågan vad, hur och vart ett 
replikerande företag ska replikera. ’Arrow core’ är emellertid en utopi som 
är täckt i dunkel. 

Det replikerande företaget kan ha en förnimmelse av ’arrow core’ vilket 
ligger till grund för en mall för replikering. Utforskandeprocessens syfte är 
att närma sig ’arrow core’, en process som ofta tar formen av ’trial-and-
error’ (Winter & Szulanski, 2001). Mallen justeras genom att nya 
erfarenheter görs vilket blottlägger nya delar av ’arrow core (se figur 10). 
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Winter & Szulanski (2001) menar att utforskandefasen avtar successivt 
och ersätts av exploatering, vilket innefattar replikering av den rådande 
uppfattningen av ’arrow core’. March (1999) beskriver exploatering som 
förfining och utveckling av befintliga kompetenser, teknologier och 
paradigm, en process som innefattar val, produktion, effektivitet, 
implementering och genomförande.  
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March (1999) menar att företag går en balansgång mellan utforskande och 
exploatering. Avvägningen ställer individuell utveckling mot kollektivt 
lärande, kortsiktiga vinster mot långsiktiga möjligheter. Exploatering leder 
till att företag utvecklar en fördjupad kompetens inom ett specifikt 
område genom en ständig förbättring inom området. Företag utvecklar 
rutiner, processer och normer som effektiviserar organisationen. Både 
organisationen och individer inbegrips i denna lärandeprocess som 
konvergerar organisationens och individens värderingar.  

Exploatering sker på bekostnad av utforskning, vilket gör att 
experimenterande verksamhet som skulle kunna öppna nya möjligheter 
begränsas, enligt March (1999). Utdelning från utforskning är i regel mer 
osäker eftersom utdelningen ofta ligger längre fram i tiden och ofta 
negativ. Detta tillskillnad från utdelning av exploatering som ligger nära i 
tiden, är förutsägbar och positiv. Utforskning minskar hastigheten med 
vilket befintliga procedurer kan förbättras.  

Winter & Szulanski (2001) menar att March (1991) målar upp en statisk 
bild av exploatering och utforskning där en balans mellan de två bör 
upprätthållas och därmed negligerar livscykelperspektivet. Vår 
uppfattning är att det March (1991) menar är att balanseringen beror på 
de kontextuella förutsättningarna. Utifrån ett sådant resonemang utesluts 
inte att viktningen ändras över tiden utifrån rådande kontext.  

Replikeringsstrategins styrka, ligger enligt Winter & Szulanski (2001), i 
förmågan att kunna etablera affärsmodellen på bred front. Författarna 
anser vidare att en hög replikeringshastighet är eftersträvansvärd, något 
som underlättas om det finns en utvecklad mall, en plan för 
kunskapsöverföring och metoder för resursanskaffning. Hastigheten är av 
betydelse för att utnyttja begränsade tidsfönster, till exempel i kampen om 
lukrativa lokaliseringsplatser eller affärsmöjligheter.   
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3.5 Struktur och strategi 

Sambandet mellan strategi och organisationsstruktur har belysts av flera teoretiker 
(exempelvis Chandler, 1962; Miles et al., 1978; Hall & Sias; 1980). Den 
diskussion som Rivkin (2001) initierat belyser att organisationsstrukturen även kan 
ha effekt på risken för imitation. Vidare menar vi att den övergripande 
organisationsstrukturen har inverkan på kunskapsaktiviteterna och dess utformning. 
Först beskriver vi två grundläggande sätt att se på relationen mellan strategi och 
struktur för att sedan introducera begreppet ’loose coupling’.  

Strategier utvecklas enligt Chandler (1962) från interaktion med 
omgivningen, där möjligheter och hot uppmärksammas då målgruppen, 
teknologier med mera förändras. Chandler (1962) påvisar med sin bekanta 
tes att organisationsstrukturen förändras av en tillväxtstrategi.  

“Structure follows strategy” 
Chandler (1962:14) 

Hall & Sias (1980) belyser i likhet med Chandler relationen mellan strategi 
och struktur. Emellertid, hävdar Hall & Sias (1980), att strukturen är 
hönan och strategin är ägget. Författarna hävdar att strukturen 
determinerar introduktionen och utvecklingen av strategiska planer samt 
begränsar företags tillväxtmöjligheter. Vidare anser författarna att 
strukturer fungerar som ett filter, vilket begränsar organisationens 
varseblivning. 

“Unless Structure matches strategy inefficiency results”  
Hall & Sias (1980:162) 

Utifrån Chandlers (1962) och Hall & Sias (1980) resonemang vill vi hävda 
att strategi och struktur har inverkan på varandra. Emellertid har vi inte 
för avsikt att ta en ställning i frågan huruvida strategi följer strukturen 
eller vice versa. Relaterat till Chandlers resonemang skulle en 
replikeringsstrategi, vilket kan ses som en tillväxtstrategi, kräva en viss 
struktur. Emellertid är det även tänkbart att en replikeringsstrategi växer 
fram av företag har en viss struktur med enheter som har samma interna 
processer. 
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Vidare bör det beaktas att strategi är ett av det så kallade 
strukturimperativen. Abrahamsson & Andersen (1996) framhäver att det 
finns fem konkurrerande variabler för organisationsstrukturen, strategi, 
organisationens storlek,  teknologi, omgivningen samt makt och kontroll.  

3.5.1 Organisatoriska kopplingar 

De organisatoriska banden mellan enheterna i den replikerande 
organisationen, är enligt Rivikin (2001), av betydelse för förmågan att 
överföra kunskap utan imitation. Utifrån detta resonemang kan löst 
förbundna organisationer, det vill säga löst kopplade system, vara 
effektiva  som replikerande organisationer. Rivkin (2001) grundar sitt 
resonemang på Weicks (1976) föreställning om att organisatoriska enheter 
som inte är tätt länkande till andra enheter är mer anpassningsbara då de i 
mindre begränsade av det organisatoriska systemet vilket de är del av. 
Detta då de har en balans mellan centralisering och decentralisering och 
lättare anpassar sig till lokala förändringar (Rivkin, 2001). Weick (1976) 
gör en särskillnad på lösa kopplingar och löst kopplade system där det 
senare innefattar en uppsättning kopplade element som är uthålliga över 
tiden. I vår studie utgör systemtänkandet en viktig utgångspunkt i vår 
strävan av att erhålla en förståelse för replikering av kunskapssystem. 

”By loose coupling, the author [Weick] intends to convey the image 
that coupled events are responsive, but31 that each event also preserves 
its own identity and some evidence of its physical or logical 
separateness.” 

Weick (1976:3) 

‘Loose coupling’ föreligger enligt Glassman (1973 i Orton & Weick, 1990) 
när system har få gemensamma variabler eller delar svaga variabler.  

                                        
31 Kursivt i originaltext 
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Kopplingar 32 återfinns på olika nivåer och Orton & Weick (1990) har 
identifierat de åtta mest frekvent förkommande kopplingstyperna; 
kopplingar mellan individer, mellan underordnade enheter, mellan 
organisationer, mellan hierarkiska nivåer, mellan organisationer och 
omgivningen, mellan idéer, mellan aktiviteter samt mellan intentioner och 
handling. Utifrån Glassmans (1973) och Orton & Weicks (1990) 
resonemang menar vi exempelvis att medarbetare med samma utbildning 
men på två olika enheter utgör en gemensam variabel mellan systemen på 
individnivå, medan företagskultur utgör en variabel som delas av systemet 
på idénivå. Vi gör således en distinktion avseende kopplingar som är 
direkta och indirekta. 

En distinktion mellan den endimensionella och den dialektiska synen 
på ’loose coupling’ görs av Orton & Weick (1990). Enligt den 
endimensionella synen utgör ’loosely coupled systems’ och ’tightly 
coupled systems’ två extremer på en axel. 

”Tightly coupled systems are portrayed as having responsive 
components that do not act independently, whereas loosely coupled 
systems are portrayed as having independent components that do not 
act responsively.” 

Orton & Weick (1990:205)  

Orton & Weick menar emellertid att detta är en enkel bild och att den 
dialektiska bilden visar på en mer komplett bild av begreppet. 

                                        
32  Vi översätter ordet ’coupling’ till ’koppling’ även om detta inte är en helt korrekt 
översättning av begreppet. Weick (1976) menar att ’coupling’ lite felaktigt ses synonymt med 
länk, anknytning eller ömsesidigt beroende. Vår tolkning av Weicks andemening ligger 
snarare närmare ’gemensam nämnare’. 



 REFERENSRAM 

   

 [73] 

”If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system is not 
really a system, and it can be defined as a noncoupled system 33. If 
there is responsiveness without distinctiveness, the system is tightly 
coupled. If there is distinctiveness without responsiveness, the system is 
decoupled. If there is both distinctiveness and responsiveness, the 
system is loosely coupled.” 

Orton & Weick (1990:205) 

Begreppet ’loose coupling’ hjälper till att förklara hur organisationers 
delar kan framstå som självständiga samtidigt som de är sammanlänkade 
med varandra (Hansen, 1999). Weick (1976) menar att elementen 
påverkar varandra kontinuerligt, men graden är påverkan är indirekt och 
inte signifikant. Vi har valt att översätta ’responsiveness’ med 
responsivitet och ’distinctiveness’ med särskildhet i enlighet med 
Lindkvist et al. (2001). Vår tolkning responsivitet är att det avser en 
förmåga att agera utifrån intern påverkan (inter-funktionell påverkan) 
medan särskildhet ser vi i enlighet med Weick (1976) som någon form av 
logisk eller fysisk avskildhet där enheten bevarar en egen identitet. Enligt 
Lindkvist et al. (2001) ger särskildheten en funktionell autonomi. Denna 
autonomi möjliggör, enligt vårt synsätt, ett självständigt agerande utifrån 
extern påverkan.  

Thompson (1967 i Orton & Weick, 1990) framhäver att organisationer är 
såväl stängda system, som söker säkerhet, som öppna system vilka 
bemöter osäkerhet. Rationalitet och obestämdhet är svåra att förena i ett 
system och Thompson introducerar föreställningen där dess lokalisering 
separeras. Detta möjliggörs genom att se organisationens tekniska kärna 
som ett rationellt stängt system, vilket eliminerar osäkerheten och den 
institutionella nivån som ett öppet system, vilket bemöter osäkerhet och 
tillåter att institutionsvariabler penetrerar utifrån. Ledningsnivån utgår 
enligt Thompson ett medlande system mellan de två extremerna. 

                                        
33 Kursivt i orignialtext 
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““Faced with these “incompatible concepts,” and with “the fact that 
our culture does not contain concepts for simultaneously thinking 
about rationality and indeterminateness” [Thompson, 1967, i Orton 
& Weick, 1990], people simplify their analyses either by ignoring 
uncertainty to see rationality or by ignoring rational action to see 
spontaneous processes.” 

Orton & Weick (1990:204) 

Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av den svenska 
översättningen av begreppen ’loose coupling’ och ’loosely coupled 
systems’, således kommer vi att diskutera om lösa kopplingar och löst 
kopplade system. Vårt resonemang kan härledas efter den figur som finns 
i bilaga 4. 

3.5.2 Effekter av lösa kopplingar 

Weick (1976) diskuterar ett antal för- och nackdelar med lösa kopplingar, 
där han refererar till Glassman (1973) som menar att lösa kopplingar 
möjliggör att delar av en organisation kan kvarstå då sannolikheten att 
organisationen kan eller måste reagera på alla små förändringar minskar. 
Detta gör att ålderdomliga traditioner liksom innovationsförmåga kan 
bibehållas beroende på vad som är den rådande situationen. Orton & 
Weick (1990) pekar på tre fördelaktiga direkta effekter av lösa 
kopplingar; ’modularity’, ’requisite variety’ och ’discretion’ vilka alla kan kopplas 
till Weicks (1976) synpunkter. 

Lösa kopplingar kan utgöra ett finkänsligt instrument, desto fler element 
som ingår i systemet. Uppfattningsförmågan minskar om elementen i 
systemet blir färre och/eller mer inbördes beroende och vice versa. Lokal 
anpassningsförmåga ökar med lösa kopplingar genom att elementen som 
bygger upp systemet var och en kan göra justeringar för sina lokala 
förutsättningar. Den totala motsatsen till detta är standardisering vars 
fördelar den löst kopplade organisationen går miste om (Weick, 1976). 
Löst kopplade system är bättre på att känna av sin miljö, en förmåga som 
ökar med antalet element och graden av autonomi. ’Requisite variety’ syftar 
på mångfalden av autonoma element (Orton & Weick, 1990). 
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Detta i linje med Weick & Roberts (1993) som menar att den kollektiva 
förmågan ökar när fler aktiviteter ökar liksom antalet erfarenhetsnivåer 
och detta sker över en längre tidsrymd. 

”A collective mind that becomes more comprehensive comprehends 
more.” 

Weick & Roberts (1993:366) 

Weick (1976) menar att löst kopplade organisationer har större chans att 
mutera genom de olika elementens avskildhet från varandra och unika 
egenskaper. Detta kan rendera i nya lösningar som den tätt kopplade 
organisationen går miste om. Ett möjligt problem är att samma avskildhet 
som gör mutationerna möjliga kan förhindra spridningen av goda idéer 
inom organisationen. Orton & Weick (1990) delar upp ’discretion’ i två 
delar. Beteendebaserad diskretion ger möjlighet till autonomt agerande 
genom att enskilda enheter står under begränsad insyn från ledningen. 
Kognitiv diskretion innebär att enskilda enheter kan skapa eller uppfatta 
en egen idiosynkratisk mening. Weick (1976) menar vidare att elementens 
avskildhet gör även att om en del av systemet bryter samman kan denna 
isoleras och negativa konsekvenser för resten av systemet minimeras. Ett 
löst kopplat system har således en förmåga att isolera problemhärdar men 
har begränsad förmåga att reparera skadade element. 

Ett löst kopplat system ger större utrymmer för enskilt självbestämmande 
där delarna går sina egna vägar. Den ökade autonomin, genom ökat lokalt 
motstånd, innebär en kortad konsekvenskedja enligt Weick (1976). 
Exempelvis innebär detta att den centrala ledningen måste förhandla med 
varje enskild enhet istället för enheterna som grupp. Trots detta för löst 
kopplade system med sig lägre koordinationskostnader då enheterna är 
relativt självgående. Koordineringen sker inom ett fåtal specifika områden 
som exempelvis resurstilldelning. Begreppet ’modularity’ ger uttryck för att 
de nödvändiga relationer mellan enheterna, det vill säga modulerna, kan 
minimeras och därmed minska koordinationskostnaderna (Orton & 
Weick, 1990). 
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3.5.3 Organisatoriska utfall 

Orton & Weick (1990) identifierar fem utfall av lösa kopplingar; 
uthållighet, skapandet av buffertar, anpassningsförmåga, tillfredsställelse 
och effektivitet. Dessa bygger på det resonemang vi fört om lösa 
kopplingar.  

Löst kopplade system är ofta stabila och verksamheten går sin gilla gång 
därför att det finns ett inbyggt motstånd mot förändring. Detta innebär 
att det löst kopplade systemet påverkas mindre av systemövergripande 
förändringar än ett tätt kopplat system och kan uppvisa en uthållighet över 
tiden. 

Elementen är avskärmade från varandra, vilket skapar buffertar mellan 
elementen och därmed isolerar lokala problem. Detta skall dock inte ses 
som att det råder vattentäta skott mellan elementen då elementen i 
slutändan är beroende av varandra. Perrow (1984 i Orton & Weick, 1990) 
refererar till kärnkraftolyckan i Harrisburg 1979. Tre separata varningar 
som inte kom fram till ingenjörerna föranledda olyckan, vilken hade 
konsekvenser för hela systemet. Buffertzonerna förhindrade att 
varningssignalerna kom fram men olyckans konsekvenser isolerades inte 
av buffertzonerna, utan fick återverkningar i hela systemet på grund av 
beroendeförhållandet mellan elementen.  

Om buffertar och uthållighet i någon mening motverkar förändring 
skapas lösa kopplingar en anpassningsförmåga. Elementen har större frihet 
att agera på egen hand och kan anpassa sig till och vänja sig med 
förändringar. Lösa kopplingar anses skapa tillfredställelse med 
arbetssituationen bland anställda samtidigt som det finns en risk att 
avskildheten kan ge en känsla av ensamhet vilken motverkar ovanstående. 
Självbestämmande uppfattas som positivt och kan ge en känsla av 
effektivitet. Den minskade interaktionen mellan elementen bidrar även till 
att konflikter mellan elementen kan undvikas och att frizoner skapas där 
avvikande och experimenterande kan förekomma. Vidare stimulerar 
horisontell differentiering stimulerar socialt utbyte mellan medarbetare 
och synliggör enskilda uppgifter. 
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Det råder delade meningar huruvida lösa kopplingar leder till ökad 
effektivitet enligt Orton & Weick (1990). Det verkar som detta är 
kontextuellt beroende vilket många författare i Orton & Weicks (1990) 
studie påpekar. Raghunathan & Beekun (1989 i Orton & Weick, 1990) 
menar att kopplingsmönstret bör anpassas dels efter den miljö 
organisationen verkar och dels efter dess strategi. Detta kan ses som ett 
stöd för tanken att strategi och struktur är inbördes beroende av varandra 
(se 3.5 Struktur och strategi) och Chandlers linje (1962) där strukturen 
följer strategin.  

3.5.4 Styrimplikationer 

I ett löst kopplat system ställs krav på ledarskapets utformning, 
uppmärksamhetsfokus och gemensamma värderingar (Orton & Weick, 
1990). För att hantera löst kopplade system ställs krav på att ledarskapets 
utformning präglas av lyhördhet där ledarna spenderar mer tid ute på de 
enskilda enheterna och för en dialog. Det krävs en balansgång mellan att 
ta hänsyn enheternas diskretion samtidigt som centrala direktiv ska 
förmedlas. Enheterna behöver dessutom hjälp med att överföra centrala 
visioner till de egna aktiviteterna. 

I ett komplext system blir det viktigt att rikta sin uppmärksamhet mot rätt 
punkt för att kunna hantera komplexiteten. Utmaningen är att lägga 
energin på de relationer som är av störst betydelse. I praktiken innebär 
detta att resursfördelning och att sätta tydliga målsättningar blir viktiga 
ledningsaktiviter. Det ställs även krav på ett kraftfullt och tydligt agerande 
från ledningen i frågor som ledningen kan kontrollera.  

Gemensamma värderingar är av avgörande betydelse i organisationer när 
relationen intention och handling är begränsad, liksom länken mellan 
medel och utfall. Arbetet med att skapa dessa värderingar kan exempelvis 
ske genom att stärka organisationens egna historia och utvecklandet av 
anekdoter och historieberättande. 
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3.5.5 Hur uppstår löst kopplade system? 

Vi har nu fått en insyn i vad lösa och starka kopplingar kan innebära för 
en organisation men vi har fortfarande inte berört hur dessa system 
uppstår. Weick (1976) menar i sin studie av skolan som organisation att 
lösa kopplingar uppstår när intentioner och handling är separerade. Effekten 
blir mer påtaglig om det finns ett flertal olika intentioner som är beroende 
av en och samma aktör för att få till stånd en handling. Vidare blir 
kopplingen mellan handling och intention ännu svagare om aktören som 
ska genomföra handlingen dessutom har egna intentioner. I sin studie av 
kopplingslitteraturen utvecklar och utökar Orton & Weick (1990) detta 
resonemang till att inkludera kausal obestämbarhet och fragmentering av 
den externa samt den interna miljön. 

Kausal obestämbarhet refererar till oklara orsakssammanhang. Orton & 
Weick (1990) hänvisar till deras egen studie från 1988 där de menar att 
begränsad rationalitet 34 innebär att olika personer uppfattar saker i sin 
omgivning, olika vilket leder till koordinationsproblem och de delar få 
variabler eller dessa variabler är svaga. Detta resulterar i lösa kopplingar. 
På samma sätt kan selektiv varseblivning leda till kausal obestämbarhet 
och lösa kopplingar då obeservationstiden är begränsad, antalet 
observerbara variabler är få och instrumenten för att mäta variablerna är 
försvagade (Glassman, 1973 i Orton & Weick, 1990). 

Osäkerhet avseende exempelvis relationen mellan använda medel och 
utfall, som bland annat studerats i en studie av Faulkner & Anderson 
(1987 i Orton & Weick, 1990), är ett uttryck för kausal obestämbarhet 
vilket kan leda till lösa kopplingar. March (1987 i Orton & Weick, 1990) 
hävdar att tvetydighet skapar lösa kopplingar och han identifierade fyra 
tvetydigheter som är inherent i beslutsmiljöer: preferenserna hos 
beslutsfattaren är instabila och oförutsägbara över tiden; problem, 
lösningar och handlingar är orelaterade till varandra; själv intresserade 
orsaker är subordinerade till tillfälliga obsoleta traditioner samt att 
information används primärt för att skapa mening av nuvarande beslut. 
                                        
34 Bounded rationality 
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Den sista orsaken till kausal obestämbarhet som Orton & Weick tar upp 
är immateriella produktionsresurser där Clark (1983 i Orton & Weick) 
lyfter fram kunskap som en sådan resurs.  

Fragmentering av den externa omgivningen uppkommer antingen av spridda 
stimuli eller oförenliga förväntningar. Spridda stimuli kan ha sin orsak i 
geografisk spridning, specialiserade marknadsnischer och varierad 
efterfrågan på de olika systemen. Olika enheter möter olika behov från sin 
omgivning vilket kräver specialisering. Detta leder till att antalet delade 
variabler försvagas och de gemensamma variablerna blir färre, det vill säga 
lösare kopplingar. Enligt Chase & Tansik (1983 i Orton & Weick, 1990) 
kräver till exempel kundkontakt avskilda aktiviteter inom organisationen.  

Oförenliga förväntningar kan, enligt Meyer & Rowan (1991), uppkomma 
från ett institutionellt tryck, vilket är oförenligt med teknologiska krav. 
Organisations svarar på denna motsättning genom att skapa ett gap 
mellan den formella strukturen och hur det faktiska arbetet bedrivs. En 
fasad av enhetlighet upprätthålls samtidigt som de teknologiska kraven 
tillmötesgås under ytan.  

Fragmentering av den interna miljön kan bero på flera saker. Utifrån Orton & 
Weicks (1990) samanställning menar vi att fragmentering uppkommer när 
mål och handling inte korresponderar, som när lagtextens andemening 
inte speglas i de rättsliga processerna (Thomas 1983 i Orton & Weick, 
1990). När endast ett fåtal personer har funktionsöverskridande 
positioner eller är involverade i alla dimensioner av organisationens 
verksamhet kan intern fragmentering uppstå och därmed lösa kopplingar. 
Ett annat exempel kan vara när ett dotterbolag mognar och utvecklar en 
egen kulturell särart och därmed bidrar till en fragmentering av den 
interna miljön. 
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3.6 Sammanfattning & teoretiska föreställningar 

Den teoretiska referensram, som vi i detta kapitel har presenterat, speglar vår 
teoretiska föreställning om fenomenet replikering. Detta avsnitt syftar till att tydliggöra 
och sammanfatta vår syn på replikering av komplexa kunskapssystem, samt klargöra 
vår förförståelse för fenomenet.  Denna teoretiska föreställning har varit vår 
utgångspunkt för den empiriska studien av de sju fallföretag. Det empiriska materialet, 
vilken presenteras i nästa kapitel, analyseras även utifrån referensramen och vår 
analysmodell.  

3.6.1 Strategi 

Vårt synsätt är att företag bör i huvudsak grunda sina strategier på dess 
interna karaktäristika och dess resurser. Konkurrensfördelar har sitt 
upphov i företags resurser och i synnerhet förmågor, vilka grundas på 
integration av individernas specialistkunskap. Då vi anser att företags 
resurser är trögrörliga och därmed ger upphov till inträdesbarriärer, bör 
företag förädla och allokera de befintliga resurserna. 

3.6.2 Replikering som strategi 

Replikerande företag allokerar och ’stretchar’ sina resurser genom att 
implementera en fungerande affärsmodell om och om igen. 
Affärsmodellen, vilken innefattar produkt- och tjänstearkitektur, 
kundbehov och intäktsarkitektur samt samverkan och koordinering av 
dessa, återspeglas och implementeras i de värdeskapande aktiviteterna, 
vilket utgör ett synsätt på affärsmodellen som ett komplext system ur ett 
värdeskapande perspektiv. Affärsmodellens komponenter bör ha en 
inbördes korrespondens, likväl som det värdeskapande aktivitetssystemet 
bör korrespondera med affärsmodellen som med varandra. Några av 
aktiviteterna i aktivitetssystemet utgör kärnan i strategin, så kallade 
strategiska teman, och dessa underbyggs och förstärks av ett antal 
förstärkande aktiviteter. 
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En replikeringsstrategi innebär att ett unikt system av värdeskapande 
aktiviteter replikeras, helt eller delvis. Alla aktiviteterna som 
implementerar affärsmodellen behöver inte replikeras för att 
affärsmodellen ska fungera i en ny kontext. Emellertid bör de aktiviteter 
som utgör kärnan i strategin replikeras. 

Replikering innefattar mer än enbart överföringen av ett varumärke, det 
innefattar överföringen av interna processer. Det som tillsynens kan ses 
som en replikering av ett varumärke, kan innefatta värdeskapande 
aktiviteter, vilka operationaliserar affärsmodellen.  

Ett andra perspektiv på affärsmodellen är ett kunskapsperspektiv, vilket 
illustreras i vår analysmodell (Figur 6 – Analysmodellen: Ett 
kunskapsperspektiv på affärsmodellen). Förmågor, vilka bygger på 
kunskap, möjliggör utförandet av aktiviteterna. Då aktiviteterna i det 
värdeskapande systemet, vilka bör vara relaterade till varandra, byggs upp 
av kunskap kan aktivitetssystemet ses ur ett kunskapsperspektiv och som 
ett komplext kunskapssystem. Analysmodellen belyser detta 
kunskapsperspektiv på aktivitetssystemet genom kunskapsstruktur, 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling. Replikering av 
affärsmodeller implicerar enligt detta synsätt en överföring av ett 
komplext kunskapssystem. 

3.6.3 Kunskapsstruktur 

Förmågan att replikera kunskap och risken för imitation går hand i hand. 
Affärsmodeller som karaktäriseras av kausal tvetydighet ger upphov till 
långvariga konkurrensfördelar, men är även vara svåra att replikera. 
Kausal tvetydighet underbyggs av tyst kunskap, komplexitet och 
specificitet. Då det värdeskapande aktivitetssystemet har flera 
interrelaterade aktiviteter, och därmed en moderat komplexitet i enlighet 
med Rivkins (2001) resonemang, har företag en förmåga att replikera 
affärsmodellen utan imitation.  
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Kunskap, och i synnerhet tyst kunskap, är kontextuell, det vill säga att 
kunskap formas i ett större sammanhang. Affärsmodellen kan bestå av 
såväl tyst kunskap som explicit kunskap. Den tysta kunskapen kan 
påverkar förmågan att förstå och tolka explicit kunskap. Enligt vårt 
synsätt är kunskap inte enbart knuten till individerna, utan kan även lagras 
i organisatoriska rutiner, strukturer med mera.  

3.6.4 Kunskapsöverföring 

Vårt synsätt är att replikeringsstrategier är en strategi för kunskapsarbete. 
En gemensam befintlig kunskapsbas utgör grunden för att integrera 
individers kunskap. Replikerande företag har två grundläggande strategier 
för kunskapsöverföring att välja mellan; kodifieringsstrategin eller 
personaliseringsstrategin. En kodifieringsstrategi lämpar sig för företag 
med standardiserade produkter, medan en personaliseringsstrategi är 
effektivare för företag som ger kunderna individuella lösningar. Företag 
har enligt vår syn fokus på en kunskapsöverföringsstrategi, antingen 
kodifiering eller personaliseringsstrategi.  

Då tyst kunskap, vilken är ett karaktärsdrag hos affärsmodeller vilka inte 
är transparenta, det vill säga kausal tvetydighet, explicitgörs vid replikering 
ökar risken för imitation. Tyst kunskap kan överföras till replikat via en 
personaliseringsstrategi och därmed hanteras risken för imitation.  

Kunskapsöverföring kan även indelas i fyra dynamiska processer vilka 
transformerar tyst kunskap och explicit kunskap i den sociala och den 
individuella dimensionen. Dessa kan ses som organisationers möjlighet att 
överföra eller integrera kunskap av samma eller olika typologier. 
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3.6.5 Kunskapsutveckling 

Affärsmodeller utforskas och exploateras och vi anser att avgränsningen 
mellan dessa två processer är beroende på den kontextuella situationen. I 
enlighet med March (1991) är en balans mellan de två 
kunskapsprocesserna viktig men vi anser inte att denna är statiskt över 
tiden. Winter & Szulanskis (2001) livscykeltänkande där utforskande sker i 
ett initialskede för att hitta en affärsmodell som kan replikeras i större 
skala men som successivt minskar till förmån för exploatering inom ett 
givet område verkar vara ett rimligt antagande. Emellertid är vår 
föreställning att det alltid kommer att finnas inslag av både utforskande 
och exploatering. Den finns en dynamisk process dels genom att nya 
replikat skapas, dels genom att befintliga replikat utvecklas. Dessa 
processer innefattar både sökandet efter ’arrow core’ men även 
exploatering av den rådande mallen. 

3.6.6 Organisationsstruktur 

Den övergripande organisationsstrukturen inverkar på skapandet och 
spridningen av kunskap i replikerande företag. Förmågan att absorbera 
kunskap från lokala marknader kan främjas av lösa kopplingar. 
Organisationens förmåga att sprida erfarenheter från replikerande enheter 
på lokala marknader är begränsad av lösa kopplingar. Lösa kopplingar 
mellan replikerande enheter kan även ha inverkan på risken för imitation, 
då relationerna är mindre transparanta. Täta kopplingar ger en hög grad 
av likhet mellan de replikerande enheterna medan lösa kopplingar medför 
variation mellan utformningen av aktiviteterna på de replikerade 
enheterna. 
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[ kapitel 4 ] 
4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska materialet vilket vi har samlat 
in från sju fallföretag. Materialet baseras på de arton intervjuer vi genomfört på 
fallföretagen. Vi börjar med att presentera materialet från de fallföretag som erbjuder 
standardiserade produktlösningar arbetar oss sedermera fram till de företag som 
föreslår individuella tjänstelösningar, enligt figuren nedan.  
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Det empiriska materialet från fallföretagen presenteras utifrån en gemensam struktur. 
Vi inleder med en presentation av företaget och därefter presenteras företagets 
affärsmodell, vilken följs av organisationsstrukturen. I de efterföljande avsnitten 
beskrivs kunskapsöverföringen samt affärsmodellens utveckling. Slutligen skildras 
risken för imitation.  
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4.1 Indiska  

Indiskas resa började 1901 då grevinnan Hamilton reser på Ostasiatiska 
linjen med sin make sjökaptenen. Från resorna tog grevinnan med sig 
vackra tyger och hantverksföremål som hon sålde till väninnorna, vilket 
resulterade i att hon öppnade butiken ”Indiska Utställningen” i 
Stockholm. Åke Thambert, stinspojken från småländska Gnosjö, hade 
alltid haft en förkärlek till glada färger och övertog butiken femtio år 
senare i mars 1951 med affärsidé ”att krydda vardagen med en smula 
orientalism”35.  

”(…) då var jag kort och gott idiotförklarad av alla människor. 
(…) Herregud, jag fick inte låna pengar från bank på 22 år, det 
fanns ingen bankman som trodde på det. Indien, det var 
loppmarknad bara. Det var synonymt med dålig kvalitet.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

Idag har Indiska utvecklats till en väletablerad affärskedja med totalt 58 
butiker, varav en är i Köpenhamn och inom kort öppnar en butik i Åbo, 
den fjärde i Finland. Indiska har cirka 500 medarbetare, varav ett 
hundratal arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Förtaget drivs och ägs 
än idag av familjen Thambert. Grundaren Åke Thambert är arbetande 
styrelseordförande och hans son Anders är VD och döttrarna Christina 
och Lena arbetar som vice VD respektive med personalfrågor. Det tredje 
generationsskiftet närmare sig och Christinas dotter Sofie arbetar sedan 
13 år i företaget. För Indiska är det viktigt att vara ett familjeföretag, 
framför allt i kontakten med leverantörerna i Indien.  

                                        
35 Källa: Välkommen till Indiska 
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”Det skulle aldrig gå som ett börsnoterat företag, då skulle vi fått 
sparken på fjorton dagar. Nej, jag anser att när man arbetar med 
fattigt folk, den delen utav världen där vi jobbar, med barnarbete som 
man måste kämpa mot, miljöfrågan är väsentlig och att man betalar 
rätt pris för varan, då måste man vara lite humanist. Det går inte att 
bara vara kommersiell då kan man inte bygga upp någonting i 
Indien, det är rättvist för våra leverantörer och det har vi varit.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

4.1.1 Affärsmodellen – en livsstil från Orienten i världens 

minsta varuhus 

Indiska kanske är ”världens minsta varuhus till yta” (Åke Thambert) där ”en 
livsstil från Orienten” 36  saluförs. Sortimentet på drygt fyratusen artiklar 
omfattar allt från basickläder och blommiga sommarklänningar till 
accessoarer, ljuslyktor och hemtextil. Claes Fahlberg benämner det som 
ett multikoncept. 

“Styrkan är ju framför allt mångfalden, (…) det breda utbudet av 
varor och sen tror jag styrkan i konceptet är att vi är ganska duktiga 
på att inspirera.” 

Christina Baines, vice VD 

Artiklarna köps in från cirka trehundra leverantörer i Indien som tillverkar 
varorna för hand. Många av leverantörerna har följt Indiska i 50 år. 
Relationen med leverantörerna i Indien och företagets kunskap om inköp 
i Indien, anses vara företagets kärnkompetens. 

 

                                        
36 Källa: Indiskas Varumärkesplattform, augusti 2002 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [88] 

”Det tog mig tio år att få fram den första leverantören. Ett litet rum 
med sex trampmaskiner, de sydde en skjorta åt oss som vi 
kallade ”Lion of India” och den fick en helsida i tidningen 
Expressen, konsumentrutan där, för att den krympte 10 procent.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

Indiska var ett av de första företag som började handla med Indien. Åke 
Thambert har sedermera blivit ett välkänt ansikte i Indien, och Indiska 
har även hjälpt andra företag, så som Gant och French Connection att få 
kontakt med de indiska leverantörerna i utbyte mot att de investerade i 
kvalitetsförbättringar på spinnerier och väverier. Indiska tar ett stort 
ansvar för leverantörerna, de har blandat byggt upp skolor och bedriver 
något som Åke Thambert kallar ”Kommersiell U-hjälp”. Det handlar inte om 
att få det billigaste priset, utan att få rätt pris så att leverantören kan täcka 
sina overheadkostnader och förbättra kvaliteten, men ”du får inte betala 5 
öre mer än de stora konkurrenterna för då är vi borta” (Åke Thambert). Denna 
balansgång bygger på kunskap om leverantörernas kostnader. 

”Man måste veta vad man köper, på en skjorta som det går två och 
en halvmeter så måste jag veta – vad kostar det här tyget? Hur 
mycket kostar sömnaden? Så måste jag räkna ut att det ska jag 
betala.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande  

Indiska har egna formgivare som designar varorna för att passa den 
svenska marknaden.  

”Att man omformar indiskt kunnande till svensk smak” 
Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande.  

Enligt Indiska måste inköpare och formgivare ha ett intresse för Indien 
och en förståelse för Indiskas affärsidé och vad företaget står för. Det 
handlar om att Indiska ska gå sin egen väg och inte snegla på modet, skala 
bort det färgglada eller förenkla konceptet. 
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”Hellre att vi ligger lite lågt om vi känner att vi inte kan hävda oss i 
modebilden, istället för att fläska på med grejor vi inte kan stå för. 
Det är det viktiga för oss här och därför måste vi ha medarbetare, 
framförallt formgivare och inköpare som förstår det.” 

Christina Baines, vice VD 

Indiska har hittills varit en ”city-företeelse” och inte etablerat sig i 
köpcentrum eller gallerior. Butikerna är i första hand belägna i 
centrumkärnan på ”A-lägen” i städer med fler än 60 000 invånare. 
Inredning i butikerna, exempelvis kassadiskar och hyllplan, köps in från 
Indien. Butikerna ska ”ha en organiserad röra” (Åke Thambert) för att 
förmedla känslan från Orienten som anses lite rörig.  

”Vi lägger ner väldigt mycket arbete på att presentera varorna, det är 
en del av, vad Indiskas affärsidé. Överraska, inspirera, det ligger ju i 
de orden.” 

Christina Baines, vice VD 

Genom att bygga upp koncept i butiken kring flera varor skapar 
Indiska ”inspirationsöar” (Christina Baines) Exempelvis ska Indiska lansera 
en kokbok i höst och då byggs en hel miljö runt kokboken upp i 
butikerna, innefattande ovanliga kryddor, matlagningstillbehör och även 
några ’HarryCurry-matställen’ för att åskådliggöra och inspirera. 
Koncepten i butik förändras under hela året. Indiska är inte starka på 
vinterkläder och därför tar interiörkonceptet ett större utrymme i butik 
under höst och vinter.  

“Sen tror jag också att det här att vi lägger något positivt i ordet 
annorlunda, vi är ett alternativ, vi är annorlunda och vår målsättning 
är alltid att gå den andra vägen än de andra [skratt], jag tror att det 
är styrkan. (…) Det är den dagen då vi sviker kundernas 
förväntningar på att hitta det där lilla annorlunda på Indiska, då är 
vi illa ute.” 

Christina Baines, vice VD
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Indiska brukar säga att de vänder sig ”från nyfödd till döden”, men deras 
målgrupp är kunder mellan 16-46 år. Kunderna besöker Indiska för 
priserna som är låga, hitta roliga accessoarer, sommarklänningar, färg och 
tryck och få inspiration.  Det finns endast barn- och kvinnokläder, men 
interiörsvarorna lockar även männen.  

4.1.2 Organisationsstruktur 

Merparten av Indiskas butiker är helägda, med två undantag som är 
franchisebutiker, vilka lever kvar ”av nostalgiska skäl” (Åke Thambert). För 
att öka inköpskvantiteterna krävdes en stor butiksutbredning och därför 
hade Indiska under sin expansionsperiod 14 franchisetagare. Emellertid 
upplevde Indiska det svårt att få en jämn kvalitet och få franchisetagarna 
att arbeta inom den givna ramen, gällande exempelvis butiksutformning, 
personalutbildning och kundbemötande. Idag när majoriteten av 
butikerna är egenägda är det lättare att få butikerna att arbeta efter den 
ram som huvudkontoret ställer. Inom ramen har butikerna stor frihet att 
utforma sin verksamhet.  

Indiskas butiker är indelade i fem regioner och inom varje region är även 
en butikschef regionchef. Regioncheferna träffas regelbundet på 
huvudkontoret. Regionchefen arrangerar regelbundet träffar för 
butiksmedarbetarna i regionen och besöker även butikerna för att följa 
upp verksamheten resultatmässigt. Regionchefen är butikernas främsta 
konsultationspart när frågor, problemsituationer etcetera uppkommer, 
men butikerna vänder sig även till huvudkontoret där ett nätverk av 
specialister kan bistå butikerna i sakfrågor, så som säkerhet, personal och 
försäljning. Vid allvarliga problem kan butikerna vända sig direkt till 
Anders Thambert, VD eller Baines, vice VD, då hierarkiska nivåer inte 
har någon betydelse inom företaget som beskrivs som familjärt. Indiska 
beskriver sig vidare som en decentraliserad organisation som ger 
medarbetarna stort ansvar men även stor frihet.  

“Frihet under ansvar, många av våra medarbetar har ju oändlig 
frihet, men det är förvånansvärt hur mycket ansvar de tar. “ 

Christina Baines, vice VD
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Medarbetarna värderas högt inom Indiska och beskrivs som företagets 
värdefullaste resurs. I synnerhet butikschefen har en betydelsefull roll på 
enheterna. 

”Vi ser ju skillnaden alltså [mellan butikschefer som är guld eller 
silver], vi ser det svart på vitt i siffror direkt, det är oerhört viktigt, 
men jag kan väl säga allra viktigast trots allt ligger ju någonstans i 
hur man jobbar med produkter, att få fram rätt känsla och hela den 
biten.“ 

Christina Baines, vice VD 

Butikschefen arbetar tätt tillsammans med en dekoratör, som även finns 
på alla butiker. Dekoratören har det övergripande ansvaret för 
butiksintrycket och har till sin hjälp sortimentsansvariga säljare. 
Medarbetarna i butik benämns säljare för att påvisa att de ska vara kunden 
medhjälplig och serviceinriktade.  

4.1.3 Kunskapsöverföring 

“Jag upphör aldrig att pränta in i mina medarbetare vad Indiska 
står för och dess straka profilering.” 

Thambert (1995:65) 

Värme, omtanke och humor är värderingar som ska fungera som 
utgångspunkt för allt arbete och är en del i Indiskas företagskultur.  För 
Indiska handlar om en mänsklig grundsyn, om humanitet i relationer med 
kunder, medarbetare och leverantörer.  

”Men sen är det, skulle jag vilja säga, framför allt humorn, vi 
skrattar mycket i det här företaget och vad vi alltid försöker säga är 
att mode, inredning är inte så gravallvarligt, man får göra misstag. 
Man får göra misstag, man får inte göra dem fler gånger [skratt].” 

Christina Baines, vice VD 

Den orientaliska livsstilen sprids även genom att medarbetarna har 
möjlighet att medverka i regelbundna yoga-sessioner på huvudkontoret. 
Det är viktigt för Indiska att förmedla företagets historia till sina 
medarbetare för att de ska utveckla en relation till företaget. 
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”Men sen anser jag att ett företags historia är väldigt viktigt. I 
Amerika säger man så här: ett företag vars anställda inte känner 
dess historia, saknar framtid.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

Indiskas historia förmedlas till medarbetarna genom tryckt material, Åke 
Thamberts bok ”Mitt liv med Indiska”, men framför allt genom att 
Thambert och de övriga familjemedlemmarna berättar historier och 
anekdoter från företagets historia, samt besöker och är synliga i butikerna. 
Thambert åker fortfarande runt till butikerna och när medarbetare är på 
utbildning i Stockholm äter de tillsammans middag och dricker vin. 
Thambert försöker hålla sig ajour på medarbetarnas namn, när Thambert 
träffat dem och vem som är ny i företaget, men säger ”Jag skulle inte vilja 
att det vore tiotusen[medarbetare], bara att åka runt till 58 butiker tar sin tid.”  

”Jag tror många känner en viss stolthet över att jobba i ett företag 
med en sådan brokig historia som vi ändå har haft. Vi har klarat 
oss kvar och vi växer, det hör jag ofta.” 

Christina Baines, vice VD 

Nya medarbetare får en informationsbroschyr ”Välkommen till Indiska” 
för att få en första insikt i företaget och dess filosofi. Medarbetare i butik 
som stannar över ett halvår får även en introduktionsutbildning på 
huvudkontoret, där Indiskas koncept, affärsmodell, historia och arbetssätt 
förmedlas. Dessutom får medarbetarna träffa personalen på 
huvudkontorets avdelningar, för att lära känna varandra och få en 
introduktion till avdelningarnas arbete. Introduktionsutbildningen är ett 
led i att värna om medarbetarna i butiken och visa på att det finns fler 
karriärvägar inom Indiska än att bli butikschef.  

”Det jobbiga är när det är hög omsättningen [på personal i butik], 
det tar ju ett år att lära upp en medarbetare.(…) Det är därför vi 
har blivit så ivriga på att försöka fånga upp, intressera, duktiga 
medarbetare [i butik] att stanna kvar och förstå att det finns 
karriärvägar inom Indiska.” 

Christina Baines, vice VD
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Medarbetarna får kontinuerligt utbildning, så kallade 
sortimentsspecialister kan få utbildningar i exempelvis form och färg lära, 
presentation av varor och ekonomin bakom. Vidare finns det ledarskaps- 
och säljutbildningar för butiksanställda. Personaltransfereringar mellan 
butikerna, i synnerhet i Stockholms- och Göteborgsområdet, är vanligt, 
vilket bidar till ett ökat samarbete och spridning av idéer. Att personalen, 
såväl säljare som butikschefer, träffas och pratar värderas högt inom 
Indiska. Nya butikscheferna och dekoratörerna kommer även till 
huvudkontoret för att få utbildning och praktisera. De får även en erfaren 
butikschef som mentor.  

Indiska prioriterar olika områden varje år, exempelvis genomfördes en 
förnyelse av varumärkesplattformen under 2002. Större förändringar 
förmedlas såväl via tryckt material som vid personliga möten.  

“Den här [varumärkesplattformen] har vi jobbat väldigt intensivt 
med, ungefär som sådana här väckelsemöten [skratt], med 
medarbetare både i butik och här. Ni måste förstå, vem är vi, lever vi 
upp till det här våra grundvärderingar, affärsidé, visioner.” 

Christina Baines, vice VD 

Vid större förändringar är det viktigt att personal från huvudkontoret, och 
helst familjen åker ut och samlar medarbetarna i en region. 

“Tänka nytt, då måste man vara ute och försöka elda upp massorna 
[skratt]. Nej, men då är det viktigt att man är ute och är synlig, så 
att det inte är en pappershög, det är jätteviktigt. Då är vi ute och har 
rätt kul ihop.(…) för vi förändras ständigt, det är alltid något nytt 
på gång [skratt], då får man så att säga övertyga dom om det här. 
(…) Då är det ju att kunna sälja in till alla våra ledare ute på 
butik så att vi tänker samma sak och det är ju inte alltid lätt.” 

Christina Baines, vice VD 

Varje säsong får butikerna en långsiktig försäljningsplanering innefattande 
prioriteringar för varje vecka. Försäljningsplaneringen kompletteras med 
en manual som skickas till butikerna månatligen, vilken innehåller 
företagets prioriteringar, satsningar på olika sortimentsgrupper och även 
produkter. 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [94] 

För att förmedla konceptet är månadsmanualen rik på bilder som 
kompletteras med texter. Månadsmanualen ska hjälpa butikerna att 
prioritera, planera ytorna i butik samt ge inspiration till skyltningar i butik 
och fönster. 

”Vad de ska följa är företagets så att säga riktlinjer och intentioner 
och sen vill vi ju att de ska följa den stilen, vi står ju för en ’look’, sen 
behöver det ju inte vara exakt de plaggen på dockan.” 

Christina Baines, vice VD 

Butiksdatasystemet levererar värdefull ekonomisk information till 
huvudkontoret och försäljningen för alla butiker redovisas varje vecka 
samt kostnaderna månatligen vilket medför att butikerna kan jämföra sig 
med varandra.  

Åke Thamberts barn kom in i företaget under 70-talet och Åke har 
förmedlat sina tankar till dem, bland annat genom att ta med dem på 
leverantörsresor till Indien. Christina Baines anser att ”det är tyvärr, i ett sånt 
här familjeföretag, blir allt personbundet allting” och har arbetat i flera år med att 
successivt överföra den inköpskunskap hon tillskansat sig genom att 
stegvis lägga över ansvar på medarbetare.  

4.1.4 Affärsmodellens utveckling 

Indiskas koncept har växt fram under 50 år och är under ständig 
utveckling.  

”Det var inte så att jag hade ett färdigt koncept, det hade jag inte, 
utan resor på resor och jag reste mycket med min dotter Christina.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

Konceptet har växt fram genom att produkter har adderats till sortimentet. 
En milstolpe i Indiskas historia var den så kallad Beirutväskan, vilken blev 
en försäljningssuccé och följdes av haremsbyxor och storskjortor. 
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Detta gav ett andrum, i det annars ekonomiskt pressade företaget, att 
arbeta med kvalitetsförbättringar på produkterna. Från ha legat som 
nummer ett på konsumentverkets reklamationslista har Indiska numera 
fallit till lägsta placering.  

Indiska sålde även hemutsmyckningsprylar, men inga bruksföremål. 
Baines, som själv hade ett intresse för området, utvecklade under 1970-
talet interiörskonceptet, vilket idag står för cirka femtio procent av 
Indiskas sortiment.  

Indiska har nyligen tillfört ett nytt koncept ZENCE, som är ett 
hälsocenter på Narvavägen i Stockholm, vilket Baines arbetat med i sex år 
för att ta fram.  

”Det är trovärdigt att Indiska är avsändaren i det här nya konceptet 
därför att det är väl lite det där, risk för kopiering. Vi har otroligt 
många som är ute och nosar på det här. Det ligger helt rätt i tiden. 
Vi var ett år före alla andra. Och det är just det här har ingen tänkt 
på, just massagemetoderna här finns redan på fler ställen, men ingen 
har tänkt på helheten, det är den som är viktig. Alla bitarna ska 
stämma, du ska inte bara gå in i ett massagerum, utan du ska ha ett 
vackert massagerum, det ska dofta från en olja som brinner, det ska 
vara rätt textilier, den som masserar dig ska ha rätt kläder på sig, 
rätt approach, det är allt sånt där.” 

Christina Baines, vice VD 

Baines poängterar att det är en stor utmaning att hela tiden utvecklas, 
vilket måste ställas i relation till den historiska traditionen. Det handlar 
om att hela tiden ligga steget före konkurrenterna.   

4.1.5 Imitation 

Baines vidhåller att Indiskas butiker är unika i sitt slag samt att ingen 
lyckats bygga upp lika omfångsrikt affärskoncept. Alla respondenter 
framhåller att framgången beror på ”multikonceptet”, vilket många 
genom årens lopp har varit skeptiska till. Internt har allt från 
marknadschefer till högt uppsatta inköpare hävdat att konceptet borde 
förenklas och skalas av, liksom med banker som inte gett lån.  
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“Vi har ju så att säga fyra, femtusen olika artiklar. Om du tänker 
då att du själv skulle börja kopiera Indiska så är det ett helvete.” 

Åke Thambert, grundare & 
styrelseordförande 

”Jag tror att det här, det är så udda och så osannolikt att det ska 
fungera på våra butiksytor så jag tror inte man vågar sig på det, inte 
ens bankerna ger lån. Ingen tror på det här konceptet.” 

Christina Baines, vice VD 

Emellertid imiteras enskilda produkter flitigt av konkurrenterna både på 
kläd- och inredningssidan. Trycket från konkurrerande små butiker med 
asiatisk inriktning har ökat, i synnerhet i Stockholm öppnar 
inredningsbutiker av det slaget, som har ett sortiment som till viss del 
liknar Indiskas.  

En avgörande faktor för att ingen lyckats imitera hela Indiskas koncept, 
som framhävs av alla respondenter, är den långa relationen och 
kunskapen om affärer i Indien. Det handlar om att Indiska har duktiga 
formgivare som anpassar det orientaliska till att passa den svenska smaken, 
utan att skalla bort för mycket av färg och liv samt tillgången till inköpare 
som kan förstå den indiska marknaden samt har känsla för Indiskas 
affärsidé och filosofi.  

“Den [kärnkompetensen inköp] är jätteviktig. I ett sånt här företag 
som är så annorlunda, måste du ha en kärnkompetens av 
nyckelmedarbetare som är oerhört viktig som håller ihop kärnan av 
det koncept vi har, vårt varumärke, så det gäller att identifiera dom 
medarbetarna.” 

Christina Baines,vice VD  

Emellertid handlar fler och fler av konkurrenterna med Indien och några 
har även samma leverantörer som Indiska.  

“I södra Indien kan det vara så att man väntar till att Indiska har 
varit nere så får man se [skratt]. Vi har folk efter oss hela tiden. 
Det är jättemycket kopiering utav delar. Ingen har ju lyckats få ihop 
hela konceptet. “ 

Christina Baines, vice VD
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4.2 Sandys  

En svensk-amerikansk man hade sett den amerikanska smörgåskedjan 
Subways framgång i USA och ville föra in konceptet i Sverige, men 
förhandlingarna om att bli franchisetagare strandade. Tillsammans med 
två andra män startade svensk-amerikanen 1991 istället smörgåskedjan 
Sandys och etablerade fyra butiker i Stockholm. Grundarna drev Sandys 
fram till 1995 då företaget köptes av ICA. ICA hade uppmärksammat 
snabbmatstrenden och märkte att försäljningen av färdigmat i frysdisken 
ökade på bekostnad av kolonialvaror. Avsikten med uppköpet av Sandys 
var att etablera en Sandysbutik hos varje ICA Handlare och en snabb 
expansion inledes såväl inom som utanför Stockholm.  

“De öppnade faktiskt 15 butiker som gick med varierande framgång 
som man brukar säga när det går dåligt.” 

Magnus Hermansson, VD 

Hermansson poängterar att det svaga genomslaget för de nyöppnade 
butikerna berodde på att ICA inte etablerade sig på så kallade A-lägen 
samt att Sandys varumärke inte var känt utanför Stockholm. Oaktat ICA:s 
misslyckade etablering anser såväl Hermansson som Erixon att ICA 
bidrog med mycket kunnande bland annat genom att konceptualisera 
Sandys och utforma manualer för arbetet. ICA avyttrade Sandys 1997 till 
Nordic Restaurant Group (NRG), ett norskt företag som även innehar 
licensen för Pizza Hut i Sverige. Vid detta ägarskifte stängdes alla butiker 
utanför Stockholm, med undantag för Umeå. Idag finns totalt 16 
Sandysbutiker, vilka i huvudsak drivs av franchisetagare, två butiker är 
egenägda och butiken i Umeå är i dagsläget den enda utanför Stockholm, 
men i maj öppnar Sandys även i Uppsala. 

4.2.1 Affärsmodellen – Fresh food 

Kärnan i Sandys verksamhet är försäljningen av smörgåsar, så 
kallade ’subs’. Smörgåsarna görs på nygräddat bröd, vilket tillverkas i 
butiken och kunden har sedan möjlighet att välja pålägg till smörgåsarna, 
vilka görs direkt medan kunden väntar. Sortimentet består även av soppor, 
pastasallader och kaffe. 
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”Det bygger på vårt koncept, att det ska vara lite extra utöver det 
vanliga. Folk får vänta, för det tar ju lite längre tid när det är sånt 
här, än när man köper en färdig macka för då går det ofta fortare. 
Det verkar som att dom finner sig i att vänta lite extra, så att dom 
får det här färska, att man gör mackan direkt.” 

Harald Stolpe, franchisetagare 
Huddinge sjukhus 

Sandys benämner konceptet ’fresh food’. Emellertid finns det inom 
Sandys olika åsikter om vad detta står för. Erixon poängterar att det  står 
för att smörgåsarna görs direkt framför kund, medan ledningen anser att 
det avser ’smalmat’.  

“Kärnan är väl det här med mackorna egentligen. Det är väl det som 
ska vara lite nyttigt och fräscht” 

Harald Stolpe, franchisetagare 
Huddinge sjukhus 

Franchisetagaren Harald Stople anser också att kärnan i Sandys koncept 
är smalmat. När Stolpe 1999 undersökte möjligheten av att bli 
franchisetagare för olika kedjor, såg han en framtid i  Sandys koncept då 
det är ”nyttig snabbmat och det här mycket grönsaker”. 

Det största hindret att ta sig in på smörgåsmarknaden är att finna en 
lämplig butikslokal med rätt läge, vilket Sandys fått erfara under tiden med 
ICA som ägare. Etableringsstrategin är därför en viktig del i Sandys 
affärsmodellen. Etableras en butik 200 meter fel kan det få förödande 
konsekvenser för omsättningen.  

”Man tittar på etablering, det är det extremt viktiga, kanske 
viktigare än vilken mat vi serverar.” 

Magnus Hermansson, VD 

Konkurrenten Subway, som var förebilden för Sandys, har nyligen 
påbörjat en expansiv etablering i Stockholm och har enligt Hermanson 
inte varit tillräckligt restriktiva vad gäller att etablera sig på rätt lägen 
varvid det fått till följd att flera butiker har fått stänga. Det gäller inte 
enbart att hitta rätt läge, utan även en lokal med en hyra som butikerna 
kan få lönsamhet i. 
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Franchisetagaren Stolpe, som tidigare haft en Sandys butik på Kungsgatan 
i Stockholm, understryker problemet med att få lönsamhet i butikerna då 
hyrorna på de attraktiva lägena är höga. Modet att tacka nej till en lokal 
med rätt läge, men för hög hyra är därför viktigt enligt Hermansson. 
Emellertid har bristen på lägen i viss mån begränsat Sandys spridning.  

Affärsmodellen bygger på många besökande kunder, då snittnotan är låg. 
Kunderna besöker Sandys impulsivt, varvid läget är av betydelse för att få 
många kunder. Målgruppen är främst mellan 20-35 år, men Sandys börjar 
få fäste lägre ned i åldrarna.  

”Våra kunder är kvinnor och de som jobbar på Sandys är kvinnor” 
Magnus Hermansson, VD 

4.2.2 Organisationsstruktur 

På Sandys huvudkontor i Bromma arbetar fyra personer, VD, 
ekonomiansvarig, personal- och utbildningsansvarig samt en matkonstnär 
som varit den drivande kraften bakom ett nytt koncept som nu utvecklas. 
Huvudkontoret är främst ett stöd för franchisetagarna, men leder även de 
egenägda butikerna. Det anses betydelsefullt att ha egna butiker för att ha 
kunskap om nyckeltal, veta hur problem kan lösas och så vidare.  

”Vi skulle aldrig vilja vara utan de egna butiker, vi vill ha kunskap 
och känslan för att driva butik.” 

Magnus Hermansson, VD 

En av de egenägda butikerna, belägen på Stureplan, fungerar som 
måttstock för andra butiker och ny produkter och idéer testas i butiken. 
Även om Sandys har mer kontroll över sina egna butiker är styrningen av 
franchisebutikerna, vilka drivs som egna aktiebolag, hård vad gäller 
verksamhetens utformning. Ekonomisk uppföljning av franchisebutikerna 
är dock på en mer övergripande nivå. 
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Franchisetagarna betalar en startavgift för det stöd som ges vid uppstart 
samt en omsättningsbaserad månadsavgift. Sandys huvudkontor ansvarar 
för avtalsförhandlingar med leverantörer. Alla franchisetagare är 
förbundna att beställa av dessa leverantörer. De centrala inköpsavtalen är 
en av de största fördelarna för butikerna att tillhöra kedjan, enligt 
Hermansson. Han poängterar att Sandys har ett starkt varumärke i 
Stockholm vilket bidrar till att nya franchisetagare får en viss omsättning 
direkt då det redan finns en kundlojalitet. Emellertid är varumärket inte 
bekant utanför Stockholm och såväl Hermansson som Erixon markerar 
att Sandys inte ska öppna i småstäder då Sandys ”är ett för smalt koncept” 
men att Göteborg och Malmö är intressanta städer att expandera i.  

Butikerna är hårt styrda av huvudkontoret avseende produktutbud och 
konceptet. Det finns dock avvikelser inom kedjan hos franchisetagarna 
vad gäller konceptet. Hermansson förklarar detta med att franchisetagarna 
är entreprenörer som gärna vill lägga till produkter för att öka 
försäljningen, vilket inte tillåts.  

“Det kan vara ett enormt problem, just att de inte följer recepten, 
säljer andra saker, så kommer kunderna till nästa butik och där 
finns det inte att köpa.” 

Camilla Erixon, ekonomiansvarig 

För att tillfredställa franchisetagarnas entreprenörsanda accepterar Sandys 
att varje butik får välja ett erbjudande på en produkt, exempelvis att sälja 
pastasallad för 29 kronor i stället för 49 kronor som det av Sandys 
bestämda priset. Erixon ser ett visst problem med dessa erbjudande då 
kunderna förväntar sig att hitta samma erbjudande på alla Sandys butiker. 
Varje Sandys butik har ett avgränsat geografiskt område tilldelat och det 
är viktigt att inte överträda detta, trots att gränserna är hårfina. 

“Där [på någon annans område] får man inte vara, inte köra över 
tröskeln och jobba på någon annans område, för då blir det krig.” 

Camilla Erixon, ekonomiansvarig
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Komplikationer kan uppstå då exempelvis Sandys butiken på Kungsgatan 
delar ut flyers med ett erbjudande till kunderna precis mellan Kungsgatan 
och Klarabergsvägen, där Sandys har en annan butik. Kunderna kan då gå 
till Klarabergsvägens butik där inget erbjudande finns. På likartat vis 
upplever såväl Erixon som franchisetagare Stolpe att det är ett problem 
med avvikelser i sortimentet, då kunderna förväntar sig att alla Sandys 
butiker ska ha samma produkter. De avvikelser som finns inom kedjan 
har i huvudsak uppkommit då Sandys övertagit och integrerat befintliga 
affärsrörelser i kedjan, vilket kan vara ett medel för att såväl utöka kedja 
som att tillgå ett bra läge. För att bli franchisetagare har ägaren till 
affärsrörelsen exempelvis förhandlat till sig rätten att behålla försäljningen 
av glass.  

Kontakten mellan huvudkontoret och butikerna sker främst informellt, 
via telefon eller e-post. Sandys stödjer franchisetagarna vid olika problem, 
allt från att betala hyran till legala frågor. Vanliga komplikationer är 
lönsamhets- och personalproblem. Minst fyra gånger om året samlas 
franchisetagare och butikspersonalen för personalaktiviteter, vilket kallas 
Sandys Sunday. Sandys Sunday är en informell tillställning där det spelas 
brännboll, bowling eller någon form av teambuildingaktivitet arrangeras. 
Vidare finns det ett produkt- och marknadsråd där tre franchisetagare 
ingår, två av dessa är permanenta medlemmar i rådet medan en plats i 
rådet är adjungerad till olika franchisetagare för varje möte. 
Franchisetagarrepresentanterna har ansvar för att samlata in idéer och 
synpunkter från alla franchisetagare 

“Vi försöker styra utvecklingen här ifrån, men produkt- och 
marknadsföringsrådet, det är ju till för att fånga upp idéer från 
franchisetagarna och på det sättet kanaliseras idéerna så att inte de 
kommer på egna saker. Det är ett sätt att skaffa sig insikt i hur de 
tänker, ta hand om nya idéer.” 

Magnus Hermansson, VD 

Produkt- och marknadsrådet träffas varannan månad och då utvärderas 
nya produkter, framför allt förankras förändringar i produktsortimentet 
hos franchisetagarna. Speciellt viktigt är det att större förändringar som 
kan kräva investeringar av franchisetagaren förankras. Sandys kan dock 
aldrig tvinga franchisetagaren att göra investeringar.  
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Sandys har försökt att uppmuntra franchisetagarna till att bilda en 
franchiseförening, men det verkar enligt Hermansson inte finnas ett 
behov av detta. Hermansson anser att detta kan bero på att Sandys är 
en ”transparant organisation”, vilket innebär att franchisetagarna har god 
insikt i företaget, exempelvis vilka inköpsavtal som finns med 
leverantörerna. Det enda som inte är officiellt inom Sandys är de enskilda 
avtalen med franchisetagarna, vilka kan vara olika.  

Kontakten mellan enheterna sker likaledes främst genom informella 
kontakter. Stolpe uppskattar kontakten med andra franchisetagare och att 
ha kollegor att diskutera med, samt ser en stor fördel med att vara en 
kedja då marknadsföringen blir effektivare. 

”Man pratar samma språk och synpunkter man tar tillbaka [från 
möten med franchisetagare].” 

Harald Stolpe, franchisetagare 
Huddinge sjukhus 

Det är en platt hierarki på enheterna och Sandys anser det är essentiellt att 
även franchisetagaren arbetar ett par timmar under dagen i butik. Rollen 
som franchisetagare innebär att agera arbetsledare, utbilda personal, följa 
upp ekonomi till att stå i kassan eller bereda smörgåsar till kunderna.  

4.2.3 Kunskapsöverföring 

Angående kunskapens betydelse och roll inom Sandys råder det skilda 
uppfattningar. Erixon anser att kunskap om konceptet är viktigt för 
verksamheten och att det är av strategisk betydelse att franchisetagarna 
förstår vad konceptet innebär och vad som kan inrymmas i detta. 
Hermansson som är verkställande direktör hävdar i strid med detta att det 
inte finns någon strategisk viktig kunskap inom Sandys och att 
organisationen är öppen. I likhet med Erixon anser han dock det är 
betydelsefullt att alla enheter arbetar inom de givna ramarna.  
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“Just nere i disken, på butik är den jätteviktig, att man lär ut rätt så 
att alla. Eftersom vi är en kedja ska det fungera likadant på alla 
ställen, det är jätteviktigt.” 

Camilla Erixon, ekonomiansvarig 

För att bevaka och styra konceptet gör Sandys varje månad 
kvalitetskontroller hos franchisetagarna. Kvalitetskontrollen består av ett 
program på 200 punkter, allt från renligheten till hur många gram sallad 
som läggs på smörgåsarna. Resultatet från kvalitetskontrollerna är 
officiella och det finns även en tävling fyra gånger om året, då butiken 
som haft bäst kvalitet och följt konceptet belönas.  

”Det är kanske ett av de viktigaste formaten för att behålla 
likheten.” 

Magnus Hermansson, VD 

Kvalitetsbristerna som identifieras beror ofta endast på slarv eller att 
personalen inte lärt sig rätt. Hermanson säger att franchisetagarna ”är ofta 
glada över att bli påminda om något” och Sandys ser inte allvarligt på 
engångsfel ”Att göra fel eller missa något en eller två gånger är inte så farligt, men 
börjar det ske oftare blir det allvarligare” anser Hermansson. Vanliga problem 
är brister i renlighet eller att recepten inte följs till fullo. För att hålla 
kvaliteten på butikerna är det av vikt att personalen och i synnerhet 
franchisetagaren kan konceptet. Nya franchisetagare får en 
grundutbildning av Sandys, vilken innefattar allt från administrativa 
rutiner och personalledning och planering till råvaruhantering och på 
detaljnivå hur en smörgås görs. Utbildningen genomförs på Sandys 
Intranät och tester på kunskapen skickas in till personal- och 
utbildningsansvarig som kontrollerar och ger franchisetagaren feedback. 
Utbildningsprogrammet på Intranätet används även vid utbildning 
butikspersonal, vilken franchisetagaren är helt och hållet ansvarig för, 
varvid franchisetagarens kunskaper måste vare fullständiga för att få en 
fungerande butik. Tidigare har Sandys även tillhandhållit kontinuerlig 
utbildning, såsom datakurser och säljkurser för franchisetagarna, men 
detta sker ej längre trots att Erixon anser att det skulle vara poängfullt. 
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Nya franchisetagare får vid tillträdet av butiken hjälp av Sandys personal- 
och utbildningsansvarig från huvudkontoret, som är med och hjälper 
franchisetagaren under minst två veckor efter öppningen fram till dess att 
franchisetagaren har lärt sig konceptet, butiksarbetet och de 
administrativa rutinerna. Franchisetagaren är en oerhört betydelsefull 
person inom Sandys och det är viktigt att denna har rätt egenskaper, är 
extrovert, öppen och en driftig människa. Emellertid anser Sandys att 
några starka värderingar inte finns inom Sandys. Framförallt är det 
franchisetagarens förmåga att lära upp och vårda personalen essentiell. 

“Antingen tycker man personalen är viktig, och har det i bakhuvudet 
och gör aktiviteter med personalen eller så tycker man det är 
skitoviktigt och då är det nästan omöjligt att lära ut. Du måste tycka 
om personal, det är jättesvårt. Har vi fel människa, då blir allting fel. 
Personalen slutar och andra bekymmer “ 

Magnus Hermansson, VD 

Sandys Sunday, som vi tidigare nämnt, är en social aktivitet för 
butikspersonalen och är enligt Erixon och Hermansson ett sätt att försöka 
kompensera för franchisetagare som inte utför personalaktiviteter i den 
utsträckning som Sandys önskar. Franchisetagarnas bakgrund är 
varierande, någon har varit pilot, en annan har drivit Shell Select-butik. 
Harald Stolpe försöker att kontinuerligt genomföra ”roliga saker” med 
personalen och personalmöten. Dessutom för han individuella samtal 
med personalen. Transferering av personal mellan franchisetagarna är inte 
vanligt förekommande. Däremot stöttar Sandys franchisetagarna med 
personal från sin egen butik eller att personal- och utbildningsansvarig på 
huvudkontoret hoppar in och hjälper till.  

Omsättningen av personal på butikerna är hög och Erixon ser en 
svårighet i att få tag i duktig personal. Vidare anser Erixon att det nya 
konceptet, där större delar av tillberedningen kommer att ske i butik, 
kommer att kräva större kunskap om mat. Sandys koncept är 
dokumenterat i handböcker innehållande manualer, beskrivningar för 
arbetsmoment, rutiner med mera. 
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Handböckerna, vilka finns tillgängliga på intranätet för att hålla 
kostnaderna och arbete för uppdateringar låga, behandlar allt från hur en 
smörgås ska göras i butik till hur administrativa rutiner ska skötas. 
Likaledes som handböcker fyller en betydande funktion då nya 
franchisetagare introduceras, använder franchisetagarna dessa för att 
introducera ny personal i arbetet i butiken. Hermansson ser inga risker 
med att ha alla butiksrutiner dokumenterade och på intranätet. 

”Vill någon lägga energi på att hacka sig in så låt de göra det” 
Magnus Hermansson, VD 

Vill någon imitera kan de enligt Hermansson lika gärna köpa en smörgås i 
butik och skicka den på labbanalys. 

Erfarenheter från etableringen av nya enheter är, enligt Erixon, i hög grad 
bunden till verkställande direktören Magnus Hermansson, även om han 
muntligt delger de andra medarbetarna på huvudkontoret.  

4.2.4 Affärsmodellens utveckling 

Konceptet var till en början ett renodlat smörgåskoncept, vilket under de 
senast åren utvecklats till att även innefatta mer kaffe. I motsatt riktning 
har de så kallade coffee-shoparna gått från kaffe till mer mat. De senaste 
åren har Sandys fokuserat mycket på att utveckla nya produkter, 
tillskillnad till under ICA:s ägande tid, då fokus låg mycket på 
inredningskonceptet. 

Att ständigt utveckla konceptet Sandys och produkterna är inte enbart 
viktigt för att behålla kundernas uppmärksamhet, utan även för att behålla 
franchisetagarna. 

“Det viktigaste i en franchisekedja är att man känner att man är på 
väg någonstans hela tiden.” 

Magnus Hermansson, VD 
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Utvecklas inte konceptet börjar franchisetagarna fundera över varför de 
betalar franchiseavgift och, som Hermansson uttrycker det, ”glömmer 
inköpsavtalen och varumärket” som Sandys gör tillgängligt för 
franchisetagarna.  

Det är av stor vikt att ligga i framkanten vad gäller trender i matvanor, 
inredning med mera. Hermansson säger att när en trend väl bryter igenom 
kan det redan vara för sent att satsa på den. Sandys försöker att spana in 
nya trender, gå på ”magkänsla” (Hermansson) och genom en ”trial and 
error-process” prova vad som fungerar. Enligt Hermansson byter stora 
kedjor sällan hela konceptet på en gång. Det samma gäller för Sandys som 
bygger in nya koncept i nya butiker, först där efter betar man av de gamla 
butikerna. Nya trender och idéer till produkter hämtas från såväl resor 
som konkurrenter.  

“Nej, jo det är klart att man gör, absolut gör man det [tittar på 
konkurrenter]. Vi har varit ute och kollat mycket överhuvudtaget. 
Vi var i London och kikade, man kan ju samma saker. Man kikar 
på vad de [konkurrenterna] gör men man vill ju inte göra samma 
sak, men på något vis vill man det ändå. Så det är svårt det där.“ 

Camilla Erixon, ekonomiansvarig 

För tillfället håller Sandys på att testa nya produkter i sitt sortiment i den 
egenägda butiken på Stureplan, såsom varma smörgåsar och wraps. 
Tanken är att Sandys koncept ska bli mer som en ’deli’, där såväl 
inredning som produkter ska få en känsla av charkuteri. Alla produkter 
kommer inte att beredas framför kund, utan det kommer att finnas 
färdiga smörgåsar att köpa och ta med sig. Utvecklingen av produkterna 
har initierats av att göra konceptet ännu nyttigare, och ”fokusera på 
smalmat” (Erixon). Det nya konceptet innebär att butikerna kommer att 
tillreda mer mat i butiken, exempelvis göra röror till smörgåsar. Erixon ser 
en stor fördel med detta då medarbetarna får ett mer varierande arbete. 
Hermansson anser dock att det finns risk att rörorna och andra delar av 
produkterna kommer att smaka annorlunda på de olika butikerna.  
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4.2.5 Imitation 

Sandys agerar i en bransch med många små aktörer och Hermansson 
anser att det kommer att ske konsolideringar i branschen inom de 
närmsta åren. Enligt Stolpe har såväl franchisetagare som Sandys 
centralorganisation problem med lönsamheten. Konkurrensen är stark 
och skillnaderna mellan aktörerna är små, speciellt mellan Sandys främsta 
konkurrenter Panini och Subway.  

“Det har väl inte varit just så mycket kopior på Sandys. Det är väl 
vi som har kopierat Subway, egentligen från början om man säger så, 
men det är ju inte riktigt hellre.” 

Harald Stolpe, franchisetagare 
Huddinge sjukhus 

Sandys gör dock inga försök att skydda sin verksamhet för imitation och 
alla respondenter anser att konceptet är synligt för externa parter. 

”Du vet, kärnan i koncept är ju produkterna och hur man säljer 
produkterna. Det är inte speciellt svårt att kopiera, extremt enkelt 
att kopiera om man vill det, så det finns inget sånt, utan vem som 
helst kan egentligen öppna en Sandys butik i morgon.” 

Magnus Hermansson, VD 

Att Sandys koncept är lättillgängligt har också visat sig i realiteten. Ett 
norskt företag som heter Sandyman har kopierat Sandys koncept och det 
enda som skiljer är enligt Hermansson bokstäverna i logotypen.  

”Så det var en flagrant överträdelse, gå in och kopiera, det är inget 
att göra något åt det och vi bryr oss inte så mycket om det hellre. 
Bara de inte går in och pillar med vårt namn eller våran logotyp, eller 
något sånt där, så bryr sig inte Sandys.” 

Magnus Hermansson, VD 
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I Uppsala återfinns även Mr Subman som enligt Erixon “är en exakt kopia”, 
där allt från namnet på smörgåsarna till butikens utformning är en 
imitation av Sandys. Erixon, som har lång erfarenhet från butiksarbete, 
anser att det är vanligt förekommande att imitatörer sitter i butiken och 
studerar i vilken ordning arbetet utförs, vad som läggs i smörgåsarna och 
så vidare. Hermansson vidhåller, som tidigare nämnts, att eventuella 
imitatörer även kan skicka smörgåsar på laborationsanalys och att Sandys 
inte gör sig bekymmer över det. Erixon är dock av en annan åsikt.   

“Det är väl just recepturerna som man inte vill ska komma ut, för 
det är ju våra egna. Dom vill vi inte ska komma ut, men annars vet 
jag inte.” 

Camilla Erixon, ekonomiansvarig 

Sandys upplever även att många försöker få information om företaget och 
verksamheten genom att ansöka om att bli franchisetagare. Hermansson 
får ett tjugotal franchiseförfrågningar i veckan, varav ett par enbart är ute 
efter att få information.  
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4.3 7-Eleven 

7-Eleven Inc är startade i Dalas, Texas 1929. Idag har 7-Eleven Inc 
24 000 butiker i 18 länder som verkar inom det företaget 
benämner ’convienience retailing 37’. Därmed är 7-Eleven världens näst 
största kedjeföretag efter McDonalds och 7-Elevens VD i Sverige, Mikael 
Palmberg, hävdar att företaget är på väg förbi McDonalds. Den 
amerikanska kedjan 7-Eleven kom till Sverige 1978 då ett dotterbolag 
köpte affärskedjan NärÖppet, vilken drevs under namnet 7-
Eleven/NärÖppet fram till 1980. 1980 öppnades den första renodlade 7-
Eleven butiken på Tomtebogatan i Stockholm. 1992 förvärvade Small 
Shops International 38 , innehavare av licensen i Norge, även 
licensrättigheterna för varumärket i Sverige och Danmark. Small Shops 
stängde alla butiker utanför Stockholm och revitaliserade ett tiotal butiker 
i Stockholm. Tidigare rapporterade Small Shops Sverige AB till Small 
Shops International, men sedan ett och ett halvt år tillbaka rapporterar 
ledningen direkt till ledningen för Reitan Handel som innehar licensen för 
7-Eleven i Sverige. Norska Reitan Handel är ägare av Small Shops Sverige 
AB och Odd Reitan, grundare av Reitan Handel är upphovsmannen till 
REMA1000 och i koncernen ingår även Pressbyrån och Narvesen. 

7-Eleven har idag ett sjuttiotal butiker i Sverige, varav merparten är 
belägna i Stockholm, men butiker återfinns även i Göteborg och 
Öresundsregionen 39 . Butikerna drivs som egna aktiebolag och är 
franchisetagare inom Small Shops/7-Eleven. I kedjan arbetar idag cirka 
700 personer i butikerna och huvudkontoret 40 i Stockholm sysselsätter 34 
personer. 

                                        
37 Bekvämlighets handel 
38 Small Shops International omfattar Small Shops Sverige AB, Small Shops Norge AS och 
Small Shops Danmark A/S. 
39 Triangeln Malmö/Lund/Helsingborg 
40 Huvudkontoret benämns servicekontor 
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4.3.1 Affärsmodellen – A world of Convenience  

7-Elevens verksamhet tar sin utgångspunkt i det amerikanska konceptet 
och butikerna erbjuder runt 1800 artiklar i sina butiker som är öppna 
dygnet runt eller som namnet antyder, från sju på morgonen till elva på 
kvällen. Butikerna tillhandahåller allt från ingrediensen som saknades vid 
matlagningen eller sushin kunden själv inte orkade laga, till vad som VD 
Mikael Palmberg benämner ”ett spontant kaloribehov” som kan tillgodoses 
med en bulle från butikens bakugn. Att driva en 7-Eleven butik i Sverige 
är mer som att driva en restaurang än en butik enligt Palmberg. Det 
handlar i större utsträckning om att erbjuda tjänster, pasta till lunchen 
eller möjlighet för kunden att ladda telefonkortet. Palmberg förutspår att 
utvecklingen kommer att gå mer åt tjänster, att 7-Eleven kan ses som en 
infrastruktur. I Japan betalar kunderna sina elräkningar hos 7-Eleven och 
barnen kan hämta ut sina kick-boards som de har beställt på Internet. 
Konceptet 7-Eleven skiljer sig i Sverige från övriga världen.  

“Franchising är ett koncept i sig och vår kommunikation är en del av 
konceptet. Vad vill vi förmedla med varumärket 7-Eleven i Sverige 
är inte riktigt samma sak som 7-Eleven i Thailand. Vi är absolut 
främst i världen med fastfood och färskt bröd och våra butiker i 
Sverige har den i särklass högst bruttovinsten i världen.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Kundernas beteende och förändrade matvanor, som bland annat 
avspeglas i ökad konsumtion av måltider utanför hemmet, går i samma 
riktning över världen. 

”Det är ju en förändring som sker i olika takt på de lokala 
marknaderna, men det är ju ändå en global företeelse.” 

Mikael Palmberg, VD 

En viktig del i konceptet är 7-Elevens etableringsstrategi. 7-Eleven 
etablerar sig endast på trippel A-lägen enligt Andersson, det vill säga, 
hörnlokaler vilka är de dyraste men bästa affärslokalerna. Det handlar om 
att vara nära kundens utgångspunkt, de platser de trafikerar eller där de 
anländer för att tillgodose ”det spontana kaloribehov” som kan uppstå hos 
kunden på väg till jobbet, till festen eller hem.  



 EMPIRI [ 7-ELEVEN  ] 

   

 [111] 

Dessa kunder vilka i genomsnitt köper tre artiklar vid en avstickare till 7-
Eleven har en mental ålder på 18-35 år, är ofta en man då kvinnor är mer 
priskänsliga, enligt Palmberg, har storstadsbeteende eller att man är i en 
situation där man är lätt att påverka.   

”Storstadsmänniskor med högt levnadstempo, mottagliga och 
medvetna om mode, trender och vad som händer i närmiljön och 
världen, primärt singlar eller tvåmanshushåll som bor eller arbetar i 
innerstan, högutbildade med inkomst över genomsnittet.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

4.3.2 Organisationsstruktur 

7-Eleven har en organisationsstruktur globalt som liknar den lokala. 7-
Eleven Inc är uppdelat i regioner, vilka består av ett antal licenstagare i 
olika länder. I Sverige förvaltar Small Shops AB/7-eleven 
licensrättigheterna för varumärket.  Small Shops AB/7-eleven har stor 
frihet att utforma verksamheten och anpassa den efter förhållandena i 
Sverige. Det är i stort sätt bara logotypen som är styrd via avtal med 7-
Eleven Inc. Small Shops AB/7-Eleven har en kontaktperson på 7-Eleven 
Inc som ansvarar för de lokala marknaderna i Europa, Australien, Mexico 
och Thailand. Denna distriktschef besöker de lokala marknaderna och ”de 
kan hämta en idé från andra områden i världen” (Palmberg) till den svenska 
markanden.  

Small Shops AB/7-Eleven är franchisegivare till lokala franchisetagare 
som driver 7-Eleven butiker som aktiebolag. Franchisetagarna får såväl 
tillgång till konceptet som ett driftstöd. I Sverige finns i dagsläget två 
övergripande regioner, en i Stockholm och en i 
Göteborg/Öresundsregion, vilka leds av två driftschefer. Regionerna är 
sedermera indelade i distrikt, vilka omfattar fem till åtta 7-Eleven enheter 
och leds av en distriktschef. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och 
benämns ’servicekontor’, då dess främsta uppgift är att stötta och serva 
franchisetagarna och driftsorganisationen är kärna i servicekontorets 
verksamhet. 
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”Det är ändå hjärtat i vår franchisegivarorganisation, 
driftsorganisationen med distriktscheferna. (…) Distriktschefsrollen 
är mycket av konceptbevakning (…).” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Distriktsansvarige agerar som såväl konceptbevakare av det lokala 
konceptet som konsult till franchisetagarna. 

“Så länge någon kör inom spelreglerna är det inga problem. Är det 
någon som tar sig lite för stora friheter som egenföretagare får man gå 
in.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Servicekontoret har en marknadsavdelning som arbetar fram kampanjer 
för hela kedjan, vilket huvudsakligen sker månatligen. Distriktschefens 
roll är att förmedla ut budskapet till enheterna och arbeta för att 
enheterna ska optimera kampanjerna. 7-Eleven har en tät relation med 
sina leverantörer och inköpsavtalen förhandlas en gång per år centralt. 
Franchisetagarna är tvingade att anlita dessa leverantörer och 
beställningarna görs av enheterna men fakturorna betalas av 
servicekontoret. 7-Eleven arbetar med att ge ett tydligare ansvar till 
butikerna, vilket även avspeglas i internspråket. Kedjan har valt att 
benämna sina franchisetagare för egenföretagare för att tydliggöra deras 
ansvar41. Servicekontoret har även en bygg- och etableringsverksamhet 
samt en utbildnings- och personalfunktion. Praktiskt taget alla 
medarbetare på servicekontoret har börjat som trainee och drivit en 7-
Eleven butik under en tid, vilket respondenterna anser vara värdefullt i 
kontakten med enheterna. Palmberg försöker att besöka butikerna ofta. 
Vidare träffas personalen från servicekontoret samt franchisetagarna och 
butiksmedarbetarna på olika tillställningar, såsom kampanjupptakter, 
sommar- och julfester, kick-offer med mera. Det finns även en informell 
kontakt mellan 7-Eleven enheterna. 

                                        
41 Vi har dock valt att bibehålla benämningen franchisetagare för att ha en klar distinktion.  
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“Framförallt är det ganska täta, etableringarna. Om du har slut på 
bake-off ämnen till kanelbulle, så kan du ju springa över och låna 
det hos din granne där och så byter de några ord. Framför allt kan de 
ju lära sig när de är där och ser; ’jaha har du en sådan’.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Small Shops/7-Elevens har en interaktiv modell för fördelning mellan 
franchisetagare och servicekontoret, vilket innebär att bruttovinsten 
fördelas mellan parterna. Detta innebär att det är i servicekontorets 
intresse att hålla nere inköpspriserna samt tillhandahålla en sortimentsmix 
i butikerna som ger bästa möjliga bruttomarginal.  

4.3.3 Kunskapsöverföring 

Palmberg belyser att kunskap är en viktig faktor i 7-Elevens framgång, i 
synnerhet kunskapen om marknadens utveckling och trender. Denna 
kunskap finns i mångt och mycket lagrad i 7-Elevens butiksdatasystem 
som sänder information till servicekontoret dagligen, varvid unika 
nyckeltal för verksamheten kan genereras och behovet av 
markandsundersökningar hållas nere.  

“Om man säger begrepp som ’kanelbulle-per-dag’ då reagerar dom 
[ledningen från 7-Eleven Inc]. Det var bra, då pratar vi någonstans 
om att vi vet vad vi säljer. Vi kan relationstalen och nyckeltalen och 
det är viktigt.(…) Säljer man tvåhundra kanelbullar per dag så är 
det klart en bra butik, där finns det potential för franchisetagaren att 
tjäna pengar, vilket är ganska intressant.(…) Så en sådan, den 
typen utav, vad ska man säga, kunskap är viktigt. Att man hela 
tiden knyter an till den lokala miljön, för att ge någon form av bra 
mått, för om en verksamhet går bra eller dåligt.” 

Mikael Palmberg, VD  

7-Eleven har även arbetat fram modeller och verktyg för att styra 
verksamheten, bland annat en prissättningsmodell. Vidare arbetar 7-
Eleven med en pyramidmodell för arbetet med enheterna, vilken kan 
liknas vid en behovshierarki. 
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Först och främst ska butikerna ha produkter tillgängliga, när detta behov 
är uppfyllt ska de arbeta med att få god service och slutligen ska de 
fokusera på renlighet i butiken. Henrik Andersson, distriktschef ska även 
börja med att utveckla det som inom 7-Eleven benämner ’verktygslåda’, 
vilket fokuserar på vad som ska mätas och hur detta ska ske. Andersson 
anser dock att kunskapen inom 7-Eleven inte är på någon hög 
abstraktionsnivå.  

“Det är inte så där fantastiskt svårt att köpa in en bulle för fem 
spänn och sälja den för 10. Det är jobbigt när man lägger till massvis 
med olika moment, okej vi köper in den här bullen, den är så här 
liten [som en femma] och den ska jäsa, den ska penslas och den ska 
sockras och du ska fylla på någon vaniljkräm och så vidare. (…) Jag 
upplever ju inte att det är kunskapsintensivt, utan egentligen är det 
bara, handel är rätt mycket bara ’do’, det är ju bara att göra. Men 
samtidigt, det handlar ju rätt mycket om att vi vet vad vi ska göra. 
Jag har lärt mig det av andra och genom att titta på andra och lära 
av mina egna misstag.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Palmberg belyser att distritschefens roll är att se goda idéer och arbetssätt 
som fungerar på en enhet och överföra dessa till övriga butiker i distriktet. 
Distriktschefen besöker enheterna minst en gång i veckan. Andersson 
menar att franchisetagarna besitter den viktigaste kunskapen avseende hur 
butikerna drivs där en central fråga är hur de lärs upp. 7-Eleven har 
försökt att arbeta med manualer som exempelvis en driftschefspärm, där 
det står specificerat exempelvis hur många gånger möten med egen 
företagarna ska ske. Andersson anser att problemet med denna typ av 
kunskap är att den ständigt behöver uppdateras och blir inaktuell snabbt. 
Palmberg ser hellre inget behov av manualer i butikerna.  
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“Så vi jobbar inte med manualer, vi har försökt flera gånger, vi har 
manualer, men vi förändras hela tiden. Man måste ta beslut, så det 
går inte att ha manualer. (...) Det är inte alltid så att det räcker att 
sopa golvet klockan tolv varje dag, utan det ska ju sopas när det 
behövs. Det ska vara rent, upplevelsen ska vara ren, inte sju gånger 
om dagen så sopar vi.” 

Mikael Palmberg, VD 

Som tidigare nämnts bevakar distriktscheferna att koncepten följs, men 
Palmberg menar samtidigt att det är viktigt att ge frihet inom ramen för 
konceptet och ett individuellt ansvar. Detta kräver enligt honom någon 
form av gemensamma värderingar För att kunna åstadkomma och ge 
handlingsutrymme arbetar 7-Eleven med att bli ett värderingsstyrt företag.  

”Vi kommer ju då från en värld utav av nyckeltal, effektivitetsmått, 
det här globala tänkande att sprida kunskap i organisationen, över 
att föra från olika platser, försöka förbättra hela tiden till då idag 
något som har blivit vår filosofi.(…) Det här ska vi försöka övergå 
till, att bli vad ska jag säga värderingsstyrt koncern. Och på så sätt 
så, det här är egentligen våran kunskapsöverföring. Det är manualen 
för hur vi ska arbeta och i och med då (…)” 

Mikael Palmberg, VD 

Ett led i detta är att en bok med titeln ”Vår Filosofi”, skriven av ägaren 
till Reitangruppen, Odd Reitan. ”Vår Filosofi” innehåller kvalitetsfaktorer, 
texter som Odd Reitan skrivit samt företagets åtta värderingar.  
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Ø Vi rendyrker bedriftens forretningsidé  (Vi dyrkar vår affärsidé) 
Ø Vi holder høy forretningsmoral (Vi har en hög affärsmoral ) 
Ø Vi skal være gjeldfri (Vi är skuldfria) 
Ø Vi motiverer til vinnerkultur (Vi ska motivera till en vinnarkultur) 
Ø Vi tenker positivt og offensivt  (Vi tänker positivt och offensivt) 
Ø Vi snakker med hverandre - ikke om hverandre (Vi pratar med 

varandra och inte om varandra) 
Ø Kunden er vår øverste sjef (Kunderna är vår översta chef)  
Ø Vi skal ha det morsomt og lønnsomt(Vi ska ha det glatt/kul och 

lönsamt)42 
Till värderingarna finns även ett antal framgångsfaktorer kopplade, 
exempelvis att det ska vara kvalitet i alla led, kutism (kostnadseffektivitet) 
och personliga initiativ premieras. Palmberg menar att bra värderingar kan 
utgöra en garant för att medarbetarna i alla lägen kan veta att de gör rätt 
saker. Alla medarbetare på 7-Elevens servicekontor samt alla 
franchisetagare har besökt Odd Reitan på Lade Gaard utanför Trondheim, 
en kulturgård som var Harald Hårfagers fäst när han bildade Norge i 
slutet på 1800-talet. Detta gav, enligt Palmberg, möjlighet att träffa 
grundaren och lyssna till vad han säger men även en chans att känna igen 
värderingarna och förstå franchise som idé.  

”Det vill säga, vi har en lokal företagare, någon form av service 
kontor som ska göra allt för att företagarna ska tjäna pengar.” 

Mikael Palmberg, VD 

Värderingarna används även vid rekrytering av nya medarbetare till 7-
Eleven och prospekten blir tillfrågade om de kan stå för värderingarna. 
När en ny franchisetagare kommer in får de cirka en månadsutbildning, 
vilken till största del är förlagd praktik på en annan butik. En vecka av 
utbildningen är den så kallade franchisetagarutbildningen. 

                                        
42 Källa: Reitangruppens Verdigrundlag,  www.reitanhandel.no, 2003-04-22 
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”Det handlar om, allt från krav miljö och hälsa, arbetsrätt, ekonomi, 
förklara konceptet – vad är det vi gör, vad är det för 
varumärkesvärderingar, visioner, hur vill vi uppfattas, vilken är vår 
målgrupp (…) Alltså, allting så mycket vi kan för att göra dem så 
professionella och självständiga som de kan. (…) vi har ju ett antal 
väldigt duktiga franchisetagare och det är ju framför allt de som står 
för det riktigt hands-on bitarna, de lär sig det här på riktigt hur de 
ska göra. Man kan ju prata om en sak, men att få det att funka i 
butiken är en helt annan sak.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Att överföra den interna arbetsprocessen till butikerna är en lång och 
lokal process enligt Palmberg. Det kan ta år innan franchisetagaren förstår 
och tillvaratar arbetssättet, framför allt om företagarna är för mycket 
entreprenör. För att göra detta används ingen McDonalds-strategi, utan 
det handlar om att sprida värderingar. 

”(…) det kräver ju att vi har franchisetagare som verkligen har fattat 
vad det här går ut på, annars kommer de ju aldrig kunna lära sin 
personal.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

Ett sätt att kommunicera budskapet är att sprida målbilder till 
franchisetagarna, vilka kan vara i form av foton på en bra och en dålig 
butik och visa upp det för franchisetagarna och säga ”bilderna talar sitt eget 
språk” (Andersson).  

Franchisetagarens personal får även utbildning av servicekontoret i den så 
kallad 7-Elevenskolan. Vidare kan det vara kurser i bake-off-bakning, det 
kan vara leverantörer som arrangerar kurser eftersom det finns ett 
gemensamt intresse. Om butikerna lär sig baka goda bullar kommer 7-
Eleven sälja fler, vilket resulterar till leverantören av bake-off beredning 
också ökar i försäljning. 
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4.3.4 Affärsmodellens utveckling 

När Small Shops International övertog licensrättigheterna för Sverige 
påbörjades en konverteringsprocess av ett tiotal enheter i Stockholm och 
enheter utanför Stockholm lades ned. I och med detta revitaliserades 
konceptet 7-Eleven på den svenska markanden. I Norge hade 
snabbmatstrenden och rullgrillen gjort sitt intåg och i Sverige började 
välsorterade färskvarubutiker sälja nybakat bröd, så kallat bake-off-bröd. 
Emellertid började färskvarubutikerna lämna centrumkärnorna och 
etablera sig utanför städerna och de butiker som fanns i centrumdelarna 
hade traditionella öppettider. En viktig del av 7-Elevens koncept var 
således läget och öppettiderna.  

Revitaliseringen av konceptet innebar bland annat att 7-Eleven började 
sälja korv. Sedan tidigare fanns det dessutom kaffe i sortimentet, trots att 
svenskarna vid denna tidpunkt inte gick om ring med kaffe i handen eller 
avnjöt det i bilden. Det var ett beteende som fanns i det stora landet i 
väster, men som 7-Eleven var med och pressade fram i Sverige. 7-Eleven 
har varit med och drivit många produktgrupper framåt, ensamma eller 
tillsammans med en leverantör. 

”Hej, har ni sushi här?” Det är ingen som säger så till oss, men vi 
tog in sushi ändå i sortimentet för att driva det framåt. ” 

Mikael Palmberg, VD 

”Jag tror att en absolut styrka [i konceptet] är att jobba ihop med 
etablerade och duktiga partners, alltså leverantörer som kommer med 
produkter till oss.” 

Henrik Andersson, distriktschef 

I vilken utsträckning nya produkter får fotfäste hos kunden beror mycket 
på i vilken grad den lokala franchisetagaren fokuserar på produkten. 
Influenser till att introducera nya produkter eller produktgrupper kan 
komma från den globala 7-Elevenorganisationen och hur 7-Eleven gjort i 
andra länder. Många gånger är det även franchisetagarna som kommer 
med idéer, exempelvis var det en franchisetagare som introducerade 
förslaget om att sälja pasta, en produkt som idag är en av 7-Elevens 
kassakor. 
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Förslag som dessa testas och utvärderas ofta på ett fåtal butiker innan 
konceptet implementeras i alla butiker. Informationen i 
butiksdatasystemet är även ett sätt att tillvarata erfarenheter från 
etableringar av nya butiker.  

”Dels har vi de här nyckeltalen, våra interna måttsystem, där vi ser 
vad blev bruttovinsten, och så här snittköpen och det här är ett 
kundantal första veckan. Av det kan vi dra paralleller för liknande 
etableringar man gör senare. Man är medveten om att gör vi en sån 
här etablering så kan vi råka ut för det här, man kan också tacka 
nej till den.” 

Mikael Palmberg, VD 

Dessutom innefattar butiksdatasystem ett intranät där information från 
arbetsmiljöverket, drifts- och marknadsplaner, blanketter för exempelvis 
uteserveringstillstånd finns.  

4.3.5 Imitation  

7-Eleven anser att konkurrenter till företaget kan härröras ur flera olika 
branscher. Palmberg nämner bland annat cafékedjor och ambulerande 
kaffevagnar i Stockholm. Bensinstationernas butiker ses även som 
konkurrenter, dock endast indirekt då de ofta är belägna utanför 
stadskärnan. Dessa butiker är enligt Palmberg starkt präglade av sin 
härkomst, vilket speglas i att de säljer ved, krocketspel och tändvätska. 
Likaledes är butiker såsom Tempo inom Axfood-koncernen, formade av 
sitt ursprung som livsmedelsbutik.  

Företaget upplever sig själva som en etablerad aktör i dagsläget och enligt 
Palmberg upplever han att affärsidén var känsligare när företaget 
expanderade. Det var viktigare att hålla affärsidén för sig själv då än idag. 
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”Koncept skulle man kunna definiera som hård- och mjukvara. 
Hårdvaran kopieras ju fritt idag utav andra aktörer. Mjukvaran det 
är det sättet att tänka. Där har vi det här som är helt unikt [visar 
boken “Vår Filosofi”]. Vi kan inte kopiera och sen har vi det här 
nyckeltalstänket som också är unikt, även om någon bygger upp en 
exakt kopia av en 7-Eleven butik så har man ändå inte liksom 
tänket bakom, att arbetat med, erfarenheten, lite av kulturen i 
bolaget [7-Eleven Corporation]. ” 

Mikael Palmberg, VD 

Bensinstationer började tidigt med rullgrillen som kommer från Norge. 
Det finns idag områden där 7-Eleven upplever att de blir kopierade i form 
av att andra skapar samma butikslokaler. Palmberg anser att det inte kan 
bli samma sak då dessa aktörer saknar 7-Elevens erfarenhet. Styrkan i 
konceptet anser Palmberg är de interna arbetsprocesserna vilka kräver en 
viss inlärningsprocess. 

“Det är inte svårt att kopiera oss fysiskt, det är hur lätt som helst, vi 
köper inredning från något annat ställe som många av de andra 
kedjorna också. Så det är väl inget problem, men det är väl just vår, 
om man ska kalla det för någon, interna arbetsmodell. Den är unik. 
(…) Affärsmodell eller vad man nu ska kalla det för, den är otroligt 
svår att imitera. Men däremot hårdvaran kan man alltid imitera.”  

Mikael Palmberg, VD
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4.4 Arkitektkopia  

Östen Grankvist startade Arkitektkopia 1951 tillsammans med sin fru när 
de köpte en kopieringsbyrå på Brahegatan i Stockholm. Arkitektkopia 
drivs än idag av familjen Grankvist och har idag 35 kontor. Företaget har 
primärt växt genom uppköp av befintliga verksamheter. Idag drivs 22 av 
enheterna av franchisetagare och resterande är egenägda. Merparten av 
den egenägda verksamheten återfinns i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Arkitektkopia tillhandahåller informationstjänster i huvudsak till bygg- 
och fastighetsbranschen, men även till andra näringslivsgrenar och 
offentlig verksamhet. Kopiering och ritningshantering har under alla år 
varit kärnan i verksamheten, men idag färdigställer företaget även 
färgpresentationer samt tillhandahåller projektnätverk och arkivlösningar.  

Arkitektkopia ingår i Arkitektkopiagruppen som även innefattar CAD 
Specialisten, som erbjuder utbildning, support och konsulttjänster inom 
CAD 43 , GlobalgrafixNet, ett Internetbaserat nätverk för internationell 
informationsdistribution, ColorCenter som levererar tjänster och 
lösningar inom bildproduktion till företag inom exempelvis 
reklambranschen, samt Byggnet som är en portal för projektsamverkan, 
dokumenthantering och upphandling. Arkitektkopia och ColorCenter är i 
hög grad assimilerade och ColorCenter ska införlivas i Arkitektkopia 44. 
Likaledes är övriga bolag inom Arkitektkopiagruppen i hög grad 
integrerade och Arkitektkopia är återförsäljare av de tjänster som de 
övriga erbjuder på många platser i landet. i synnerhet, Byggnet och 
ColorCenter.

                                        
43 Computer Aided Design 
44 Fortsättningsvis när vi skriver Arkitektkopia avses Arkitektkopia tillsammans med 
ColorCenter.  
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4.4.1 Affärsmodellen – Rätt information, till rätt person, i 

rätt tid 

Arkitektkopias levererar ”effektiv informationshantering” och har gjort så 
i över femtio år till bygg- och fastighetsbranschen. Företaget vill förmedla 
en bild av sig själva som ett kompetent företag som erbjuder sina kunder 
trygghet, snabbhet och hög service. Ambitionen är att Arkitektkopia ska 
vara en trygg partner att arbeta med. 

Produkterna som Arkitektkopia tillhandahåller kan delas in i 
ritningshantering, småformat, storformat och IT-lösningar. Inom 
ritningshantering erbjuds exempelvis arkivlösningar och ritningskopiering, 
inom småformat tillverkas presentationer, manualer med mera medan 
storformat tillverkar till exempel affischer och byggskyltar. 
Projekthanteringssystem och dokumentpool är tjänster som återfinns 
under IT-lösningar. Inom ritningshantering är nästan allt standardiserat 
medan inom färg, den verksamhet som idag bedrivs under namnet 
ColorCenter, kräver en dialog med kunden för att komma fram till en 
lösning. Likaledes är kunddialogen gällande bygg- och fastighetsbranschen 
betydande med lösningar för informationshantering såsom Byggnet och 
beställningstjänster.  

Arkitektkopias enheter har samma grafiska profil, kan leverera samma 
produkter och tjänster och till samma kvalitet. Arkitektkopia har en 
prislista som innefattar produkter som alla skall kunna tillhandahålla även 
om produktionen sker på en annan ort. Kvaliteten ska inte vara avhängd 
vilket kontor som utför tjänsten. Ett exempel på kvalitetsaspekter kan 
vara att en blå nyans som skrivs ut på ett kontor ska ha samma blåa nyans 
på ett annat och därför jobbar Arkitektkopia i stor omfattning med 
färgstyrning. Färgstyrningen påverkar till exemplet valet av papper, 
skärminställningar, vilka maskiner som används med mera. Arkitektkopias 
franchisetagare söker sig till företaget för att de vill ha ett 
erfarenhetsutbyte, få möjlighet att sänka sina kostnader via gemensamma 
inköpsavtal men även delta i den utbildning som bedrivs.  
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En tydlig kundfokus finns inom organisationen. En av ambitionerna som 
grundaren Östen Grankvist hade var att Arkitektkopia skulle finnas där 
kunden fanns, därför växte man genom uppköp, något som nu har 
övergått till franchise i större utsträckning. Målgruppen har traditionellt 
varit bygg- och fastighetsbranschen som i första hand har efterfrågat 
ritningskopiering, svartvitt, småformat och distribution. Inom bygg- och 
fastighetsbranschen finns det finns ett stort behov av att utbyta 
information mellan olika parter i ett byggprojekt. Även om denna grupp 
utgör den största kundkategorin så ökas exponeringen mot andra kunder 
som är i behov av effektiv informationshantering.  

Arkitektkopia är inte billigast på marknaden, snarare tvärtom. 
Konkurrenterna väntar ofta på att Arkitektkopia presenterar sin prislista 
och sätter sedan ett något lägre pris. Arkitektkopia motiverar sin högre 
prisbild med sin service och kompetens. Företaget pekar på att de har 
större möjlighet att investera i teknisk utveckling och kan därför ligga i 
frontlinjen vad gäller dito. 

4.4.2 Organisationsstruktur 

Familjeföretaget Arkitektkopia har som tidigare nämnt expanderat genom 
uppköp, ofta av andra familjeföretag, och en familjär stämning har vuxit 
fram inom företaget. Detta tar sig uttryck i lojala och engagerade 
medarbetare. I Linköping har endast en medarbetare slutat sedan 1994. 
De medarbetare som vi pratat med tycker alla att det är högt i tak och 
interna relationer kännetecknas av ömsesidig respekt för varandras roller. 
Samtidigt som det är högt i tak i många avseenden ses kritik av 
Arkitektkopia med mindre blida ögon. Respondenterna menar att det 
råder en entreprenöriell atmosfär inom företaget. 

“…företaget är bildat av en jättestark entreprenör [Östen 
Grankvist], vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för 
honom. Han har en förkärlek för alla som han har plockat in i 
organisationen. De är alla starka entreprenörer de med.” 

Matilda Evertsson, 
marknadsansvarig
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Östen Grankvist har en speciell ställning i Arkitektkopia. Alla 
respondenter kunde berätta någon historia om honom och vad han har 
betytt och betyder för företaget och dess kultur. 

“Östens engagemang är som det är. Han är med! Han är med på 
konferens, han kan dyka upp när som helst, han kan åka ut till en 
filial och hälsa på, han ringer till de anställda, han har jordpejl på 
hur det ser ut. Han vet vad barnen heter och så vidare. Så visst är det 
lite famljestuket, det är det.” 

Stefan Wijk, regionchef Linköping 

Emellertid finns det problem med att förvärva företag eller konvertera 
egenföretagare till franchisetagare som redan har en stark företagskultur. 
Nya företagare vill ta del av fördelarna som det innebär att vara med i 
kedjan, såsom dess varumärke, rikstäckandeavtal och tekniska kompetens, 
men samtidigt behålla det genuina i det gamla företaget. Det är en 
balansgång mellan central och lokal styrning. Även om mycket är reglerat 
centralt finns det stort svängutrymme inom givna ramar och kontoren har 
stor frihet att utveckla verksamheten för att höja lönsamheten. 

“Nackdelen [med att ingå i en kedja] är väl att man kan känna 
ibland att man är styrd från Bromma [huvudkontoret]. (…) Varje 
enhet har ju sin lokala business och jag upplever nog att vi får driva 
det här på ett sånt sätt” 

Stefan Wijk, regionchef Linköping    

Arkitektkopias egenägda verksamhet styrs centralt från Stockholm, men 
verksamheten i de sju regionerna drivs primärt av en regionchef varför 
Arkitektkopia anser att verksamheten är relativt decentraliserad. 
Regioncheferna sitter med i ledningsgruppen vilket gör att det enklare att 
förankra beslut hos dem än hos franchisetagarna även om individuella 
skillnader råder. De egenägda bolagen tar lättare till sig ledningens direktiv 
medan det tar längre tid att sälja in idéer till franchisetagarna.  



 EMPIRI [ ARKITEKTKOPIA ] 

   

 [125] 

För att underlätta samarbetet mellan företagsledning och franchisetagare 
finns en franchiseavdelning som består av två personer som utgör en länk 
mellan franchisetagarna och supportorganisationen på huvudkontoret. En 
av franchiseavdelningens viktigaste uppgifter är att stötta franchisetagarna 
med försäljning och lokal marknadsföring. Detta beror på att 
franchisetagarna har som egna företagare ofta en slimmad organisation 
med endast två till tre anställda, varvid det inte finns utrymme för att ha 
en heltidssäljare. Av 22 franchiseställen har cirka sju stycken en säljare. 
Franchisekontoren, vilka har mellan två och nio anställda, är i regel 
mindre än de egenägda kontoren. 

“Det är lätt hänt att man blir händelsestyrd och fastnar i 
produktionen, man står vid ritningskopiatorn, vid skrivaren och 
jobbar, viker och sorterar, och försäljningen riskerar att komma i 
andra hand. Då blir det självklart svårt att hitta nya kunder. Så 
mitt och Ulfs jobb på franchiseavdelningen, är bland annat att stötta 
och hjälpa franchisetagaren när det gäller försäljning och lokal 
marknadsföring.(…)Det är alltid småföretagarens dilemma, man vill 
så gärna marknadsföra sig själv men man hinner aldrig, tiden räcker 
aldrig till.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 

Den övergripande marknadsföringen vars syfte är sprida namnet och hålla 
samman marknadsaktiviteter under varumärket Arkitektkopia, sker 
centralt medan lokal marknadsföring och riktade budskap sköts lokalt. En 
viktig aspekt på den lokala marknadsföringen är det kontaktnät i det 
lokala näringslivet som finns på kontoren. Huvudkontoret bistår även 
kontoren i bland annat juridiska och ekonomiska frågor. 

Långsiktiga och personliga kundrelationer är viktiga för företaget då de 
ofta jobbar mot samma kund under flera år, vilket gör att Arkitektkopia 
känner sina kunder och deras situation väl. Emellertid upplever kunder 
företaget som stort och opersonligt på grund av sin storlek, något som 
konkurrenterna är snabba på att utnyttja. 
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Arkitektkopia är beroende av sina franchisetagare eftersom de innehar 
lokalkännedom, en inarbetad marknad och det är i slutändan 
franchisetagaren som äger kontoret. Att byta franchisetagare på en ort är 
kostsamt för Arkitektkopia. 

“Det finns franchisesystem, McDonalds till exempel, där man bygger 
upp en färdig enhet, utrustar den och sen släpper ner en duktig 
entreprenör. Det kanske är lättare att byta franchisetagare i ett 
sådant koncept för vad som händer är att personen försvinner och en 
ny entreprenör tar över. I vårt fall är det lite annorlunda. Om vår 
franchisetagare säljer sitt företag så är det inga problem men om vårt 
samarbete skulle upphöra så kommer troligtvis ägaren att arbeta 
vidare i egen regi under eget namn. Arkitektkopia måste då hitta en 
annan lokal partner som kan konverteras till att bli den nya 
Arkitektkopia-butiken på orten.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 

Inom Arkitektkopia finns det ett antal mer eller mindre formella nätverk. 
Det finns ett antal råd som behandlar olika frågor som består av experter 
på olika områden och representanter för franchisetagarna. Exempelvis, 
finns det ett råd för inköp, ett för marknadsföring och ett för IT-frågor. 
Detta är ett sätt att föra up p problem från organisationens rötter samt 
belysa frågor från olika infallsvinklar. Det är inte alltid som 
huvudkontoret förstår de problem som lokala kontor ställs inför varför 
det är viktigt att representanter för huvudkontoret gör besök ute i landet. 
Kontakter mellan olika enheter sker även mer informellt. 

“De flesta kände eller kände till varandra redan innan de blev 
Arkitektkopia. Varje bransch är ju en ankdamm. Man har ett 
uppbyggt kontaktnät och man träffar varandra på våra 
sammankomster och på olika branschträffar och däremellan ringer 
man och pratar med varandra.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 
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Informella kontakter finns även mellan medarbetare från olika kontor 
som har varit på gemensamma utbildningar, förbindelser som utnyttjas i 
arbetet med jämna mellanrum. Det finns även ett informellt nätverk 
mellan franchisetagare i södra Sverige, vilka ofta diskuterar gemensamma 
frågeställningar. Inom Arkitektkopia finns det medarbetare som är erkänt 
duktiga inom sitt område och de utnyttjas ibland som resursperson. Det 
existerar däremot inget strukturerat system utöver det interna 
telefonsystemet för att förmedla vem som besitter vilken kompetens, utan 
det sker vi informella kanaler. 

Kontoren har även löpande kontakter med centrala supportfunktioner 
som IT-stöd och ekonomi, tekniska plattformar, och regioncheferna 
träffas regelbundet vid formella möten. Konferenser och kickoffer är 
även ett sätt att sammanlänka kontoren.  

Samarbete mellan kontoren är relativt vanligt förekommande. Kundorder 
produceras i första hand av det enskilda kontoret som åtar sig ordern, 
men när det inte är möjligt läggs arbetet ut till en annan enhet i kedjan. I 
viss utsträckning finns det produkter som endast ett kontor kan 
producera. Dessa enheter kan ses som kompetenscentra inom ett område, 
vilket ofta är nära knutet till kontorets maskinpark. Norrköpingskontoret 
har bland annat en maskin för kopiering av stora affischer, vilken är unik 
inom kedjan. Vidare stöttar supportenheten på huvudkontoret enheterna 
när deras kompetens är knapphändig vilket emellanåt händer, exempelvis 
när Byggnet ska säljas in till en kund. Det finns även 
försäljningssamarbeten, till exempel har Linköpings- och Örebrokontoren 
gemensamma säljmöten varannan månad.  

4.4.3 Kunskapsöverföring 

I den löpande verksamheten har kontoren en drifthandbok till sin hjälp, 
vilken styr hur verksamheten ska utformas. Driftshandboken är i 
dagsläget en tjock pärm indelad i kapitel efter olika områden, men under 
våren kommer den för första gången ut i elektronisk form. 
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“Driftshandboken visar exakt hur affärskonceptet ser ut. Den 
fungerar som en manual över hur man driver en Arkitektkopia-
butik med framgång. Man kan säga att drifthandboken är summan 
av femtio års samlade erfarenheter. Ett av kapitlen beskriver till 
exempel hur profilen ska se ut. Andra kapitel beskriver hur 
marknadsföringen ska ske, centralt kontra lokalt eller hur 
försäljningen ska gå till etcetera, etcetera.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig  

Driftshandboken uppdateras successivt när större förändringar sker och 
det finns en medarbetare på supportavdelningen som ansvarar för varje 
avsnitt. En av franchiseavdelningens uppgifter är att förmå 
franchisetagarna att arbeta efter driftshandboken. Det är ingen enhet som 
uppfyller alla aspekter, vilka återfinns i driftshandboken utan den tjänar 
som ett ideal mot vilket kontoren arbetar. 

Företagsledningen stipulerar Arkitektkopias mål, vilka sedermera bryts ner 
av franchiseavdelningen till med mål som är anpassade för 
franchisetagarna samt formulerar en lokal handlingsplan. De övergripande 
målen förmedlas vid franchisetagarträffar, kickoffer, med mera. Som 
tidigare nämnts är kompetens, service och trygghet centrala värden, vilka 
förmedlas såväl externt som internt. De informella kontakternas betydelse 
har uppmärksammats och vid konferenser som anordnas har det varit ett 
aktivt beslut att förlänga pauserna för att skapa utrymme för spontana 
samtal. 

Interninformation sprids även via intranätet och ett nyhetsbrev som går 
ut till alla anställda. Nyhetsbrevet innehåller bland annat ’success-stories’, 
där framgångsrika verksamheter och handlingar beskrivs i syfte att 
förmedla erfarenheterna och inspirera andra. Detta framhålls även möten 
och konferenser, då medarbetare som genomför något framgångsrikt 
berättar om hur hon eller han gått tillväga. Intranätet innehåller en mängd 
nyttig information och där återfinns nyheter, grafiska profiler, skyltning 
för kampanjer och högtider, mallar för offerter, fackinformation samt 
information från personal-, marknads- och ekonomiavdelningen. Stor del 
av informationen sprids skriftligt vilket är tidseffektivt, men har andra 
baksidor enligt Matilda Evertsson. 
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“Ibland skulle man ju vilja ha mycket större tid till att verkligen 
informera och prata för att då kommer det alltid motfrågor och då är 
det mycket lättare att förklara idén bakom det. (…) Men man 
känner ibland att man skulle vilja göra det mer personligt oftare och 
komma ut på orterna och förklara varför vi gör det här.” 

Matilda Evertsson, 
marknadsansvarig 

För att uppnå en enhetlig kvalitet och service inom kedjan belyser 
respondenterna vikten av utbildning, vilken sker efter behov. Akademin 
är ett utbildningspaket som inom Arkitektkopia. För franchisetagarna 
finns obligatoriska utbildningar inom produktion och grafiska grunder 
samt en grafisk vidareutbildning. Då Arkitektkopia har en ambition att 
vara i framkant vad gäller service till kunderna, anordnas även en 
butikssäljarutbildning. Historiskt sett har kompetenshöjning kopplats till 
traditionell utbildning. I samband med att Arkitektkopia köpte upp en 
befintlig verksamhet i Växjö introducerades även nya produkter på 
Växjökontoret. För att personalen skulle få kunskap i produktion av 
produkten, vilken redan fanns i Göteborg, skickades personal från Växjö 
till Göteborg där de fick arbeta med produkterna.  

“…då skickade man dem [medarbetarna från Växjö] till Göteborg 
och sen fick Göteborgarna komma upp och lära i deras miljö och de 
var ”up and running” inom tre veckor, det var helt otroligt.” 

Matilda Evertsson, 
marknadsansvarig 

Resultatet var mycket gott och Arkitektkopia funderar nu på att utnyttja 
arbetsrotation i högre utsträckning i sitt kompetensarbete. Arbetsrotation 
inom enheterna upplevs likaledes som positivt dels i syfte att utbilda 
personalen, men även då det minskar sårbarheten vid sjukdom. I 
Linköping bedrivs utbildning inom kontoret och medarbetarna lär 
varandra. 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [130] 

Produktionstekniken utgör strategiskt viktig kunskap, liksom försäljning 
och marknadsföring, varvid utbildning inom affärsmannaskap och teknik 
ses som viktiga delar för att skapa ett framgångsrikt Arkitektkopia. Det 
finns ett stort tekniskt och grafiskt intresse i företaget vilket har gjort att 
fokus ligger på teknikens möjligheter snarare än affärsmässiga möjligheter. 
Arkitektkopia är medvetet om detta och arbetar med problematiken. 
Respondenterna vidhåller att företaget har en fallenhet att ge lösningar på 
kundens problem, men att förmågan att finna nya marknadsmöjligheter är 
inte lika utvecklad. Emellertid anser Evertsson att Arkitektkopias 
marknadsarbete, utifrån den rådande verksamheten, är väl fungerande. En 
betydande kunskap om marknadsbearbetning finns i tidigare 
kampanjmaterial, rapporter och utvärderingar, vilket franchise- och 
marknadsavdelningen sparar i fem år och har som referensmaterial vid 
nya marknadsaktiviteter.  

4.4.4 Affärsmodellens utveckling 

Östen Grankvist startade Arkitektkopia med en kopieringsverksamhet i 
Stockholm, men då kunderna efterfrågade distribution av ritningar till 
andra delar av landet, började Östen Grankvist att samarbeta med ett 
antal kopieringsföretag ute i landet. Successivt övergick samarbetet till att 
samarbetsparterna bytte namn till Arkitektkopia och slöt franchiseavtal 
med Arkitektkopia. Ambitionen att finnas där kunderna finns, ledde till 
att den initiala uppköpsstrategi övergick i dagens franchisestrategi. 

Ett problem som uppstår i samband med förvärv är att det existerar ett 
inarbetat namn som är svårt att tvätta bort. För att komma till rätta med 
problematiken arbetar Arkitektkopia med att reducera 
övergångsprocessen, där den införlivade verksamheten raskt övergår till 
företagets Arkitektkopias grafiska profil samt att förvandla detaljer som 
hur personalen svarar i telefon. Även geografiska förutsättningar särskiljer 
sig eftersom förvärvsobjekten har olika lägen, från industriområden till 
centrala stadslägen. Arkitektkopia ser den operativa omställning som 
viktig och såväl personliga möten som telefonsamtal utgör ett medium för 
att förmedla Arkitektkopias arbetssätt. 
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I organiserad form har franchiseverksamheten bedrivits sedan 1985, men 
ett tydligt koncept kring franchiseverksamheten utformades först 1999. 
En drivande orsak till renodlingen var att skapa en enhetlighet i samband 
med att Arkitektkopia utvidgade sin geografiska närvaro. 

“Många affärskedjor växer genom att man letar upp en drivkraftig 
entreprenör från vilken bransch som helst och startar från scratch. Då 
är det relativt lätt att sätta in honom/henne i konceptet och 
företagskulturen och tankesätt med en gång. Arkitektkopia har 
istället valt att växa med etablerade företagare som har en uppbyggd 
firma som kanske har funnits i trettio år, ofta familjeägt. Man måste 
oftast gå lite mer försiktigt fram när man har att göra med sådana 
företag. Man kan inte ändra allt redan första dagen.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 

Ett tag hette företaget Arkitektkopia ColorCenter. Detta skapade problem 
eftersom Arkitektkopia och ColorCenter tillhandahåller olika tjänster och 
riktar sig till olika målgrupper vilket gjorde att dubbla budskap skickades 
till kunderna, men kunderna upplevde att det var samma avsändare. 
Under 2000 skildes de åt för att undvika den förvirring det skapade bland 
kunderna och låta dem utvecklas i var sin riktning av egen kraft. På 
mindre orter är Arkitektkopia och ColorCenter av praktiska skäl 
samlokaliserade. Emellertid, kommer Arkitektkopia och ColorCenter 
under året assimileras och bilda ett nytt Arkitektkopia-koncept. 
Driftshandboken kommer att uppdateras och förändras avsevärt under 
2003. Utveckling av konceptet Arkitektkopia har lett till att det finns 
beskrivet hur ett kontor ska se ut, vilket Stefan Wijk anser är mycket 
positivt när verksamheter ska införlivas i företaget. Den tekniska 
utvecklingen har medfört att komplexiteten ökat, varvid respondenterna 
belyser att ett regelverk underlättar.  

Grunden i verksamheten har alltid varit att leverera en effektiv 
informationshantering men hur detta sker har ändrats över tiden. 
Historiskt sett återfinns kunderna inom bygg- och fastighetsbranschen 
men informationshantering behövs även inom andra verksamhetsgrenar.  
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Idag riktar sig ungefär femtio procent av verksamheten mot andra 
branscher. Arkitektkopia ser möjligheten att arbeta i ökad utsträckning 
mot andra typer av kunder och tror att andelen kommer att öka. 

“Det är inte så att vi har förändrat verksamhet för att nå nya 
målgrupper utan det är snarare så att vi har hittat nya målgrupper 
som har behov av vår kärnverksamhet.” 

Matilda Evertsson, 
marknadsansvarig 

Ett exempel på hur nya kundgrupper växt fram är den inhouse-
verksamhet som bedrivs på bland annat på SAAB i Linköping där 
Arkitektkopia ansvarar för SAAB:s utprintning av ritningar, manualer 
med mera. Den här typen av verksamhet bedrivs som ett vanligt kontor 
men arbetet sker endast för en kunds räkning, i SAAB-fallet är dessutom 
materialet ofta hemligt, vilket ställer krav på Arkitektkopias hantering av 
dito.  

Från att ha varit en pappersbaserad verksamhet har teknikutvecklingen 
medfört att Arkitektkopia i större utsträckning övergått till digitala 
lösningar för kunderna, då digital informationshantering är brukligare hos 
kunderna. Tjänsten Byggnet utgör ett bra exempel på denna utveckling.  

“De senaste tio åren har vi i kundernas ögon höjts från det man 
kallade för kopieringsanstalt till att bli en strategisk partner vad det 
gäller informationshantering överlag.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 

Successivt har Arkitektkopia flyttat sin position mot områden där 
komplexiteten är högre, vilket ställer krav på den egna kompetensen. I 
Linköping genomfördes omfattande utbildning av personal, en både lång 
och krävande process som trots det gick bra. 
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“Om jag får säga det så har det gått jättebra. Jag tror att de flesta 
anställda håller med. Det var en jättejobbig period när vi byte. Det 
var inte alla som trodde att vi skulle lyckas utan många var ju rädda 
för att vi skulle byta ut äldre personal.(…) idag kan alla köra 
digitala filer i princip.” 

Stefan Wijk, regionchef 
Östergötland 

Verksamheten går mot en ökad integration mellan regionerna och de 
enskilda kontoren har i högre grad möjlighet att påverka företagets 
utveckling. Matilda Evertsson menar att det finns goda möjligheter att 
påverka om personalen visar engagemang. Detta tar sig bland annat i 
uttryck i att det finns utrymme att prova idéer lokalt, vilka sedermera 
utvärderas och vid framgång sprids i organisationen. Den ökade 
integrationen mellan kontoren och regionerna kan ses som en reaktion på 
såväl branschutveckling som teknikutveckling.  

“1951 fanns det näst intill en kopieringsbyrå i varje kvarter. Man 
hade sina kunder i de närmsta kvarteren och de var lätta att nå med 
cykelbud. Byggbranschen har ju precis som alla andra branscher 
förändrats och blivit allt mer regional eller global istället för lokal. 
Och det har ju självklart även påverkat oss. Arkitektkopia är idag 
Sveriges största leverantör av Internetbaserade 
projekthanteringssystem. Konsulter kan ju numer med hjälp av 
Internet sitta var som helst i Sverige och ändå samverka i ett 
byggprojekt. Numera får vi de flesta uppdragen via Internet istället 
för med bud. Eftersom vi har kontor på 36 olika platser så 
producerar  vi så nära slutkunden som möjligt. Vi börjar mer och mer 
se Sverige som en marknad eftersom många kunder utnyttjar vår 
rikstäckning. Men utöver det så har ju självklart varje kontor 
samtidigt sin lokala marknad.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig
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4.4.5 Imitation  

“...det är svårt att starta upp från noll och försöka efterlikna 
Arkitektkopia. Tröskeln blir för hög för de flesta. Det kostar 
alldeles för mycket pengar att köpa maskinutrustning och att etablera 
sig. (…) Det ligger i vår strategi att finnas på så många orter som 
möjligt för att göra det svårare för konkurrenterna att kliva in.” 

Mats Pettersson, franchiseansvarig 

Emellertid ser Pettersson utländska aktörer som etablerar sig i Sverige 
som ett hot mot Arkitektkopia. Vidare börjar etablerade konkurrenter att 
organisera sig. Intercopy är ett rikstäckande företag, bestående av 
samverkande partnerföretag. Intercopy har ett gemensamt 
projekthanteringssystem och samarbetar kring leverantörskontakter och 
distribution. 

Pettersson anser att kunskap som återfinns i driftshandboken är mycket 
viktig, då den beskriver hur en Arkitektkopia-butik drivs. Därvid anser 
Pettersson att det vore olyckligt om den hamnade i orätta händer. Då 
Arkitektkopia ligger steget före konkurrenterna, tonar Evertsson ner 
risken med att olika material, som driftshandboken, hamnar i orätta 
händer. 

“…jag vet inte om jag ser någon risk med det [att kunskapen sprid] 
för att på något sätt så gör vi saker först och sedan apar de efter så 
tror jag att det blir ganska tydligt. Man är medveten på marknaden 
att det här har vi sett någon annanstans. Styrkan med oss är att vi 
hela tiden ligger i frontlinjen, att vi kommer med nya saker. När vi 
börjar bli omsprungna av våra konkurrenter och de kommer med nya 
saker är oss, då blir det tuft.” 

Matilda Evertsson, 
marknadsansvarig 
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Arkitektkopia har haft några namnintrång och det finns även fall där 
tekniska lösningar har imiterats, exempelvis Arkitektkopias 
projekthanteringssystem. De två främsta konkurrenterna förutom lokala 
kopieringsbyråer är JustNu och Intercopy. JustNu är mest lik 
Arkitektkopia avseende enhetlighet och profil medan Intercopy består av 
ett nätverk av familjeföretag. Arkitektkopia konkurrerar även i större 
utsträckning med kundens egen utrustning vilket påverkar efterfrågan av 
vissa produkter. Detta har dels att göra med den förbättrade utrustningen 
hos kunderna, men även övergången från A1-format till det mindre A3-
fomatet på ritningar. Därvid är Arkitektkopias kompetens och service 
betydande för att bibehålla kunderna. 
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4.5 First Hotels  

First Hotels är en ung kedja i hotellbranschen, vilken Jonas Ridderström, 
VD beskriver som ett tioårigt barn som har modet att prova nya saker 
och inte alltid tänker på konsekvenserna. First Hotels grundades 1993, då 
norrmannen Asmund Haare köpte sex hotell i Sverige, från det 
konkursdrabbade Sarahotell. Asmund Haare hade tidigare tagit in och 
etablerat hotellkedjan Choice Hotels Scandinavia på den skandinaviska 
marknaden, men valde att sälja kedjan vidare för att etablera ett eget 
varumärke inom hotellbranschen, vilket blev First Hotels. Trots First 
Hotels korta historia är kedjan en stor aktör, vars expansion främst 
skedde under slutet av 90-talet då Haare genomförde en rad uppköp av 
hotellverksamheter.   

“Så man blev en stor kedja, för det var viktigt att bli en stor kedja 
för att kunna konkurrera med de andra hotellkedjorna. Målet var 
att vi skulle ha 100 hotell i kedjan år 2000 och växa med 
franchisehotell. För att få in franchisepartners så måste man vara en 
stor kedja för att det ska bli intressant att ansluta sig till en 
hotellkedja. Så det var målet och syftet med att köpa hotellen.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig  

Under 1997 expanderade kedjan från 19 hotell till 53 hotell, vilket innebär 
att över två hotell per månad ’insocialiserades’ i First Hotelsfamiljen. 
Ridderström förtäljer att ”det sliter på en organisation, hur man än gör” att 
expandera i denna takt genom uppköp. När kedjan var som störst fanns 
75 hotell, men uppköpsstrategin bidrog till skiftande kvalitet och standard 
på hotellen, varvid några hotell sedermera har avyttrats. I dag är First 
Hotels ett fristående franchisesystem och som bedriver hotellverksamhet i 
Norden. Kedjan omfattar 62 hotell varav 45 är i Sverige, 13 i Norge och 4 
i Danmark. First Hotell har för avsikt att expandera med fem hotell om 
året, men Ridderström menar att kedjans idealstorlek är mellan 75 och 80 
hotell. Det viktiga är att fylla de luckor på strategiska orter såsom 
Helsingborg, där kedjan idag inte är verksamma. 
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4.5.1 Affärsmodellen – Your second home is First 

First Hotels affärsidé är att erbjuda individuella lösningar för gästerna i 
moderna tider, vilket innebär att hotellens verksamhet ska formas efter 
den rådande tidsandan.  

”Generellt är det så att hotellbusiness är tämligen liksidig, oavsett 
vilken kedja man tillhör. Det handlar om att man ska förvara folk, 
att folk ska sova. (…) Det är i de flesta fall egentligen destinationen, 
eller företagarna runt om kring som är anledningen till att man 
hamnar på hotell.” 

Jonas Ridderström, VD 

First Hotels särskiljer mellan ’hårdvara’ och ’mjukvara’ för att tillfredställa 
kundernas behov. ’Hårdvaran’, vilken utgör grundförutsättningar för 
verksamheten, avser rummen, antalet bäddar och faciliteterna på hotellet 
såsom byxpressar, konferensrum, färg-TV och hårfön. 

”När vi trycker hotellbroschyrer i vår bransch så tycker vi fortfarande 
att det är ett säljargument att vi har färg-TV på rummen.” 

Jonas Ridderström, VD 

First Hotels har krav på att hotellen i kedjan ska hålla en viss standard vad 
gäller utrustningsnivå och fräschör. Emellertid anser Ridderström, att 
valet av hotell på destinationen är betydligt mer irrationellt och 
emotionellt än vilken ’hårdvara’ hotellen erbjuder, varvid First Hotel 
fokuserar på mjuka värden.  

“Det är bara att inse att så är det och därför blir valet av hotell per 
destination mera emotionellt. Det blir mer att man väljer ett hotell 
därför att Nisse är trevlig vid frukosten eller att Gittan är trevlig i 
receptionen eller de har så himla bra parkering. Det kan vara sådana 
basala, enkla grejer som gör att man väljer hotell - eller jag brukar få 
rum med badkar så då tar jag det hotellet.” 

Jonas Ridderström, VD
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’Mjukvaran’ avser att ge gästerna en individuell service och få dem att 
trivas och känna sig hemma på hotellen. Mjukvaran består i huvudsak av 
tre nyckelord, glädje, omtanke och innovation, vilka ska avspegla sig i allt 
arbete inom hotellkedjan.   

”Och det [att få gästerna att känna sig hemma] är så enkelt och 
ändå så pass svårt för det är precis det, det handlar om. (…) Det blir 
inte någon kollektiv lösning på allting.” 

Jonas Ridderström, VD 

Hotellen inom kedjan är inte lika, de ska inte vara lika. Det ska däremot 
vara en jämn kvalitet och helst ska hotellen vara belägna centralt på orten. 
Helst av allt ska hotellen var individuella. Appelquist menar att hotellen 
uppmanas att vara individuella även om det finns ett gemensamt koncept, 
tanken är att det ska vara mer individuellt att bo på First Hotels 
anläggningar. 

First Hotels har ett företagsnamn som förpliktigar och kedjan försöker 
göra skäl för sitt namn, vara först och bryta mönster och traditioner i 
branschen. Det gemensamma för hotellen i kedjan är att de 
är ’otraditionella’, vilket framhävs genom detaljer.  

“Detaljer egentligen som återfinns på varje hotell är lite av det 
konceptet vi har, att vi har ett antal rum som är anpassade efter 
kvinnor, First Lady rum45, att vi har en bra IT-lösning46 på varje 
hotell.” 

Jonas Ridderström, VD 

Detaljerna eller delkoncepten ska alla hotell i kedjan följa. Utvecklingen av 
ett så kallat klädkoncept är en del i det otraditionella.  Klädkonceptet 
innebär att personalen på hotellen i kedjan bär uniformer i moderna snitt 
designade av J. Lindeberg, i stället för traditionella kostymer med 
guldknappar och scarf i halsen. 

                                        
45 First Lady rummen har sminkspegel, magasin, morgonrock och annan utrustning som 
kvinnor uppskattar.  
46 IT-lösningen innebär att gästerna kan låna en bärbardator och ansluta sig till Internet 
överallt på hotellen. Lösningen är framtagen genom ett samarbete med Toshiba och Telia.  
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Nytänkande omfattar även musiken på hotellen, där ”öronbedövande 
hissmusik” (Ridderström) har bytts ut mot soul och funk. Hotellen får 
varje månad CD-skivor med konceptriktig musik att spela, men de är inte 
tvingade att spela just denna musik.  

”Att vi gjorde det var att vi ville få hotellen inspirerade att tänka ett 
steg längre när det gäller musik.” 

Jonas Ridderström, VD 

Koncepten och detaljerna, är enligt Ridderström, inte viktiga för gästen 
som bor på hotellet, men däremot för kunden, vilken exempelvis är en 
Travel Manager på ett företag som tecknar volymavtal med hotell. First 
Hotels säljare som har hand om stora företag, så kallade key-account 
kunder, använder dessa koncept som intresseväckare och ett säljargument. 
First Hotels riktar sig främst till affärsresenärer och en av huvudkontorets 
främsta funktioner är tecknandet av volymavtal med företag. För mindre 
företag, vilka inte har möjlighet att teckna avtal med First Hotell, då de 
har mindre övernattningsvolymer erbjuder hotellkedjan ’First Pass’, vilket 
är ett elektroniskt förbetalt kort som ger rabatt på boende i kedjan.  

Ridderström hävdar att kedjans gäster generellt har en chefsposition på 
företagen de arbetar till skillnad från gästerna hos konkurrenterna. 
Likaledes har First Hotels en högre andel är kvinnor. First Hotel 
tillhandahåller även ett lojalitetsprogram, First Member, för hotellkedjans 
gäster vilket innebär att gästerna samlar poäng på antalet övernattningar 
samt får erbjudande om ’paket’, exempelvis golfresor, påskresor och 
andra förmåner. Även om First Hotels främsta gäst är affärsresenären, är 
det enligt Appelquist inte att förglömma att affärsresenären även är 
privatkund, vilken är betydelsefull för att belägga hotellen på helger och 
under sommaren. Hotellbranschen är en lågmarginalbransch med oerhört 
låg lönsamhet förhållande till omsättning enligt Ridderström och således 
är First Hotels beroende god beläggning med gäster på hotellen. Därför 
försöker First Hotell även att rikta erbjudande om privata resor till 
affärsresenärer, vilket bland annat sker via lojalitetsprogrammet First 
Member. 
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Nittiotusen gäster är knutna till First Member, som enligt Appelquist är 
ett viktigt konkurrensmedel trots att First Hotels vet att kunderna även 
har lojalitetskort från andra kedjor. 

4.5.2 Organisationsstruktur 

First Hotels är som nämnt ett renodlat franchisesystem. Emellertid är 
First Hotels ägare Asmund Haare även ägare till First Hotels största 
franchisetagare, Tribe Hotell Management samt Kentira som likaledes är 
ett driftsbolag. Tribe är ett renodlat driftsbolag som även driver hotell 
som inte ingår i First Hotels-kedjan, exempelvis lyxhotellet St Petri i 
Köpenhamn. Att en stor del av hotellen är egenägda ses som en styrka, 
eftersom dessa hotell är dedikerade kedjan, vilket gör att ”kedjan, 
varumärket kommer alltid att leva kvar så länge man har kvar de här tjugo hotellen i 
alla fall” (Appelquist). Ridderström anser att detta ger en kontinuitet i 
kedjan då det alltid kommer att vara en omsättning på franchisehotell, då 
några hotell ”vill prova och kolla om gräset är grönare på andra sidan och någon 
kommer att sälja eller gå i konkurs och så där”. Tribe och Kentira driver idag 
20 av kedjans 62 hotell, genom franchiseavtal.  

Hotellen i kedjan har stor frihet och Ridderström och Appelquist anser att 
det inte går att som franchiseorganisation tvinga eller diktera villkoren för 
hotellen i kedjan. De anser att huvudkontoret ska fungera som en 
katalysator för idéer och synpunkter.  

”Vi tar hänsyn till att vi jobbar med privata företagare och allting 
som vi realiserar kommer de att räkna i kronor och ören, så det 
gäller för oss att vara smarta för att vi är beroende av dem och dom är 
beroende av oss. Om vi inte har några franchisetagare kan vi packa 
ihop och gå hem. Vi får ju våra intäkter genom att vi levererar 
gäster/kunder till hotellen och om hotellen presterar sämre får vi lägre 
intäkter. Därför är det viktigt att vi är politiskt smarta och levererar 
rätt tjänster till dem.” 

Jonas Ridderström, VD 
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På First Hotels huvudkontor i Stockholm arbetar 15 personer. Detta 
bolag är i första hand är en försäljnings- och markandsorganisation. 
Appelquist anser att det viktigaste stödet från huvudkontoret till 
franchisetagarna är försäljningsorganisationen och den gemensamma 
marknadsföringen. 

”Varje bolag ska vara expert på det dom håller på med. Tribe och 
Kentira ska vara världsbäst på att driva hotell. (…)Vi har, man 
kan säga så här, att vara franchisetagare har en tung första 
anledning: att få fler gäster. Det är vårat primära, vad vi levererar till 
våra franchisetagare. Allt annat runt om kring är egentligen lull lull, 
om man ska hård dra det lite.” 

Jonas Ridderström, VD 

Den centrala försäljningsorganisationen kompletteras vid behov även med 
lokala säljare på de enskilda hotellen vilka hotellen själva står för. De 
lokala säljarna bearbetar den lokala markanden men har även mycket 
kontakt och dialog med den centrala säljorganisationen. First Hotels 
säkerställer även att hotellen inom kedjan är bokningsbara i olika 
distributionsled, så som nationella och internationella bokningssystem hos 
resebyråer och på internetsidor. För att genererar affärer till hotellen är 
det av yttersta vikt att uppdaterad information om priser, beläggning och 
faciliteter är aktuella i bokningssystemen. First Hotels har avtal med ett 
antal leverantörer av exempelvis TV-apparater, schampo och städartiklar. 
Emellertid, är hotellen inte tvungna att anlita dessa leverantörer, då First 
Hotels har beslutat sig för att inte arbeta med centrala inköp. Detta då 
hotellen vill ha friheten att beställa varor, speciellt mat och dryck, från 
lokala leverantörer.  

Det finns en kontinuerlig kontakt mellan huvudkontoret och hotellen i 
kedjan. Hotellen kontaktar ofta huvudkontoret för att få hjälp med 
problem eller få tjänster så som trycka marknadsmaterial. 
Franchisetagarna inom First Hotels är dessutom organiserade i en 
franchiseförening, vars styrelse är utvald av hotellen och varje 
styrelsemedlem ansvarar för att förmedla information från möten till ett 
antal hotell.  Franchiseföreningen och First Hotels ledning träffas fyra 
gånger per år och diskuterar aktuella frågeställningar och forumet 
fungerar som ett bollblank till First Hotels ledning. 
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”Det är lättare för oss att driva igenom och implementera nya koncept 
om vi har franchiseföreningen med oss. Franchiseföreningen är även 
bra för hotellen eftersom dom kan vara med och påverka frågor som 
berör kedjan.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

Franchiseföreningen är även av betydelse för att få in synpunkter från 
hotellen som har den dagliga kontakten med gästerna, och därmed 
tillskansar sig kunskap om marknadsbetingelser.  En gång per år samlas 
alla hotelldirektörer och chefer, samt ytterligare ett par representanter från 
hotellen på en konferens, vilken fungerar som en kick-off på det nya året.   

“Det ligger alltid i januari och det är lite av en nystart på året. Vad 
händer? Vad är tankarna? Vad är målen? (…) Man får lite med 
sig i bagaget hem till hotellet, nya idéer och så vidare.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

Den årliga konferensen är enligt Ridderström ett forum för att befästa 
arbetssätt, mål och visioner. Vidare förekommer det att fokusgrupper 
bildas, vilka exempelvis kan beröra frukost, städ eller en annan funktion 
på hotellen. En ansvarig för fokusgruppen sammankallar till telefonmöten 
där olika frågor kan diskuteras. Fokusgrupperna utgör ett forum för att 
bolla idéer och jämföra verksamheten såväl praktiskt som ekonomiskt. 
Fokusgrupperna och de årliga konferenserna är även ett medel att öka 
kontakten mellan hotellen i kedjan, speciellt de som har externa 
franchisetagare då hotellen som drivs av Tribe har mycket kontakt med 
varandra.  

”För det är ju många gånger så att de som jobbar ute på hotellen 
träffar väldigt sällan varandra och när de väl träffas är det en oerhört 
viktig och värdefull mötesplats för de inser att alla har samma vardag, 
om du bor och jobbar i Örnsköldsvik eller Lund.” 

Jonas Ridderström, VD 

Huvudkontorets roll som katalysator innefattar även uppgiften att föra 
samman hotell för gemensamma satsningar, exempelvis att ett antal hotell 
i en region går samman och avlönar en lokal säljare. 
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4.5.3 Kunskapsöverföring 

Formell utbildning har blivit vanligare och viktigare inom hotellbranschen. 
När Ridderström började arbeta i branschen ”bestod ju halva 
hotelldirektörsflottan av tyska kockar”, men kunskapsnivån har höjts såväl vad 
gäller hotelldirektörer som övrig hotellpersonal. Vidare anser Ridderström 
att teoretisk utbildning, indirekt skapar en ekonomisk medvetenhet på 
hotellen. First Hotells arbetar aktivt med att förbättra uppföljning av 
ekonomi och kvalitet på hotellen. Emellertid är kunskapsnivån om 
ekonomisk uppföljning varierande på hotellen då den i hög grad är 
beroende av hotelldirektören. Hotelldirektörerna har en betydelsefull roll 
och det är av stor vikt att dessa delger övrig personal information och 
kunskap, men även tar till sig av övrig personals kunskap. Ridderström 
och Appelquist anser att receptionspersonalen på hotellen har en mycket 
central funktion, såväl för att känna av ekonomiska svängningar som att 
bemöta kunderna.  

“Det är egentligen ett oerhört känsligt instrument, receptionen, som 
man kanske bör utnyttja mer än vad man gör ibland.” 

Jonas Ridderström, VD 

Huruvida hotellen behandlar kunderna individuellt är enligt Ridderström 
mycket avhängt ”herren i mustasch”. Om hotelldirektören inte har de rätta 
ledaregenskaperna och inte kan förmedla vad hotellkedjan står för till 
personalen samt uppmuntra och inspirera personalen till detta arbetssätt 
så ”sjunker allt” hävdar Ridderström.  

”Då är det mitt jobb, vårt jobb och gå in och försöka programmera 
om den här människan [hotelldirektören] iställe t, försöka att få dom 
att se värdet med att jobba med det här [det individuella].” 

Jonas Ridderström, VD
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VD och säljare är kontinuerligt ute på hotellen, och i synnerhet om de 
märker att något hotell inte fungerar i enlighet med önskemålen. 
Föregående år genomfördes även en turné då personal från 
huvudkontoret åkte runt på alla hotell och informerade. 

“Vi måste åka ut på hotellen och kontrollera att våra koncept 
efterföljs. I maj förra året så var vi några stycken från huvudkontoret 
som var runt och besökte alla hotellen. Vi samlade  hela personalen 
och berättade om koncepten och profilen och varför vi gör som vi gör 
och varför det är så oerhört viktigt att alla hotellen jobbar åt samma 
håll.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig  

Appelquist anser att en liknande turné behövs genomföras varje år då 
personalomsättning på hotellen är hög. Den årliga kongressen är ett viktig 
forum för att förmedla en gemensam riktning och målen för året. Även 
om huvudkontorets personal regelbundet kontrollerar hotellen anser 
Ridderström att hotellen bör ha stor frihet och att personalen, i synnerhet 
receptionspersonal, bör ges denna frihet.  

“Jag tycker att det ligger lite gran i filosofin eftersom vi har pushat på 
det här med mjuka värden, att vi ska jobba nära gästen och ha 
individuella lösningar. Då måste man släppa mera på tyglarna till 
personalen, de ska känna att de har en frihet.(…) Vi har ganska få 
grejor som man känner att man måste ha för att vara med i First 
Hotels, men däremot så jobbar vi väldigt mycket med att plantera ut 
den här filosofin kring att jobba nära gästen”.  

Jonas Ridderström, VD 

Filosofi med att arbeta nära kunden kräver lite mer av hotellen, enligt 
Ridderström, och bör genomsyra allt arbete inom kedjan, allt från säljare 
till receptionspersonal, till hur kedjan marknadsför sig. Huvudkontorets 
roll är enligt Ridderström att vara ”illusionister () men vi är ju inte realister, det 
är inte vi som utför arbetet (…) vi kan föda idéer men inte utföra dem”.  
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”Det hänger ju väldigt mycket på eget engagemang [från personalen 
och hotellet] också, att inte få allting serverat. Det blir ofta roligare 
om man får vara med och lite mer delaktig. Men de koncept som är 
framtagna centralt vill vi att hotellen följer.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

Ytterligare en viktig del i arbete med att föra ut filosofin är hotellen som 
drivs av Tribe, där First Hotels har stort inflytande att påverka arbetet. 
Dessa hotell fungerar i mångt och mycket som inspiratörer och förebilder. 
För tillfället genomförs ett projekt inom Tribe som benämns ’soul 
management’ och syftar till att få all personal på hotellen att förstå 
betydelsen av att ge gästerna individuell service. ’Soul management’ är 
en ”charmoffensiv” som Ridderström hoppas ska spridas även till hotell som 
drivs av externa franchisetagare.  

Ytterligare ett steg i att sprida filosofin och förmedla First Hotels 
tankesätt är att ge ut en CD-skiva till all personal på hotellen. CD-skivan 
innehåller First Hotels bildspråk, förklaringar av olika koncept, såsom 
kläd- och musikkoncepten, vars syfte är att inspirera och skapa en 
förståelse för hur hotellen kan använda sig av koncepten för att skapa den 
individuella atmosfären på hotellen. CD-skivan innehåller även en 
beskrivning av företagets historia och anekdoter där till, en beskrivning av 
affärsidén och visionen samt ett test som personalen kan göra för att 
certifieras som ‘100 % First’.  Företagets historia är betydelsefull då detta 
ger personalen en förståelse ”för att allting inte kan var uppe och stå på tio år” 
(Riddarström).  

Personalen på hotellen är oerhört viktig för att ge gästerna den 
individuella känslan. Hotellpersonalen måste vara sociala, lyhörda och 
kunna avläsa människor, samt ha en god hand för service. Säljegenskaper 
är även viktiga hos personal i receptionen. First Hotels lägger även stor 
vikt vid att hotellpersonalen är kunniga angående kedjans produkter, 
såsom First Pass och First Member, och har kännedom om avtalen med 
stor kunderna. 
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”Det är oerhört viktigt för oss att alla på hotellen känner till våra 
produkter och koncept och väl insatta i hur de fungerar. Funkar det 
inte på hotellen får vi direkt kunder som ringer och är irriterade och 
klagar.” 

Åsa Appelquist, markandsansvarig 

First Hotell tillhandahåller utbildningar rörande produkterna, likaledes 
utbildning i de system som finns i kedjan. Huvudkontoret arbetar även 
med att uppmuntra hotelldirektörerna att avsätta tid för personalen för att 
praktisera de nyvunna kunskaperna. Tidigare fanns något som 
kallades ’First Academy’, vilket var en utbildningsdel inom kedjan, men då 
antalet externa franchisetagare har ökat har denna den avvecklas. Detta då 
First Hotels inte kan tvinga hotellen att betala utbildningar för sin 
personal.  

“Vi utbildar personalen på hotellen i våra olika system och i hur 
våra olika produkter fungerar. Övrig utbildning sköter varje hotell 
själva.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

First Hotels tillhandahåller två system för att stödja hotellen i den löpande 
verksamheten, ett kvalitetssystem, First Quality System (FQS) samt ett 
säljsystem, Power Sell. Power Sell innehåller kundinformation samt 
information om olika kundaktiviteter.  Kvalitetssystemet FQS bygger på 
TQM-principen och är ett för First Hotels speciellt utvecklat instrument. 
Systemet innehåller alltifrån anställningsbevis och mallar för 
utvecklingssamtal till hur man städar ett rum och säkerhetsmanualer. 
Kvalitetssystemet är en tilläggstjänst som hotellen köper in sig på för 
en ”symbolisk månadskostnad” (Ridderström) och grundmallen finns 
tillgängligt via intranätet, vilken hotellen sedermera har möjligheten att 
anpassa till sin speciella verksamhet. Emellertid är det inte alla hotell som 
arbetar aktivt med systemet. Ridderström hävdar att alla hotell inte har 
behov att arbeta med kvalitetsstandarder och ser inget behov av ISO-
certifiera hotell. 
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”Är man ett stort hotell är det väldigt enkelt om man kan göra 
mycket på manual av de här dagliga rutinerna och kanske 
framförallt på en sådan tjänst som städ där man har oerhört hög 
personalomsättning, inte minst i storstäderna. Så det här är ett 
värdefullt instrument för då finns det ingen tvekan hos 
hotellpersonalen vad som ska utföras, vad som ska göras på rummen 
och vad vi menar med ett välstädat rum.” 

Jonas Ridderström, VD 

Intranätet ses som den självklara källan inom First Hotels att vända sig till 
för att få information. Det används även för att kommunicera och byta 
erfarenheter mellan hotellen.  

”Vi har ett intranät då, där det finns ett diskussionsforum och där 
man har möjlighet att få tips och idéer, ställa frågor till andra hotell. 
Hur gör ni? Vi har problem med det här. Det är meningen då att 
man ska kunna få hjälp av varandra. Det finns ju mycket kunskap 
inom kedjan. (…) Man ska kunna ställa de frågorna. Det är ett 
typiskt sånt forum där man kan ställa frågor som rör driften i 
hotellet. (…) Det var väldigt efterlängtat det här intranätet” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

Även personaltransferering mellan hotellen används i syfte att dela 
erfarenheter. Detta för att lära sig hur andra hotell jobbar och kunna ta 
med sig positiva erfarenheter till det egna hotellet. Personaltransfereringar 
är även ett hjälpmedel då nya hotell berikas kedjan. När ett nytt hotell 
tillkommer i kedjan tilldelas det ett fadderhotell som är ett närbeläget 
hotell i kedjan. Fadderverksamheten fungerar som en första kontaktyta 
med andra hotell i kedjan och fadderhotellet ger stöd och hjälp såväl 
genom kontakt och telefonsamtal som att personal från fadderhotellet 
arbetar på det nya hotellet under en kortare period. Personal från 
huvudkontoret är även delaktiga i att föra in nya hotell genom att säljare 
och VD är med och informerar personal om First Hotels verksamhet och 
produkter. 
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“Med tanke på hur snabbt vi har växt och hur många hotell vi har 
förvärvat så har man nog dokumenterat lite för lite sånt egentligen. 
Det sitter fortfarande i huvudet på dem som jobbar med det.”  

Jonas Ridderström, VD 

Såväl Appelquist som Ridderström beskriver en stark entreprenörsanda 
inom First Hotels och företagare i kedjan kan varje år tävla om att bli 
utsedda till ’Årets Hotell’ och ’Årets Rockie’. Dessa utnämningar grundas 
på ett helhetsintryck av hotellets verksamhet. Vidare finns en tävling 
gällande det hotell som säljer flest ’First Pass-kort’. 

4.5.4 Affärsmodellens utveckling 

Affärsidén och nyckelorden; glädje, omtanke och innovation, har legat 
fast sedan Asmund Haare startade kedjan First Hotels. För att förverkliga 
affärsidén och nyckelorden har First Hotels utvecklat affärsmodellen 
kontinuerligt, bland annat genom att hämta inspiration från andra 
branscher. Ridderström påpekar dock att det kan vara kostsamt att vara 
först med att utveckla och lansera nya produkter och koncept. First Pass 
lanserades 2000 och har än idag inget fäste på marknaden, vilket har 
bidragit till produktens höga kostnader. Lojalitetsprogrammet First 
Member har nyligen kompletterats med en möjlighet att ansluta kortet till 
MasterCard. I dagsläget har 500 kunder ett First Member MasterCard.   

First Hotels var även en av de första med att lansera bokningar via 
Internet 1995 och utvecklingen av tjänsten fortgår, då det ännu inte är 
möjligt att ha individuella önskemål, såsom en flaska champagne vid 
ankomst, vid internetbokningar.  Vidare var First Hotels den första 
hotellkedjan i världen som lanserade en egen musik-CD och förra året 
gavs även en barnbok ut som delades ut till alla barn under sommaren. 
Boken kommer ut i handeln i höst. Dessa detaljer och delkoncept 
används som tidigare nämnts som intresseväckande argument för säljarna, 
vilket även First Design Award görs. First Design Award är ett samarbete 
med Beckmans, där Beckmans elever under Möbelmässan fick tävla om 
att bygga sitt drömhotellrum. Vinnande elev kommer i höst att skapa 
detta rum på ett av hotellen i kedjan. 
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När nya produkter och koncept lanseras sprids det direkt till samtliga 
hotell i kedjan. Hotellen är ofta delaktiga i att utveckla nya koncept och 
produkter eftersom de kan bidra med sina erfarenheter från verksamheten.  

4.5.5 Imitation 

First Hotels lägger stor vikt vid att särskilja sig från konkurrenter och i 
synnerhet den största konkurrenten Scandic.  

“Att vi inte försöker snegla på de andra kedjorna, utan att vi 
försöker gå våra egna vägar. Däremot tittar vi mycket på andra 
branscher.” 

Åsa Appelquist, marknadsansvarig 

Appelquist och Ridderström kan dock se tendenser på att konkurrenter 
efterliknar First Hotels. Scandic har nyligen lanserat ett nytt bildspråk 
vilket har tydliga likheter med First Hotels. Emellertid, påpekar 
Ridderström, att dessa tendenser även finns i andra branscher. 
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4.6 Ernst & Young  

Ernst & Young är en av Sveriges ledande revisionsbyråer som ingår i det 
som ofta refereras till som ”The Big Four”, det vill säga de fyra största 
globala revisionsbyråerna som även innefattar Deloitte & Touche, KPMG 
och PricewaterhouseCoopers. Ernst & Young har 110 000 medarbetare i 
mer än 135 länder med ett utbrett internationellt samarbete på många 
områden. Förutom revision och affärsrådgivning inom ramen för 
affärsområdet Assurance & Advisory Business Services (AABS) 
tillhandahåller Ernst & Young även skatterådgivning (Tax) och tjänster 
inom corporate finance.   

Ernst & Young delar upp AABS i två segment, det publika och nationella 
segmentet. I det publika segmentet återfinns börsbolag och internationella 
storföretag men innefattar även offentlig sektor, kommuner och landsting. 
I det nationella segmentet återfinns främst privatägda företag samt 
nystartade företag som befinner sig i implementeringsfasen. I Sverige har 
Ernst & Young cirka 2000 medarbetare varav tre fjärdedelar arbetar inom 
AABS och hälften finns i Stockholm. Verksamheten är rikstäckande med 
omkring 80 kontor från Kiruna till Malmö. Ernst & Young i Sverige 
skiljer sig från den globala organisationen genom att en stor del av 
kunderna utgörs av privatägda företag och endast 200-300 personer 
arbetar inom AABS publika segment.   

4.6.1 Affärsmodellen – Quality in Everything We Do  

Lejonparten av Ernst & Youngs verksamhet är fokuserad på revision. 
Företaget levererar lagstadgade revision och ett antal tilläggstjänster varav 
de senare numera i allt större utsträckning särskiljs från revisionen. Detta 
är till följd av den utveckling som skett inom branschen med en ökad 
fokusering på revisionsbyråernas oberoende vilket har lett till att 
managementkonsultverksamheten avyttrades 1999 och företagets 
affärsjuridiska enhet Law avyttrades under 2002. Revisorslagen definierar 
tydligt vad byråerna får och inte får göra avseende tjänster utöver den 
rena revisionen. 
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Detta har renodlat verksamheten till revision och revisionsnära tjänster 
samtidigt som det har skett en ökad diversifierad prissättning där revision 
och tilläggstjänster tydligare särskiljs. Inom ramen för redovisningsnära 
tjänster återfinns till exempel värdering vid avyttring av dotterbolag, 
internrevisionstjänster, corporate governance 47 , due diligence, 
konsultation i samband med utveckling av interna rapporteringssystem 
eller införandet av nya redovisningsregler. Kringtjänster och 
specialexpertis utgör viktiga konkurrensmedel för Ernst & Young. 

Hjärtat i Ernst & Youngs verksamhet är den världsomfattande 
revisionsmetodiken, Ernst & Young Global Audit Methodology. I princip 
består den av planering, genomförande och avrapportering av revisionen. 
Metodiken innefattar fjorton steg, från den initiala kundkontakten till 
återkoppling efter genomfört uppdrag. Varje steg är indelat i ett antal 
aktiviteter som i sin tur är indelade i en rad underaktiviteter. Metodiken 
fokuserar på att lagar och förordningar efterlevs men även på 
värdeskapande för kunden genom att på ett tidigt stadium identifiera 
problem, komma med proaktiva förbättringsförslag och vara tillgänglig 
för kunden när frågeställningar och problem uppstår. Även om 
metodiken är styrande sker lokala anpassningar utifrån den nationella 
lagstiftningen samt de unika förutsättningarna i branschen som kunden 
verkar och kundens specifika situation.  

“Vår affärsmodell är egentligen vår revisionsmetod, det är så vi 
fullgör vår grundbult, det vill säga revision. Den metoden är enhetlig 
världen över, den är exakt densamma här som i USA, som i 
Storbritannien och som sagt, oavsett om ni åker ut till AABS 
publika eller nationella, oavsett om ni åker till Säffle så är 
regelverket exakt densamma som om ni åker till London” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika

                                        
47  Inom corporate governance arbetar Ernst & Young med frågeställningar sin berör 
relationen mellan bolagsledning och ägare. 
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Metodiken utgör grunden och ses som en ledstjärna och måttstock. Inom 
ramen för metodiken ställs dock krav på eget tänkande och egna initiativ 
trots att det är en strukturerad process. Detta gör att den generella 
metodiken är applicerbar globalt. Ett av stegen i metodiken är att ta 
hänsyn till lokala regler. 

“Möjligen skulle man tycka att man stoppar undan fantasin och 
kreativiteten men som sagt, vi är tänkande människor, man får inte 
bara hålla sig till mallen. Den är ett stöd för att göra jobbet helt 
enkelt.” 

Kjell Hanson, 
Marknadsområdeschef 
Mellansverige  

Ernst & Young ser en rad fördelar med ett enhetligt tillvägagångssätt. 
Inom det publika segmentet underlättas arbetet med multinationella bolag. 
Många multinationella bolag använder samma revisionsbyrå över hela 
världen för alla sina dotterbolag och då är det en fördel om arbetssätten 
inte skiljer sig avsevärt mellan olika länder. Kommunikation mellan Ernst 
& Youngs globala enheter underlättas av en gemensam referenspunkt. På 
samma sätt underlättas kommunikation inom landet och 
personalväxlingar mellan olika team. Ernst & Young har ett internationellt 
utbyte där medarbetare under längre eller kortare perioder har möjlighet 
att arbeta i ett annat land. Då alla medarbetare kan metodiken underlättas 
acklimatiseringen internationellt. En nackdel som ibland upplevs i det 
nationella segmentet är att metodiken är baserad på erfarenheter från 
storföretag vilket inte alltid passar arbetet med små företag. 

”Den som har gjort metodiken har nog tänkt mest på Coca Cola, 
ABB och så vidare och då får du ett elände när du ska skala ner den 
till Linköpings Fönster i Tornby.(…) Det är rätt stor skillnad 
mellan tillämpad metodik på Coca Cola och tillämpad metodik på 
enmansåkeriet eller mäklarbyrån.” 

Kjell Hansson, 
Marknadsområdeschef 
Mellansverige
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Revisionsmetodiken stöds av manualer, databaser, mallar, arbetsverktyg 
och en långtgående utbildningsverksamhet. Att vara del av en stor 
organisation skapar fördelar som små lokala byråer inte har. Framförallt 
berör det kunskapsområdet, där Ernst & Young har tillgång till stor 
kompetens inom relaterade områden.  

“Jag kan alltid säga att jag kan leverera vad du än har för fråga. Jag 
kan hjälpa till för jag har tillgång till kunskap och behöver inte bara 
förlita mig på min egen kunskap. Det är just det som är tricket, att 
förena den stora kunskapsmassan som finns representerad i det stora 
företaget med den lokala närvaron och det här med att jobba i smått. 
Det vill säga, att ändå se den lille kunden.” 

Kjell Hansson, 
Marknadsområdeschef 
Mellansverige 

Då alla inom Ernst & Young arbetar efter samma metodik behöver 
medarbetarna inte uteslutande arbeta inom det publika respektive 
nationella segmentet. På samma sätt arbetar representanter för olika 
affärsområden ofta med samma kund och det även finns en 
branschindelning som i första hand berör arbetet med större kunder.  

Ernst & Young tillgodoser sina kunders behov av revision, rådgivning 
avseende ekonomiska frågeställningar och riskhantering. Ernst & Young 
säljer kunskap inom områden där kunden har begränsad kunskap och är i 
behov av stöd och hjälp. Tjänsten innefattar dels kunskapen i sig men 
även hur kunskapen överförs till mottagaren är av vikt för kundens 
upplevelse av tjänsten. Mabon poängterar att revision handlar om att veta 
när mer arbete inte krävs för att fullgöra tjänsteleveransen och metodiken 
ger en referensram i detta arbete. 
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“Apollo 13 är självklart en väldigt bra film. Om man helt bortser 
från att de kan vara spännande och så, så handlar den om vilka 
minimisteg måste jag göra för att få ner rymdsonden på jorden. Gör 
jag ett steg för mycket, ja, då dör alla för då tar syret eller elden slut. 
Kanske en drastisk liknelse, revision är nog kanske inte fult så 
drastiskt men det handlar om att i revision identifiera de minimisteg 
som jag måste göra för att kunna skriva på och de här minimistegen 
är exakt samma Jorden över.” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapita lansvarig, AABS 
Publika 

Branschkunskap är en central del i verksamheten för att kunna identifiera 
de risker som är förknippade med olika verksamheter. Kunskap om 
kundens situation är vital för att kunna leverera en god revision och skapa 
ett förtroende mellan kund och revisor. 

“Det finns nästan ingenting som kunder värdesätter så mycket som 
branschkunskap” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika 

Förtroende mellan revisor och kund är viktigt samtidigt som revisorn ska 
vara och uppfattas som oberoende. Det är inte ovanligt att företag har 
arbetat med samma revisionsbyrå i flera år och att ledningen av ett 
uppdrag reviderar samma företag år från år. Inom det nationella 
segmentet utgör revisorn ofta ett viktigt stöd både för företaget och för 
företagaren eftersom företagets ekonomi är nära förbunden med 
företagarens privata ekonomi. Att ha tid och vara tillgänglig för kunden 
anses mycket viktigt liksom den egna kompetensen och kundförståelsen.   

“Vad är det som VD har ont i magen över när han ska somna? 
Vad är det han tänker på? Det måste jag också tänka på för det 
berör min revision.” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika 
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Prispress inom det publika segmentet har lett till att revisionsnära tjänster 
i större utsträckning säljs separat från den lagstadgade revisionen. Vid 
stora revisionsuppdrag sker normalt sett en upphandling där offerter 
lämnas in. Priset är en viktig faktor men även branschkunskap, global 
täckning och vilka lösningar som kan erbjudas. I det nationella segmentet 
kan Ernst & Young ta ut ett högre pris än de lokala småbyråerna eftersom 
de kan erbjuda kunskapen expertis inom ett större antal områden. För 
småbolagen är relationen till revisorn viktigare vilket leder till att de i 
högre utsträckning väljer en revisor än en rev isionsbyrå medan bolag i det 
publika segmentet i stor utsträckning väljer firma.  

4.6.2 Organisationsstruktur 

AABS utgör kärnan i verksamheten medan Tax och Corporate Finance 
utgör specialenheter som i olika hög utsträckning finns representerade 
runt om i landet. Det finns sex olika regioner: Stockholm, Norrland 48, 
Väst, Syd, Sydost och Mellan. Inom varje marknadsområde finns ett antal 
kontor av varierande storlek. Det finns cirka 200 delägare i Ernst & 
Young och medarbetarna är formellt indelade från partner till 
revisorsassistent där ansvar och uppgifter varierar. Titlarna uttrycker en 
kompetens och en ansvarsnivå. 

Ingen större fusion har skett nationellt under de senaste tio åren, men det 
förekommer löpande förvärv av mindre byråer på orter runt om i landet. 
Det bör dock nämnas att Ernst & Young övertog Arthur Andersens 
verksamhet i 58 länder, emellertid ej i Sverige. I samband med förvärv 
assimileras den uppköpta verksamheten successivt till Ernst & Youngs 
arbetssätt och metodik. Vidare införs Ernst & Youngs tekniska plattform 
hos den förvärvade byrån, vilket ställer hårda krav på anpassning. Detta 
sker inte över en natt utan det krävs tålamod, varlighet samt utbildning. 
Anser Ernst & Young att ett potentiellt förvärvsobjekt inte kan 
assimileras på ett tillfredsställande sett genomförs inte förvärvet. 

                                        
48 Norrland och Stockholm har samma marknadsområdeschef 
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Förvärvet av byråer innebär att Ernst & Young snabbt etablerar sig på 
marknaden, då en befintlig struktur samt kundstock finns. När två 
jämnstarka parter fusioneras kompliceras processen. För Ernst & Young 
tog det flera år innan en enhetlig metodik blev klar efter fusionen mellan 
Ernst & Whinney och Arthur Young 1989. Metodiken förändrades 
ständigt under ett antal år vilket försvårade arbetet och krävde 
kontinuerligt stora utbildningsinsatser.  

“För tio år sen var vi mer som regionala talibanska klanhövdingar 
som slog sig samman och delade sin getter” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika 

I vissa fall har även kontor startats från grunden vilket har underlättat 
arbetet med att få enhetlighet i arbetssätt eftersom den lokala byrån startat 
med ett tomt ark. Däremot tar det tid att bygga upp en lokal struktur och 
arbeta in sig på orten. Erfarenheter från förvärv och nyetableringar finns 
inte dokumenterat utan Ernst & Young förlitar sig i hög grad på individer 
med tidigare erfarenhet och ’maggropskänsla’. 

Det finns en rad mötesplatser där företagets medarbetar interagerar. Detta 
sker i första han i arbetet som normalt sätt bedrivs i team vars 
sammansättning kan variera mellan uppdragen. Givetvis hålls en mängd 
möten i anslutning till uppdragen men även i andra sammanhang som 
exempelvis månatliga kontorsmöten träffas medarbetarna. 
Marknadsområdescheferna träffas regelbundet liksom 
strukturkapitalgruppen49 och partners i landet. Utöver detta anordnas en 
rad sociala aktiviteter både lokalt och nationellt vilket kan röra sig om 
pubkvällar, idrottsaktiviteter, julfester och konferenser. 

                                        
49 Strukturkapitalgruppen består av strukturkapitalansvariga från respektive marknadsområde 
samt Chief Knowledge  Officer.  Begreppet strukturkapital redogörs under rubriken 
kunskapsöverföring. 
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Inom företaget finns även olika nätverk. Då alla nya medarbetare följer en 
femårig utbildningsplan finns det kontakter mellan medarbetare på olika 
kontor som gått samma utbildning. Utbildning och sociala aktiviteter 
skapar således ett kontaktnät internt och formella och informella 
kontaktytor inom de lokala kontoren och mellan anställda på olika kontor. 

4.6.3 Kunskapsöverföring 

Kunskap har en central roll inom Ernst & Young och det finns ett 
långtgående arbete kring kunskapsfrågor. Återigen är metodiken i 
centrum för detta arbete där utbildning och vad företaget själv kallar för 
strukturkapital är viktiga beståndsdelar. Utbildning i olika former sker 
löpande och det finns ett gemensamt utbildningsprogram på globalnivå, 
vilket är anpassat efter lokala regler. Dels så finns ett obligatoriskt 
grundutbildningsprogram för yngre nyanställda som sträcker sig över en 
femårsperiod, dels finns det vidareutbildning för specialister inom 
fackområden och kurser i personalfrågor och ledarskap för seniora 
medarbetare. Ett viktigt syfte med utbildningsarbetet är att uppdatera 
medarbetarna på den senaste lagstiftningen och dess implikationer. 
Dessutom arrangeras regelbundet så kallade kunskapsluncher där 
medarbetarna bjuds på en enklare lunch under en föreläsning inom något 
aktuellt område, exempelvis en lagförändring.  

Strukturkapitalet berör såväl revisionsmetodik som knowledge 
management. Metodik, verktyg, mallar och databaser innehållandes bland 
annat företags- och branschinformation ingår i strukturkapitalet. Ernst & 
Young använder i stor utsträckning informationsteknologi och det finns 
utvecklade verktyg för att inhämta, lagra och sprida kunskap och 
information. Inom ramen för det formella kunskapsarbetet ingår research 
kring branscher och företag, kunskapsöverföring och frågor rörande hur 
den interna tekniska plattformen ska knytas samman med kunder för att 
underlätta rapportering mellan Ernst & Young och kunderna. 
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Det finns en central organisation som har huvudansvaret för 
strukturkapitalet och inom varje marknadsområde finns en medarbetare 
som är strukturkapitalansvarig i marknadsområdet. På kontorsnivå 
fördelas även ansvaret för dessa frågeställningar. I Linköping finns en 
person som har ansvar för strukturkapitalfrågor på likartat sätt som det 
finns ansvarig medarbetare för kund-, marknads- och personalfrågor samt 
finansiella frågor. Det övergripande ansvaret för alla dessa områden har 
kontorschefen. 

“…dels har vi den som vi benämner strukturkapital, den fasta, den 
som vi kan överföra mellan olika individer som vi stävar efter att alla 
ska ha men det finns naturligtvis mycket individuell kunskap som vi 
aldrig kommer kunna lämna iväg eller överföra.” 

Magnus Sundqvist,                 
Cheif Knowledge officer  

Arbetet med att utveckla effektiva databaser ur ett användarperspektiv har 
varit ett viktigt led i arbetet med att understödja den metodik som Ernst 
& Young använder sig av. Inom AABS Publika har antalet egna databaser 
skurits ned i syfte att underlätta för användarna att finna information. 

“… vi har skapat fyra databaser där allting ska finnas, där det 
finns regler om revision, där det finns regler om redovisning, där det 
finns regler om vad vi kallar konsultnära tjänster, det kan helt enkelt 
vara att vi hjälper en kund att upprätta en årsredovisning eller en 
deklaration eller någonting, och den sista är en supportdatabas.” 

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika 

Att arbeta enhetligt skapar en rad fördelar, men det ställs hårda krav på att 
metodiken efterlevs och avvikelser tolereras i regel inte. Att följa 
metodiken är en viktig kvalitetsfråga dels gentemot kunden men även mot 
den lagstiftning som finns inom området. Det sker en löpande 
dokumentering av arbetet och dess resultat. Kvalitetssäkring och 
uppföljning sker löpande genom stickprov. 
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Internationellt finns en utvärderingsprocess som heter AQR, Audit 
Quality Review, där varje land kontrolleras. Anställda utvärderas 
regelbundet och utvärderingen grundas bland annat på hur medarbetaren 
efterlever metodiken och i vilken utsträckning medarbetaren använder 
strukturkapitalet. För seniora medarbetare finns även krav på att bidra till 
yngre kollegors utveckling samt deras kunskap kring metodik. Ernst & 
Young har utvecklat en enhetlig utvärderingsmall för varje medarbetare 
avseende metodik, men Hansson vidhåller att utvärderingen förmodligen 
inte är enhetlig mellan kontorschefer och gruppchefer50.  

4.6.4 Affärsmodellens utveckling  

Idag finns en tydlig metodik som implementeras globalt med lokala 
anpassningar. Den befintliga metodiken fick sin nuvarande form för 
ungefär fyra år sedan och har i stort sätt inte ändrats. Processen med att få 
alla medarbetare att arbeta efter metodiken pågår fortfarande och i det 
arbete ligger även att få medarbetarna att använda databaser, manualer, 
verktyg, checklister etcetera.  

Den tekniska utveckling har påverkat hur arbetet bedrivs. IT-lösningar 
har effektiviserat arbetet avsevärt på många områden. Exempelvis vid 
revision av multinationella företag, där kvartalsrapporter från ett 
hundratal länder skall sammanställas centralt, har arbetet effektiviserats, 
då revisorerna inte är beroende av fax, brev och budfirmor utan istället 
kan länka samman dotterbolagen elektroniskt.  

Tillämpningarna av metodiken är i hög grad erfarenhetsbunden och 
utvecklas allt eftersom nya erfarenheter görs. Förändringar i lagstiftning 
gör att arbetssättet successivt alltid uppdateras efter rådande lagstiftning 
och regelverk. Detta skapar även möjlighet att kontinuerligt komma med 
nya lösningar inom en rad områden som en följd av nya lagar och regler.

                                        
50 Med gruppchef avses person på ett större kontor, exempelvis Stockholm, som har samma 
roll som en kontorschef. Stockholmskontoret som har omkring 1000 medarbetare har ett 
flertal gruppchefer.  
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Enligt Sundqvist är revisionsbranschen en konservativ bransch i många 
hänseenden som har sin grund i att mycket är reglerat i lag. Det finns ett 
ifrågasättande vad avser förändringar vilket gör att nya idéer granskas 
ingående och de kan vara svåra att driva igenom om inte dess förtjänster 
är uppenbara och att dess nytta går att påvisa. Förändringar sker sällan 
obetänkt.  

För närvarnade pågår en process mot en mer utvecklad internationell 
standard inom revisionsområdet. I linje med denna utveckling ligger Ernst 
& Youngs arbete med att skapa en enhetlig global metodik. Länken 
mellan det nationella och internationella kunskapsarbetet inom Ernst & 
Young är den nationella enheten Centre for Business Knowledge (CBK), 
som leds CKO:n. I Cleveland, USA, finns ett metodikcentrum och 60 
personer ansvarar för utvecklingen av metodiken och utbildningsstöd, 
manualer och andra hjälpmedel. Arbetet på metodikcentrum lägger en 
grund, vilken sedermera kompletteras i Sverige med checklistor och andra 
verktyg anpassade för de svenska förhållandena. Likväl som ett utvecklat 
intranät existerar med databaser, mallar och arbetsverktyg så finns även en 
extranätplattform som kan skräddarsys för lokala kunder. 

4.6.5 Imitation 

Då Ernst & Young bedriver en starkt reglerad verksamhet är insynen stor 
från konkurrenter och andra intressenter. Skillnaden mellan konkurrenter 
är inte nämnvärt stor och aktörer i branschen deltar regelbundet på 
varandras seminarier och tar emellanåt del av varandras offerter etcetera. 
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”Det är inte så att det är någon sådan här “top secret-grej”, men sen 
kan man säga oss emellan då att revision är då inte någon ”rocket 
science-grej”, det är faktiskt inte så himla svårt. Kan man göra det 
mer eller mindre effektivt? I allra högsta grad. Kan man göra en 
bättre eller sämre revision? Absolut, utan tvekan, men är metoden 
vrålhemlig? Om våra manualer skulle falla i fiendens händer skulle 
det skada oss? Inte på något sätt, de kanske grillar sina hamburgare 
i 36 sekunder och vi 24.”  

Hamish Mabon, 
Strukturkapitalansvarig, AABS 
Publika 

Det finns givetvis en strävan i branschen att vara bättre än konkurrenten 
vilket kan åstadkommas på flera sätt, till exempel genom att vara 
effektivare, kunna leverera konkurrenskraftiga tilläggstjänster och besitta 
god branschkunskap. Det krävs en stor kunskapsmassa och ett effektivt 
användande av kunskapen. 

“Metodiken är inte hemlig på något sätt för vad man ändå säger är 
att metodiken kan vem som helst kopiera. Man kan ta databasen 
eller de här mallarna och så kan de försöka men det är kulturen i 
företaget, det är människorna i företaget och det gäller att lära upp 
dem. Det är det som är det svåra.” 

Magnus Sundkvist,                 
Chief Knowledge Officer 

Inom vissa områden kan det skapas tillfälliga fördelar när Ernst & Young 
kan leverera en lösning som inte tillhandahålls av konkurrenten. Eftersom 
företaget säljer kunskap blir dessa försprång sällan långvariga och 
konkurrenterna snabbt stänger tidsfönstret genom att erbjuda samma eller 
liknade lösningar. 
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4.7 KPMG 

KPMG är en ledande aktör inom revision och ekonomisk rådgivning och 
en av de så kallade ”The Big Four”  51 i revisionsbranschen.  KPMG ingår i 
det internationella revisions- och konsultnätverket KPMG International 
som har verksamhet i 152 länder och huvudkontor i Amsterdam. 

I Sverige har KPMG cirka 1800 medarbetare fördelade på affärsområdena 
Revision Stora företag, Ägarledda – revision & rådgivning, Skatt och 
Financial Advisory Services. Revision Stora företag arbetar med 
storföretag och större organisationer och erbjuder revision och 
revisionsnära rådgivning. Ägarledda erbjuder också revision och 
revisionsnära rådgivning men till lokala marknader och offentlig 
verksamhet. Skatt tillhandahåller skatterådgivning medan Financial 
Advisory Services tillhandahåller finansiell rådgivning och finansiella 
tjänster. Omkring två tredjedelar av medarbetarna återfinns inom 
revisionsverksamheten. Verksamheten i Sverige bedrivs vi 80 kontor 
indelade spridda från Haparanda till Malmö i 16 marknadsområden.  

4.7.1 Affärsmodellen – It’s time for clarity 

“Vi ska vara den främste leverantören av värdeskapande tjänster 
inom ekonomisk information.” 

KPMG:s årsredovisning 2001-
2002 (2002:4) 

KPMG bygger sin verksamhet utifrån ovanstående affärsidé samt fyra 
ledord; engagemang, professionalism, nytänkande samt förtroende och 
respekt. Det finns en önskan att utstråla kompetens i arbetet och 
företagsledningen betonar ofta att KPMG ska ett rådgivande bolag. I 
nätverket KPMG International finns ett samordnat utvecklingsarbete 
liksom en gemensam metodik, utbildning och profil. 

                                        
51  The Big Four utgörs av KPMG, Deloitte & Touche, Ernst & Young samt 
PricewaterhouseCoopers. 
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KPMG ser kundens affärsprocesser som kärnan i sin verksamhet vilket 
sträcker sig över lösningar inom strategi, processer och implementering. 

Inom Revision Stora företag tillhandahåller KPMG revision, kvalificerad 
redovisning och rådgivning. Inom ramen för detta erbjuds tjänster som 
bygger på en analys av kundföretagets risker, styrsystem, kontrollstruktur 
och funktioner. Ägarledda – revision & rådgivning tillhandhåller också 
revision och rådgivning men här är ofta företagets och företagarens 
ekonomi nära sammanbundna vilket innebär att KPMG även ger 
rådgivning kring exempelvis generationsväxlingar i ägarfamiljer. 

Grundverksamhet utgörs av revision och revisionsnära rådgivning och 
den bygger på en internationellt utvecklad metodik för legal revision. 
Metodiken, som är generell för alla typer av företag, ökar effektiviteten 
och minska risken för att viktiga aspekter i revisionen förbises. En 
gemensam metodik finns även inom de andra affärsområdena.  Historiskt 
sett har KPMG varit starka inom skatterådgivning, en verksamhet som är 
intimt kopplad till revisionsarbetet. Här ser KPMG fördelen med att vara 
en federation, att företaget kan ta det bästa från olika länders metod till en 
internationell metodik. Det finns dock anledning till att emellan åt anpassa 
metodiken efter lokala förutsättningar. 

“…även om vi har en internationell samverka så ha vi som firmor 
ändå en viss frihet om man känner att det kan vara en metod som 
helt enkelt inte lämpar sig för det här landet. Vi har en kultur som 
inte passar, eller vi har en kundstock som inte lämpar sig eller vi har 
något annat som inte är helt anpassat. Så finns det också möjlighet 
att skilja sig något, man behöver inte ta sig an precis allt men det 
betyder inte att man, så att säga, ska jobba stick i stäv utan man 
kan göra sin egen anpassning av den internationella metoderna.” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 
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Revisionsmetodiken i Sverige utgår från Föreningen Auktoriserade 
Revisorers revisionsprocess. Den skiljer sig inte särskilt mycket från andra 
byråer och arbetssättet på KPMG:s kontor är likartat, enligt Carelid.  

“De är ju obligatoriska och vi har ju vår kvalitetskontroll där varje 
kvalificerad revisor blir granskad var tredje år på något av sina 
uppdrag. Då blir det kontrollerat att man har följt de anvisningar 
som ges av de obligatoriska dokumenten och om revisionen är 
kvalitetsmässigt god.” 

Elisabeth Carelid, 
Marknadsområdeschef Linköping 

Revisionsmetodiken innefattar planering, genomförande och rapportering 
i vilken bedömning av väsentlighet och risk görs. Riskbaserad 
återkoppling sker kontinuerligt under processen. Metodiken är 
processorienterad och fokuserar på strategier och affärsrisker. Både 
revisorer och specialister involveras i arbetet. I planeringsfasen redogör 
ansvarig revisor för alla avgörande beslut och ger motiv till såväl val som 
bortval. För detta ändamål finns en arsenal av blanketter och hela 
processen stöds av böcker, elektroniska uppslagsverk samt 
dokumentation. Ett granskningsprogram används under genomförandet 
som styr vad granskaren ska titta på för att uppnå revisionsmålen. I 
KPMG:s kunskapsbank finns förslag på standardiserade 
granskningsprogram även om revisorerna utformar egna för den specifika 
situationen. I den avslutande rapporteringsfasen, där revisionsberättelsen 
och rapporter till företagsledningen upprättas, används i hög grad mallar 
och standardiserade blanketter. Revisionsmetodiken skiljer sig mellan 
stora noterade bolag och ägarledda företag vilket har lett till att KPMG 
under 2002 introducerade en revisionsmetodik som är anpassad till 
ägarledda företag.  

KPMG strävar efter att tillgodose sina kunders behov av ekonomisk 
information. Det sker givetvis i form av den lagstadgade revisionen men 
även rådgivning i olika ekonomiska frågeställningar. Kunderna återfinns 
inom vitt skilda verksamheter från nationella och internationella 
storföretag till ideella och icke vinstdrivande organisationer varvid 
kundernas behov varierar avseende vilka tjänster de efterfrågar.  
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De varierande kundbehoven kan tillgodoses genom KPMG:s bredd och 
tillgång till specialister. 

“KPMG:s medarbetare har en förmåga att leverera kunskap på ett 
personligt sätt, anpassat efter kundens krav” 

Utdrag ur en företagspresentation 
av KPMG, 2003   

4.7.2 Organisationsstruktur 

Inom givna ramar ges stor frihet i hur arbetet utformas. KPMG:s 
decentraliserade organisation strävar mot att flytta ut besluten i 
organisationen. En fördel som lyfts fram är att beslut fattas fortare, men 
att det finns en risk att medarbetare går utanför ramarna. Ett av KPMG:s 
ledord är förtroende och respekt vilket innefattar öppen kommunikation 
och tillit mellan medarbetare. 

“Där [dialogen mellan medarbetare kring verksamhetsrelaterade 
frågor] är det faktiskt väldigt fritt och det tycker jag faktiskt att vi 
ska vara stolta över, att vi har en väldigt öppen kultur.” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 

KPMG:s verksamhet är i Sverige indelat i 16 marknadsområden som 
själva beslutar vilka marknadsaktiviteter som skall genomföras, även om 
det ligger en affärsplan, som utformats i samråd med företagsledningen, i 
botten. Ett kontor i marknadsområdet fungerar som nav för ett antal 
satellitkontor. Inom marknadsområdet anordnas till exempel samordnade 
marknads- och utbildningsaktiviteter och kontoren samarbetar inom en 
rad områden och arbetar i viss utsträckning även med varandras uppdrag. 
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“Vi har en gemensam marknadsplan och tar fram den gemensamt. 
(…) Men nu jobbar vi mycket mer gemensamt och  jag  har fortsatt 
nu och intensifierar det arbetet för att jag tycker att vi har många 
beröringsområden där vi kompletterar varandra. Motalakontoret är 
lite mera inriktat på redovisningsuppdrag, det är vi inte här i 
Linköping utan vi är mer revisionsinriktade men båda disciplinerna 
behövs och då passar det utmärkt att samarbeta.” 

Elisabeth Carelid, 
Marknadsområdeschef Linköping 

Det finns ett stort stöd från huvudkontoret genom att det tillhandahåller 
material för olika situationer samt ett antal specialavdelningar som 
utnyttjas frekvent av kontoren. Kunskapsarbetet är en stödfunktion och 
huvudkontoret arrangerar även utbildningar. KPMG:s intranät innehåller 
företagets kunskapsbank, information om aktuella utredningar samt 
information om händelser i företaget med mera. Kunskapsbanken utgör 
ett stöd för KPMG:s medarbetare i den dagliga verksamheten. 

“Kunskapsbanken används ju väldigt mycket av oss. Där finns det 
då vissa basdokument, vägledningar men också möjlighet att söka 
efter personer som har kunskap inom olika områden.” 

Elisabeth Carelid, 
Marknadsområdeschef Linköping 

Inom KPMG arrangeras aktiviteter i anslutning till arbetet, till exempel 
konferensresor, utbildningsresor, informationsträffar och 
utvärderingsaktiviteter. Kontorscheferna inom marknadsområdet träffas 
regelbundet och det finns även nationella träffar för kontorscheferna. 
Likaledes organiseras sociala aktiviteter som pubkvällar och 
idrottsaktiviteter. I Linköping finns något som kallas ’Bohlinstjejerna’, 
vilket närmast kan liknas vid en alumniverksamhet för kvinnor som 
arbetat på KPMG men lämnat verksamheten för arbetet på andra 
organisationer. Linköpingskontoret arrangerar aktiviteter, främst av social 
karaktär för ’Bohlinstjejerna’ och Carelid belyser att det är ett ansråkslöst 
sätt att skapa kontakter utanför den egna organisationen och hålla sig 
ajour med omvärlden. 
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Vidare ser Carelid det som ett sätt att attrahera kvinnorna tillbaks till 
KPMG. Likaledes får före detta anställda regelbundet information från 
KPMG. Carelid tror att detta förekommer även på andra håll inom 
KPMG men kanske inte lika strukturerat.  

4.7.3 Kunskapsöverföring 

“Kunskap är det viktigaste, det är det vi tjänar pengar på, det är 
därför vi finns här.” 

Elisabeth Carelid, 
Marknadsområdeschef Linköping 

KPMG som ser sig själva som ett kunskapsföretag där kunskapsarbetet i 
olika former har hög prioritet. Inom KPMG finns en organisation som 
arbetar med att stödja kunskapshantering och kunskapsöverföring genom 
att förse organisationen med verktyg, metoder och system. Detta arbete är 
kopplat till det internationella kunskapsarbetet inom KPMG International. 
Inom KPMG finns det cirka 40 personer, så kallade kunskapsmedarbetare, 
som arbetar deltid med dessa frågor.  

Erfarenhetsutbyte inom KPMG sker på flera sätt, bland annat genom 
rotation mellan olika arbetsteam vilket gör att personer med olika 
erfarenheter förs samman. Internationellt finns även ett rotationsprogram 
där medarbetare erbjuds möjlighet att under en tid arbeta i utlandet. Detta 
utnyttjas dock inte i någon större skala men det finns en ambition att öka 
intresset för programmet. Eva Alexandersson Winter belyser dock att 
erfarenheterna från rotationsprogrammets deltagare skulle kunna tas 
tillvara bättre. Inom KPMG görs även internationella studiebesök på 
utländska kontor. Linköpingskontoret har varit på besök i London och 
Bryssel vilket ger nya intryck som kan omsättas i den egna verksamheten. 

Utvärderingar görs i olika sammanhang. I Linköping avslutas 
revisionssäsongen med erfarenhetsmöten där medarbetarna diskuterar 
vad som har gått bra, vad som kan förbättras och vilka problem 
revisorerna har stött på. Detta tar medarbetarna med sig till nästa säsong 
där gjorda erfarenheter utnyttjas samtidigt som kunskap överförs till yngre 
medarbetare.  
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“Jag tycker också det är intressant med bakgrunder, vi pratar lite om 
hur de fungerar här på kontoret med andra, med uppdragen. En del 
jobbar ju själva ute på uppdragen, de har ingen äldre kollega med sig 
utan får sköta kontakterna själv och vi pratar om 
kompetensutveckling, både vad gäller praktiska delen och vad gäller 
den teoretiska delen och där hjälper vi ju till att planera deras 
teoretiska utveckling om den brister i vissa avseenden.” 

Elisabeth Carelid, 
Marknadsområdeschef 

Medarbetarutvärderingar sker där medarbetarna utvärderas utifrån sin 
kompetensprofil. Kompetensprofilen beskriver vad som förväntas av 
medarbetare på olika nivåer, det vill säga, den titel som medarbetaren har; 
assistant, assistant manager, manager, senior manager eller partner. 
Kompetensprofilen följs inte slaviskt i Sverige medan andra länder har 
implementerat den fullt ut, en trend som även börjar bli synlig i Sverige. 
Evalueringen beaktar flera aspekter, seniora medarbetare bedöms utifrån 
deras bidrag till företagets intäkter, men även med avseende på hur väl 
individen bidrar till sina medarbetares utveckling. 

”Har man då den typiska personen, en sån som jobbar 110 %, 
aldrig har tid att gå på kurs och inte heller har tid att lär ut till sina 
medarbetare, det är ingen bra person. Han är hur duktig som helst, 
han har enorm potential vad gäller intjäning men det finns ingen 
framtidsaxel för honom, det finns ingenting när han slutar. Båda de 
delarna måste bedömas, både den egna utvecklingen och möjligheten 
att utveckla andra” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 

Utbildningen för nya medarbetare följer en femårig kursplan som syftar 
till att medarbetarna ska stå rustade för auktorisation. Denna utbildning är 
gemensam för alla medarbetare och fokuserar på den metodik som 
KPMG använder. Efter dessa fem år finns möjlighet att specialisera sig 
inom något område och genom olika kurser fördjupa sina kunskaper. Det 
är upp till KPMG:s anställda att hålla sig ajour med vad som händer inom 
sitt verksamhetsområde och för att underlätta detta ges tid för självstudier 
varje vecka. 
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Ytterligare ett sätt att utveckla medarbetarna är att medarbetarna får hålla 
föredrag och diskussioner om sitt specialistområde. Intranätet utgör den 
viktigaste informationskanalen för all löpande information men fungerar 
även som ett diskussionsforum för aktuella ämnen och frågeställningar, 
där vem som helst kan starta en diskussion.  

I kunskapsbasen finns erfarenheter från tidigare projekt dokumenterade. 
Materialet är anonymiserat för att skydda kunden ifråga och kan innehålla 
gamla offerter, rapporter, utredningar och annat som kan vara av intresse. 
Kunskapsbasen är strukturerat efter bransch, tjänster och geografiskt 
område. En risk med det dokumenterade materialet är att det används 
felaktigt och därför ombeds personalen visa omdöme när de använder 
dessa kunskapskällor. Mängden information utgör även ett problem då 
det kan vara svårt för användaren att hitta det som eftersökes, varvid det 
är av vikt för medarbetarna att lära sig söka i kunskapsbasen.  Nyligen har 
nya sökmotorer introducerats vilket minskar detta problem. 

Mot bakgrund av att lagstiftningen förändras kontinuerligt ger KPMG 
årligen ut en text, ”Vägledning inför bokslut”, som tar upp förändringar 
som bör tas i beaktande vid revidering av bokslut. 

4.7.4 Affärsmodellens utveckling 

“De problem som nyligen uppmärksammats i flera stora 
internationella koncerner leder till att nya regler och kontroller införs 
av lagstiftare och andra kontrollorgan, såväl i Sverige som utomlands. 
Detta medför i sin tur ett behov av alltmer kvalificerade tjänster från 
företagens revisorer.” 

KPMG: s årsredovisning 2001-
2002, (2002:10) 

Revisionsbranschen har under de senaste åren påverkats av den globala 
utvecklingen inom revisionsområdet mot bakgrund av näringslivets 
fortsatta internationalisering, där affärsmässiga kopplingar mellan länder 
ger återverkningar i hur revisionen bedrivs. Metodutveckling sker 
internationellt med hjälp av fokusgrupper. 
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KPMG menar att redovisningsregler, skatteregler och revisionsteknik i 
högre utsträckning skiljer sig mellan stora bolag och ägarledda bolag, 
vilket delvis driver utvecklingen i dessa segment i olika riktningar. Som en 
respons på de senaste förändringarna har KPMG valt att en ökad 
specialisering inom affärsområdet Stora företag och satsningar inom 
revisionsområdet. Mot bakgrund av att lagstiftningen går mer och mer 
mot internationella standarden har samarbetet inom KPMG International 
utökats. Ur ett förändringsperspektiv kan KPMG möjligtvis vara lite 
trögtvilket, enligt Alexandersson Winter, grundar sig i att företagets 
medarbetare i hög grad är granskande och ifrågasättande och att 
medarbetarna reagerar om de anser att något inte är bra. 

KPMG har genomfört förvärv av andra verksamheter, dels i form av 
enbart personal, dels hela företag. Huvudmotivet är ofta att komma åt 
förvärvsobjektets kundstock. Detta kan skapa komplikationer då 
kunderna har en inarbetad relation med sin befintliga revisor och KPMG 
kan uppfattas som för stora. I dessa fall är därför viktigt att gå långsamt 
fram. Ytterligare ett skäl till en varsam förvärvsprocess är att ett uppköp 
ofta föregås av spekulationer och personalen på förvärvsobjektet kan 
behöva lite lugn och ro. Vid förvärv implementeras allt från KPMG:s 
tekniska plattform till detaljer som brevpapper.  

“Att successivt få dem [förvärvsobjektet] att inse hur de ska skaffa 
sig information, att genom de här datorerna med vilka de kan 
komma in i våra system och själva lära sig hur man gör men också 
såklart se till att chefen kommer in för en genomgång med 
personalavdelningen där man beskriver hur det är att vara chef hos 
KPMG. Så det är många sådana här pusselbitar som ska vara på 
plats” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 

Även om förvärv sker, är KPMG:s ambition att växa organiskt varvid 
företaget är restriktivt avseende förvärv. 
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4.7.5 Imitation  

“Vi sprider väldigt gärna kunskap och tar hemskt gärna betalt för 
det också. Det är inget fel att sprida kunskap men man ska veta att 
det är värt något om man betalt för det på ett eller annat sätt, det 
kan ju var så att man får betalt i nya erfarenheter.” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 

KPMG säljer kunskap vilket gör att deras kunnande och sätt att arbeta 
anses vara synligt utåt utanför företaget. Inom branschen träffas 
konkurrenterna frekvent i olika samanhang, till exempel för att diskutera 
ny lagstiftning och dess konsekvenser.  

“Vi har rena möten och träffar våra konkurrenter, det är inte så 
konstigt. Man berättar ju inte allt men självklart är det saker som vi 
har intresse av att diskutera och framförallt nu när det är väldigt 
mycket frågor om vilka tjänster vi får leverera så att man känner att 
man har en gemensam linje gentemot den amerikanska lagstiftningen 
till exempel. (…) I de diskussionerna försöker man så klart se hur 
har de tänkt när det gäller den här typen utav tjänst, är det något 
som de tycker är värt att satsa och tjäna pengar på och då kan ju 
vårt beslut vara att under de här förutsättningarna kanske vi inte 
ska göra det eller ska vi göra det.” 

Eva Alexandersson Winter, Chief 
Knowledge Officer 

Aktörerna i revisionsbranschen sneglar på varandra och studerar 
varandras lösningar, men några rena plagiat anses inte förekomma. Med 
avseende på exempelvis relationerna med kunderna och hur 
internutbildningar bedrivs, finns det en begränsad insyn, men information 
i samband med upphandlingar och offerter försöker KPMG hålla hemlig. 
Vidare finns det en restriktion i partneravtalen som förbjuder partners att 
bedriva konkurrerande verksamhet samt reglerar hur de har möjlighet att 
lämna KPMG:s verksamhet. Då partneravtalen inte följs kan partners bli 
skadeståndsskyldiga, vilket dock är sällan förekommande. 
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[ kapitel 5 ] 
5 CASE-ANALYS 

Vi har nu kommit fram till det spännande ögonblicket då våra teoretiska 
föreställningar ska testas mot vårt empiriska material. Vår analys är indelad i två 
delar. I den första delen, som presenteras i detta kapitel, analyserar vi det empiriska 
materialet med hjälp av den analysmodell som återfinns i vår referensram. Tanken är 
att detta ska skapa en bas för en djupare analys av fenomenet replikering i analysens 
andra del och för våra slutsatser samt avslutande reflektioner. Kapitlet syftar även till 
att illustrera hur vår analysmodell kan användas för att belysa företag som 
kunskapssystem samt göra ett första test av våra teoretiska föreställningar.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av vårt tillvägagångssätt för hur vi har för avsikt 
att använda analysmodellen. Därefter applicerar vi i tur och ordning vår analysmodell 
på respektive fallföretag. Håll i hatten för nu kör vi!  
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5.1 Disposition 

I figuren nedan visas vår analysmodell och en härledningskedja som steg 
för steg åskådliggör vårt tillvägagångssätt. Härledningskedjan innefattar 
sju separata steg som vi behandlar var för sig. Nedan beskriver vi 
härledningskedjan och gör även korta hänvisningar till det teoretiska 
material som ligger till grund för respektive analysavsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurr  1122  ––  AAnnaallyyssmmooddee lllleenn  mmeedd  hhäärrlleeddnniinnggsskkeeddjjaa ,,  KKäällllaa::  EEggee nn  bbeeaarrbbeettnniinngg  

I steg ett identifierar vi affärsmodellens tre komponenter baserat på vår 
definition av affärsmodellsbegreppet. Vår teoretiska föreställning är att 
affärsmodellen operationaliseras via ett aktivitetssystem. Steg två beskriver 
aktivitetssystemet utifrån ett antal strategiska teman och dessas stödjande 
aktiviteter berörs kort. 

KK II

PP

Implementeras genom 
aktivitetssystemet

1. Affärsmodellen

2. Strategiska teman

2. Aktiviteter

3. Kunskapsstruktur

4. Kunskapsöverföring

5. Kunskapsutveckling

6. Organisatoriska kopplingar
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I steg tre kopplar vi analysmodellen till Tell & Söderlunds modell där vi 
utifrån aktivitetssystemtet urskiljer olika framträdande kunskapstyper som 
är relevanta för aktiviteternas utförande. Därefter analyserar vi olika 
processer för kunskapsöverföring i steg fyra, återigen med hjälp av Tell & 
Söderlund-modellen. Affärsmodellens dynamiska utveckling behandlas i 
steg fem under rubriken kunskapsutveckling. Till vår hjälp har vi i första 
hand Winter & Szulanskis (2001) resonemang kring ’arrow core’ och 
March (1991) begrepp utforskning och exploatering. I steg sex tar vi våra 
teorier kring organisatoriska kopplingar till hjälp för att analysera 
företagens organisationsstruktur. Vi utgår från begreppen responsivitet 
och särskildhet i våra resonemang och använder teorier kring orsaker, 
effekter, utfall och styrimplikationer relaterade till olika kopplingsmönster 
i vår analys. Vi vill passa på att uppmärksamma läsaren på att vi valt att 
utgå från kopplingar mellan organisatioriska enheter men vi är medvetna 
om att det även finns intressanta komplingsmönster på andra ontologiska 
nivåer, exempelvis på individnivå. Avslutningsvis behandlar vi risken och 
förekomsten av imitation baserat på bland annat Rivkins (2001) och Reed 
& DeFillippis (1991) teorier avseende komplexitet respektive kausal 
tvetydighet. 
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5.2 Indiska – En orientalisk livsstil med tradition 

Indiskas affärsmodell bygger på att erbjuda en mångfald av produkter i 
ett ”minivaruhus” till låga priser genom affärsidén ”att krydda vardagen med 
en smula orientalism”. Affärsmodellens komponenter visas i tabellen nedan. 

Produktarkitektur Kundbehov Intäktsarkitektur 

En mångfald av 
produkter  

(4000 artiklar)  

- Kläder 

- Accessoarer 

- Inredning & textil 

- ”Zence” 

En livsstil från 
orienten, anpassad 
efter svensk smak. 

Att finna annorlunda 
produkter 

Låga priser & stora 
volymer 

TTaabbeell ll  11--  IInndd iisskkaass  aa ffffäärrssmmooddeellll  

Utifrån det empiriska materialet har vi tolkat att Indiska har fyra 
strategiska teman, vilka är centrala för att implementera affärsmodellen. 
Formgivningen och designen av produkterna utifrån indisk färg och stil 
anpassat efter svensk smak är en central aktivitet, vilket vi likställer 
med ’technology development’ i Porters ursprungliga modell. Vidare 
utgör inköpsfunktionen en förutsättning för mångfalden av produkter, 
vilken bygger på långvariga och nära relationer med Indien och 
trehundratalet leverantörer i landet. Presentationen av varorna i butik är en 
vital aktivitet för marknadsföring och försäljning, då den ska inspirera och 
överraska kunderna. Nära relaterat till detta är ”en organiserad röra” i butik, 
vilket även kräver att butikerna har ett stort produktutbud. Således stöttar 
det lokala inköpet, vilket sker via ett centralt butiksdatasystem, 
presentationen av varorna. Såväl Thambert som Baines vidhåller att 
servicen till kunderna är väsentlig för verksamhetens framgång. 
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En framgångsrik implementeringen av affärsmodellen i lokala enheter är 
nära relaterat etableringsläget av butikerna och vi anser att förmågan att 
etablera butiker på ”rätt” ställe är en faktor som även har betydelse för 
förmågan att nå kunderna.  

Inköpsfunktionen, formgivningen och designen samt förmågan att 
presentera varor har enligt vår synsätt en hög inbördes beroende då 
varorna och dess utformning är en del av presentationen av varorna. I 
enlighet med Reed & DeFillipps (1990) resonemang är förmågorna 
uppbyggda under lång tid och i kombination med dess unika karaktär för 
transaktionen vill vi hävda att aktiviteterna bygger på specifika förmågor. 
Vidare finner vi indikationer på att komplexiteten i aktivitetssystemet är 
moderat, i enlighet med Rivkins (2001) resonemang, då aktiviteterna är 
nära inbördes korrelerade.  

5.2.1 Kunskapsstruktur 

Christina Baines, vidhåller att kunskap i ett familjeföretag 
blir ”personbundet”. I synnerhet in köpsfunktionen samt formgivningen och 
designen bygger, enligt vår analys, på personlig kunskap vilken 
familjemedlemmarna, men även personalen på huvudkontoret innehar. 
Emellertid, anser vi att en stor kunskapsmassa inom Indiska är social. 
Tyst social kunskap kan vara hur priset vid inköp från de indiska 
leverantörerna beräknas, en kunskap som understöds av en artikulerad 
metafor så som ”kommersiell U-hjälp”. Likaledes finns en kontinuerlig 
återkoppling till affärsidén, värderingarna och ledorden (värme, omtanke 
och humor), vilka lägger grunden för hur arbetet ska utföras central och 
lokalt. Denna institutionella kunskap, anser vi även bidrar till aktiviteten att 
ge god service. Presentationen av varorna i butik underlättas även av 
explicit social kunskap i form av försäljningsplaneringar, månadsmanualer 
och butiksdatasystem. 
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5.2.2 Kunskapsöverföring 

Den sociala kunskapen bygger enligt vår mening i hög grad på Åke 
Thamberts femtioåriga erfarenheter, vilka han har artikulerat i form av 
begrepp som ”kommersiell U-hjälp”, genom boken om Indiskas historia, 
men framför allt genom att ta med sina barn på resor till Indien och en 
flitig kontakt med Indiskas medarbetare. Enligt vår tolkning är 
medarbetarnas förståelse för Indiskas kultur, världssyn och humanitära 
mänskosyn av stor vikt för alla aktiviteter i företaget. 

Affärsidén, värderingar och ledord förmedlas även till medarbetarna 
genom exempelvis broschyren ”Välkommen till Indiska”. När nya enheter 
öppnas utbildas butiksledningen på huvudkontoret i Stockholm, samt 
genom att arbeta i befintliga butiker och på detta vis internaliseras 
kunskapen. Enligt vår tolkning, är internaliseringsprocessen den 
tongivande kunskapsöverföringsprocessen inom Indiska, då 
respondenterna belyser att vikten av personliga möten genom 
personaltransfereringar, middagar, utbildningar, besök och praktik i butik 
samt på huvudkontoret. Den regionsansvarige butikschefen är likaledes 
betydelsefull för kunskapsöverföringen. Denna process, vilket i mångt 
och mycket kan jämföras med en personaliseringsstrategi, understöds 
även av kodifiering som exempel månadsmanualen. Emellertid, vill vi 
hävda att den kodifierade kunskapen snarare fungerar som en 
inspirationskälla än som styrmedel av aktiviteterna.  

5.2.3 Kunskapsutveckling 

Indiskas affärsmodell har utvecklats under 50 år. Tiden fram till 1970-talet 
mitt, då andra generationen kom in i företaget karakteriseras av en ’trial-
and-error’ process. Under tio års tid därefter stabiliseras affärsmodellen i 
enlighet med Winter & Szulanskis (2001) resonemang och under 1990-
talet exploateras den framgångsrika affärsmodellen. Emellertid ser vi i 
detta fall att affärsmodellen inte stabiliserats i den grad som Winter & 
Szulanski hävdar är nödvändigt för att kunna replikera effektivt. 
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Indiskas affärsmodell utvecklas samt förfinas kontinuerligt fortfarande. 
Det senaste tillskottet av hälsocentret ZENCE, anser vi är en relativt stor 
förändring som faller utanför den tidigare affärsmodellen, men dock är 
inom ramen för affärsidén. Då affärsmodellen grundar sig på affärsidén, 
anser vi att affärsidén kan liknas vid vad Winter & Szulanski (2001) 
benämner ‘arrow core’, vilket är kärnan i affärsmodellen. Vi hävdar att 
Indiskas utveckling av affärsmodellen snarare är i linje med Marchs (1991) 
mening, vilken betonar en ständig utveckling och förfining samt 
exploatering, då ZENCE ligger utanför den ursprungliga affärsmodellen.  

Indiskas strategi kan på detta sätt anses ta sin utgångspunkt i företagets 
kunskap om Indien och att omforma indiska traditioner till svensk smak. 
Detta kan interpreteras som att Indiska tar ett inside-out perspektiv där 
företagets kunskap ligger till grund för företagets strategi. 

5.2.4 Organisationsstruktur 

Vi är av uppfattningen att Indiskas organisationsstruktur kännetecknas av 
täta kopplingar då det finns en responsivitet hos enheterna men en 
begränsad särskildhet. Enheterna har liten möjlighet att agera självständigt 
utifrån extern påverkan och vi ser inga tydliga tecken på att enheterna har 
möjlighet att utveckla och bevara en egen identitet. Vår uppfattningen är 
att ledningen har stor insyn i den lokala verksamheten och diskretionen är 
begränsad. Ledningens aktiva arbete i organisationen motverkar 
skapandet av funktionell autonomi. Förvisso arbetar företaget med att ge 
medarbetarna större ansvar men detta inom ett mycket tydligt ramverk. Vi 
tycker oss se en strävan från ledningshåll att skapa en enhetlighet inom 
hela organisationen. Enheternas verksamhet är reglerad på flera områden 
och vi menar att enheterna i hög grad påverkas av systemövergripande 
förändringar. 
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5.2.5 Imitation 

Vi har funnit att Indiska uppvisar konkurrensfördelar som vi tyder är 
relativt stabila. Detta kan ha sitt ursprung att Indiskas aktivitetssystem, 
vilket påvisar drag av kausal tvetydighet. Detta då vi identifierar att en vis 
grad av komplexitet råder, samt en framträdande tyst kunskap, såväl 
organisatorisk som individbunden, vilken främst överförs genom en 
personaliseringsstrategi. Indiskas inköpsfunktion samt formgivning och 
design är vidare specifika förmågor relaterat till Indiskas affärsmodell. 
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5.3 Sandys – ”Fresh food” enligt manual 

Sandys affärsmodell grundar sig på produkterna som enheterna 
tillhandahåller och dess komponenter visas i tabellen nedan (tabell 2). 

Produktarkitektur Kundbehov Intäktsarkitektur 

Fresh food 

- Smörgåsar 

- Pastasallader 

- Soppor  

- Kaffe & dryck 

Nyttig snabbmat 

 

Hög kund 
genomströmning 

 - små marginaler 

- stora volymer 

 

TTaabbeell ll  22  ––  SSaannddyyss  aa ffffäärrssmmooddeellll  

För att implementera affärsmodellen utförs ett antal värdeskapande 
aktiviteter. Utifrån det empiriska materialet har vi identifierat fyra 
strategiska teman samt ett antal aktiviteter vilka implementerar Sandys 
affärsmodell. Den mest centrala aktiviteten är tillberedningen och leveransen 
av ”fresh food”, vilket innebär nyttig mat tillbereds framför kunden. 
Aktiviteten understöds av centrala avtal för inköp av insatsvaror samt 
recept och manualer för utförandet. Denna aktivitet är förknippat med att 
ge god service, vilket innefattar personalens bemötande samt närheten till 
kund i form av butikens etableringsläge. Varumärket, vilket understöds av 
butiksinredningen, bidrar även till värdeskapande, då detta ska fungera 
som en sortiments- och kvalitetsgaranti för kunderna. I kombination med 
ett bra etableringsläge bidrar varumärket till kundgenomströmning. Vi vill 
hävda att formuleringen och implementeringen etableringsstrategin, vilken 
tar hänsyn till såväl hyrorna som potentiella kunders ”trafik” kring läget är 
en avgörande aktivitet för att implementera Sandys affärsmodell 
framgångsrikt. 
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5.3.1 Kunskapsstruktur  

Affärsmodellens kritiska aktivitet är enligt vår mening tillberedningen 
av ”fresh food”. Utförandet av aktiviteten bygger i hög grad på en stor 
arsenal objektifierad kunskap, vilken återfinns i arbetsbeskrivningar, 
matrecept, manualer, resultat och kvalitetsmått, prislistor med mera. 
Denna kodifierade kunskapsmassa är viktig för att skapa och bibehålla en 
enhetlighet mellan butikerna, i synnerhet då personalomsättningen är hög. 
Emellertid kräver tillberedningen av ”Fresh food” även personlig kunskap i 
form av personliga färdigheter för att utföra momenten enligt manualen 
snabbt och enligt de krav som ställs. Svårartikulerad kunskap är även 
personalens förmåga att ge god service. Sandys belyser att detta centrala 
tema i mångt och mycket är beroende av franchisetagarens förmåga att 
genom sitt arbete i butik agera som förebild för sin personal. Sandys 
huvudkontor betonar att en butiks framgång även bygger på 
franchisetagarens erfarenhetsbaserade kunskap i form av att driva en 
butik. Emellertid, finns det enligt vår mening ingen gemensam grundsyn 
för vad god service innefattar, likaledes inga starka värderingar vilka kan 
understödja och främja den personliga kunskapen. En gemensam 
nämnare för att arbeta på Sandys, som franchisetagare eller som 
butikspersonal, är ett intresse för människor vilket understryks av 
respondenterna. Franchisetagare Stolpe framhäver vidare att 
franchisestagarna ”talar samma språk”, varvid vi kan säga att det råder 
någon mening råder ”communities of practice” inom verksamheten. 
Likheten mellan enheterna i sig borde skapa utrymme för institutionell 
kunskap liksom att butikspersonalen ofta har samma bakgrund, avsikter 
med arbetet och tillhör samma demografiska grupp. Emellertid är vi av 
uppfattningen att den institutionella kunskapen är relativt svag inom Sandys, 
då vi inte anser det finns en stark företagskultur i form av värderingar, 
traditioner med mera. 
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5.3.2 Kunskapsöverföring 

Föregående avsnitt belyser att Sandys verksamhet i huvudsak bygger på 
objektifierad kunskap, vilken överförs till enheterna via manualer, 
arbetsbeskrivningar och recept via företagets intranät, vilket utgör Sandys 
organisatoriska minne. Sandys anser att den kodifierade kunskapen är 
betydelsefull för att bibehålla enhetligheten mellan butikerna och 
intranätet möjliggör en kontinuerlig uppdatering av kunskapen. Genom 
att utveckla beskrivningar som är lättillgängliga för medarbetarna kan 
kunskap återanvändas. Verksamhetens låga komplexitet gör att detta är ett 
bra sätt att sprida kunskap utan att kunskapen interpreteras felaktigt.  

Den objektifierade kunskapen ligger till grund för grundutbildning av 
franchisetagare, vilken likaledes i huvudsak sker via intranätet. 
Utbildningsansvarig från huvudkontoret är under ett par veckors tid med 
och hjälper franchisetagaren att pratiskt lära sig att tillbereda maten samt 
lära sig hur Sandys butiker ska drivs. Kodifieringsstrategin 
komplimenteras med inslag av vad närmast kan benämnas för en 
personliseringsstrategi utifrån Hansen et al. (1999) resonemang. 
Utbildningen av franchisetagare är essentiell eftersom franchisetagaren 
sedermera ansvarar för att i sin tur utbilda butikspersonalen. 
Franchisetagaren bör ha kunskap om arbetsrutiner, recept med mera 
varvid en personlig förmedling av konceptet kan ske genom artikulering . 
Inom Sandys sker en viss institutionalisering av objektifierad kunskap, vilket 
tar sig uttryck i utmärkelser som ”Årets Butik”, ”Årets Franchisetagare” 
och ”Årets Medarbetare”, vilket lyfter fram vad som är föredömligt 
beteende inom Sandys. Likaledes är de månatliga kvalitetskontrollerna ett 
betydelsefullt instrument för att institutionalisera kunskapen.  

5.3.3 Kunskapsutveckling  

Kärnan i Sandys affärsmodell har sedan starten varit smörgåsarna. 
Konceptet har sedermera utforskats genom att företaget har provat olika 
lösningar avseende lokalisering, produkter och inredning. 
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Denna utforskningsprocess går tillbaka till tiden då ICA drev Sandys och 
enligt respondenterna bidrog ICA med att prova fram grunderna i dagens 
koncept. Vi är av uppfattningen att Sandys idag har ett koncept som 
företaget arbetar efter. Det sker inga revolutionära förändringar, vilket 
tyder på att utforskandets betydelse har minskat till förmån för 
inkrementella förfiningar av konceptet. Exempelvis ändras 
produktsortimentet med jämna mellanrum och just nu står företaget inför 
en mer övergripande förändring både avseende sortiment och inredning. 
Vi menar emellertid att denna förändring inte förändrar företagets 
affärsmodell i grunden.  

5.3.4 Organisationsstruktur 

Vi ser Sandys som ett tätt kopplat system då enheterna har begränsad 
funktionell autonomi. Butikerna har begränsade möjligheter att själva välja 
sitt sortiment, inredning och arbetssätt då detta är standardiserat för alla 
butiker. Detta gör att de på eget bevåg inte kan respondera på externa 
påverkan utan detta kräver internt godkännande. Enheterna har således 
en begränsad diskretion och har små möjligheter att agera på egen hand. 
Enligt vår tolkning finns en stark responsivitet inom Sandys, i första hand 
mellan butikerna och huvudkontoret, och vi menar att but ikerna är styrda 
av intern påverkan i sitt handlande.    

5.3.5 Imitation 

Sandys affärsmodell är en imitation av Subways, och i likhet med den 
sistnämnda har Sandys affärsmodellen imiterats. Detta anser vi först och 
främst har sin grund i verksamhetens låga komplexitet. Ytterligare en 
bidragande orsak till imitationen är att affärsmodellens aktivitetssystem i 
huvudsak bygger på explicit kunskap. Den låga komplexiteten samt den 
effektiva kunskapsöverföringen via kodifiering gör att affärsmodellen i 
hög grad är transparant. 

. 
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5.4 7-Eleven – Bekvämlighet enligt nyckeltal och 
filosofi 

7-Elevens affärsmodell (se tabell nedan), vilken bygger på det 
amerikanska konceptet, tar sin grund i de vidlyftiga öppettiderna och 
kundernas behov av bekvämlig inhandling av enstakt varor, i genomsnitt 
tre artiklar per besök och ofta på vägen från punkt a till b.  

Produktarkitektur Kundbehov Intäktsarkitektur 

Restaurangbutiker    

- snabbmat & färskt 
bröd 

- totalt cirka 1800 
artiklar 

Bekvämlighetshandel 

- spontant 
kaloribehov 

 

Höga priser 

- många besökare 
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Grunden i implementeringen av 7-Elevens affärsmodell är 
etableringsstrategin , vilken bygger på närhet till kunderna och cementeras av 
generösa öppettider. 7-Eleven arbetar med en ”behovsmodell”, vilken är 
uppbyggd av produkter, service och renlighet, för att tillgodo se 
kundernas behov. Arbetet med denna modell tolkar vi som ett sätt att 
implementera affärsmodellen, varvid vi ser modellen som ett strategiskt 
tema. Behovsmodellen första steg, att butikerna har produkter, befästs av 
lokalt inköp samt lokaltillverkning av bröd och snabbmat. Vidare anser vi 
den ekonomiska uppföljningen i form av för verksamheten unika nyckeltal är 
en strategiskt betydelsefull aktivitet.  

5.4.1 Kunskapsstruktur 

7-Elevens arbetssätt, vilket avspeglas i ”behovsmodellen” och den 
ekonomiska uppföljningen, bygger på en form av objektifierad kunskap, dels 
modellerna i sig men även i form av det data som finns i 
butiksdatasystemet.
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Vi tolkar detta som att denna objektifierade kunskap i viss mån även är 
institutionaliserad då distriktschefernas arbetssätt, enligt dessa metoder, 
verkar vara vedertaget. Distriktscheferna har dessutom en hög grad av 
erfarenhetsbaserad kunskap från de veckovisa besöken i butikerna samt 
analysen butikernas verksamhet. Då alla distriktschefer har börjat som 
trainee och under en tid har drivit en 7-Eleven butik, har de även pratisk 
erfarenhet från arbetet. Därmed finns indikationer på att distriktscheferna 
har hög personlig kunskap om hur en 7-Elevenbutik drivs. Emellertid är 
denna kunskap även stor hos franchisetagarna och distriktschefens roll 
blir snarare att lära upp nya franchisetagare och stödja befintliga 
franchisetagare. Den objektifierade och personliga kunskapen stöds även 
av en filosofi. 7-Eleven har börjat arbetet med att bli ett värderingsstyrt 
företag och Palmberg betonar den institutionella kunskapens  betydelser inom 
företaget. 

5.4.2 Kunskapsöverföring 

Distriktschefens roll anser vi är att agera som en kunskapsbärare. Genom 
att uppmärksamma erfarenheter, idéer och arbetssätt från enheterna i 
distriktet och sprida dem till andra enheter sprids kunskapen kontinuerligt. 
I den veckovisa kontakten mellan distriktschef och franchisetagare 
artikuleras erfarenheterna från olika 7-Elevenbutiker, dels genom målbilder 
men även i form av behovsmodellen och nyckeltal som ”kanelbulle-per-
dag”.  

Vi menar 7-Elevens kunskapshantering närmast kan liknas med en 
personaliseringsstrategi. Kunskapen om att driva butik, vilken vi ser som 
personlig kunskap internaliseras till franchisetagare genom utbildning, 
praktik och det kontinuerliga stödet och konsultationen från 
distriktschefen. Filosofin och värderingarna ska enligt Palmberg vägleda 
arbetet vilket vi ser som en del av företagets kunskapsöverföring. Vår 
studie visar att 7-Eleven har gått från att förlita sig på objektifierad 
kunskap i form av regler och manualer till att i större utsträckning nyttja 
institutionell kunskap i sina kunskapsprocesser. 
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5.4.3 Kunskapsutveckling 

Basen för 7-Elevens affärsmodell började utvecklas 1929 i USA. Mot 
bakgrund av företagets långa historia och framgång anser vi inte att vi 
sticker ut hakan för mycket när vi påstår att 7-Elevens globala 
affärsmodell är etablerad. I enlighet med Winter & Szulanskis (2001) 
termer anser vi att grunden av ‘arrow core’ är känd. Vår tolkning är att 7-
Elevens utveckling i Sverige, utifrån denna kännedom om ’arrow core’, 
kan anses vara en utforskande process för att hitta en version av 
affärsmodellen som är anpassad efter den svenska marknaden, ofta med 
internationella influenser. Utforskningen gällande produkt- och 
tjänstearktietktur skedde främst under 90-talet när fast food, bröd med 
mera introducerades i affärsmodellen. Den utveckling som vi skönjer idag 
inom 7-Eleven tolkar vi inte är marknadsrelaterad, utan snarare relaterad 
till de interna processerna, där 7-Eleven går från styrsystem baserat på 
nyckeltal, och tidigare även manualer, mot ett värderingsbaserat 
styrsystem. Detta ser vi som ett uttryck för exploatering av affärsmodellen 
snarare än en utveckling av denna. 

5.4.4 Organisationsstruktur 

Det finns enligt vår tolkning en begränsad särskildhet inom 7-Eleven 
samtidigt som responsiviteten är betydande. Vår uppfattning är därför att 
7-Eleven utgör ett tätt kopplat system. Även om 7-Eleven mer och mer 
går mot styrning med hjälp av värderingar har enheterna begränsade 
möjligheter att agera på egen hand då verksamheten i hög grad är 
standardiserad. Den externa omgivningen vill vi inte beteckna som 
fragmenterad, snarare det motsatta då 7-Eleven har en medveten 
etableringsstrategi där butikläget säkerställer att ”rätt” demografiska 
förutsättningar finns, vilket ger en relativt konstant efterfrågan. Vår bild är 
att ledningen har god insyn i butikernas verksamhet via distriktscheferna 
och butikerna är styrda på flera punkter, till exempel i valet av 
leverantörer, butikens utformning, vilket bassortiment som ska finnas 
med mera. Vi tolkar det som att den beteendebaserade diskretionen är låg. 
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5.4.5 Imitation  

Palmberg belyser att 7-Eleven idag inte är hotade av imitation. Däremot 
ansåg han att 7-Eleven var känsligt för imitation under företagets 
etableringsperiod. Vidare hävdar Palmblad att de erfarenheter, kulturen 
och tänkandet som finns inom 7-Eleven är framgångsfaktorn som inte går 
att imitera. ”Hårdvaran”, det vill säga butikens utformning och innehåll är 
lätt att imitera, men däremot inte ”mjukvara”, det vill säga de interna 
processerna. I likhet med Palmblad anser vi att ”mjukvaran” kan vara svår 
att imitera, då den i hög grad bygger på tyst kunskap, såväl personlig som 
social. Vi anser emellertid att företagets framgångsrika etableringsstrategi 
är en viktig faktor att ta med i beräkningarna när risken för imitation 
diskuteras. Det är mycket möjligt att 7-Eleven var mer sårbart för 
imitation innan en kritisk massa av butiker uppnåtts. 
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5.5 Arkitektkopia – Effektiv informationshantering  

Informationshantering är enligt vår syn centralt i Arkitektkopias 
affärsmodell. Vår bild av företagets affärsmodell presenteras i tabellen 
nedan.  

Produkt- och 
tjänstearkitektur 

Kundbehov Intäktsarkitektur 

Ritningshantering 

Småformat 

Storformat 

IT-lösningar 

 

Informations-
hantering 

Geografisk 
tillgänglighet 

Kvalitet & service 

Tillhör det dyrare 
segmentet på sin 
marknad 

Standardisering inom 
ritningshantering 

Kundunika lösningar 
inom ColorCenter 

Kundunika lösningar 
till bygg- och 
fastighetsbranschen  

TTaabbeell ll  44  ––  AArrkkiitteekkttkkoopp iiaass  aaff ffäärrssmmooddeell ll  

Utifrån det empiriska materialet har vi interpreterat fyra strategiska teman 
inom ramen för Arkitektkopias affärsmodell. Effektiv informationshantering 
innefattar de aktiviteter som direkt bidrar till tjänsteleveransen. I detta 
ligger exempelvis en förståelse för kundens behov, problemlösning för 
kunden, produktions- och distributionsaktiviteter som kräver 
koordination och samverkan mellan kontoren, maskininvesteringar och 
IT-lösningar. Vi menar att marknadsarbetet grovt kan delas in i lokala och 
central marknadsaktiviteter, där varumärkesbyggandet och utformningen 
av marknadsplaner sker i interaktion mellan central och lokala delar. 
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Centralt initieras nationella kampanjer, säljutbildningar, prissättning och 
profilarbete, medan lokalt utvecklas kundrelationer, lokala kampanjer och 
lokal marknadsbearbetning. Ett fungerande kontorsnätverk som integrerar 
både egenägda kontor och franchisekontor, är vidare enligt vårt synsätt en 
strategisk betydelsefull aktivitet. Denna aktivitet bygger dels på 
franchiseavdelningens arbete med att stödja franchisetagarnas verksamhet, 
men även andra supportaktiviteter från huvudkontoret, såsom 
marknadsaktiviteter, utbildningsaktiviteter, rådens behandling av frågor 
och kontinuerliga besök från centrala enheter. Arkitektkopias 
utvecklingsarbete innefattande teknisk utveckling, personalaktiviteter och 
produkt- och tjänsteutveckling bidrar till att ge företaget en 
kompetensfördel gentemot konkurrenter.  

5.5.1 Kunskapsstruktur 

För att kunna hantera information effektivt ställs krav på medarbetarnas 
produktionstekniska kompetens där motoriska färdigheter är ett betydande 
inslag enligt vår mening. Driftshandboken utgör här ett stöd med sin 
objektifierade kunskap. Med utgångspunkt i den empiriska studien tolkar vi 
att marknadsarbetet, och i synnerhet varumärkesbyggandet, utgår från en 
målbild baserad på kundkännedom. Denna målbild genomsyrar 
aktiviteterna i företaget där vi ser service, kompetens och trygghet som 
ledord. Vidare är vi av uppfattningen att Arkitektkopia försöker ta tillvara 
institutionell kunskap, såväl i marknadsarbetet som i den dagliga 
verksamheten på kontoren, via entreprenörsandan och familjekänslan 
som finns i företaget. Medveten kunskap hos inblandade parter anser vi 
behövs för att kunna förmedla och jämka olika intressen när 
marknadsplaner utformas. Personlig kunskap verkar ha betydelse för 
marknadsaktiviteterna då de ofta baseras på individuella erfarenheter och 
en ’känsla’ för service och kvalitet. Det finns även inslag av objektifierad 
kunskap i form av utvärderingar av tidigare kampanjer och direktiv i 
driftshandboken. 
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För att skapa ett fungerande kontorsnätverk är tyst kunskap vitalt enligt vår 
uppfattning. I den sociala dimensionen skapas en ’vi-känsla’ via normer, 
värderingar och företagskultur. Om den social dimensionen sätter ramen 
så utgör den erfarenhetsbaserade personliga kunskap, som återfinns i 
franchiseavdelningens agerande, i samarbetet mellan olika fokala enheter 
och mellan fokala enheter och huvudkontoret en förutsättning för att ett 
fungerande kontorsnätverk.  

Utvecklingsarbetet förutsätter, enligt vår mening, en kreativ förmåga att 
finna nya vägar. Återigen är det entreprenörsandan som får utvecklingen till 
stånd, samtidigt som explicit kunskap i den individuella och sociala 
dimensionen möjliggör olika utbildningsaktiviteter vid arbetsrotationer 
eller grafisk vidareutbildning. 

5.5.2 Kunskapsöverföring 

Driftshandboken verkar vara ett styrande dokument och mycket av 
kunskapsöverföringen inom Arkitektkopia är relaterad till den, vilket tyder 
på att kodifiering är ett viktigt sätt att överföra kunskap. Samtidigt jobbar 
Arkitektkopia mycket med personliga relationer där artikulering i nätverk, i 
synnerhet informella nätverk, råd inom olika områden och 
franchiseavdelningens frekventa besök hos franchisetagarna kan ses som 
framstående kunskapsprocesser. Betydelsen av företagskultur och normer 
som belystes tidigare men även indelningen mellan huvudkontor, 
franchisetagare och egenägda butiker, som vi anser kan skapa subkulturer, 
pekar mot institutionalisering av kunskap. Det informella nätverket i 
Skåneregionen som vuxit fram mellan ett antal franchisetagare kan enligt 
vår tolkning ses som en framväxande subkultur inom företaget. 
Erfarenhetsbaserad inlärning, eller internalisering, är av betydelse för det 
löpande arbetet. Mot bakgrund av den låga personalomsättningen får 
denna process fortgå under lång tid, vilket förmodligen har stor betydelse 
för den individuella kunskapsbasen. 
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5.5.3 Kunskapsutveckling 

Arkitektkopia har utvecklat sin affärsmodell under mer än femtio år, från 
att ha varit en renodlad kopieringsbyrå till att idag erbjuda en rad olika 
tjänster. Effektiv informationshantering med betoning på service, kvalitet 
och trygghet, anser vi utgör kärnan från vilken vidare exploatering utgår. 
Produkter och tjänster utvecklats kontinuerligt och under de senaste åren 
har Arkitektkopia arbetat aktivt för att nå nya kundgrupper. Det finns en 
plattform som Arkitektkopia arbetar med och vi kan ana att stora delar av 
vad Winter & Szulanskis kallar ’arrow core’ är kartlagd. Företaget känner 
sina styrkor och arbetar utifrån dessa. Entreprenörsandan som tillsynes 
finnas i företaget och enheternas relativa stora frihet ser vi som en 
bidragande orsak till att utforskande efter nya lösningar ges stort utrymme, 
exempelvis inhouse-verksamheten i Linköping.    

5.5.4 Organisationsstruktur 

Vi tycker oss se en funktionell autonomi där kontoren i stor utsträckning 
kan agera på egen hand inom givna ramar. De lokala enheterna kan själva 
utforma lokal marknadsföring och vidta lönsamhetshöjande åtgärder. 
Butikerna är självständiga och torde vara mindre påverkade av 
systemförändringar. Franchisebutikerna utgör i grunden egna företag som 
kan överleva på egen hand. Det finns få relationer som är nödvändiga för 
att utföra den lokala verksamheten. Enheterna är självgående men erhåller 
centralt stöd på vissa punkter och samarbetar med andra enheter i en del 
av kundarbetet. Vår uppfattning är att styrning från centralt håll fokuserar 
på ett antal områden, som exempelvis den grafiska profilen.  Värderingar 
ser vi som ett betydande styrmedel och vi har fått uppfattningen att det 
råder en stark företagskultur inom företaget. Detta sammantaget gör att vi 
anser att Arkitektkopia är ett löst kopplat system. 
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5.5.5 Imitation 

Arkitektkopias kunskapsstruktur innefattar tyst kunskap som kan utgöra 
en imitationsbarriär (Reed & DeFillippi, 1990). Mycket av den tysta 
kunskapen är kopplad till medarbetarnas arbete. Detta är en kunskap som 
många konkurrenter, som till exempel Intercopy och JustNu, även kan 
förmodas besitta eftersom de tillhandahåller liknande och i många fall 
samma tjänster. Vi menar att det finns en imitationsrisk, som i första hand 
kommer från aktörer med befintlig verksamhet, vilket även är den bild 
som respondenterna förmedlar. Mats Pettersson menar att det vore 
olyckligt om driftshandboken kom i orätta händer. I viss mån instämmer 
vi med detta, men för att utnyttja driftshandbokens fulla potential anser vi 
att det krävs stödjande aktiviteter, såsom utbildning och erfarenhet som 
bygger på flera års arbete. Vi menar därför att det är utformningen av 
aktiviteter inom ramen för de föreslagna strategiska temana och den 
uppbyggda erfarenheten är mer affärskritiskt. Då flera av aktiviteterna är 
erfarenhetsbaserade och det därmed finns inslag av tyst kunskap kan 
dessa vara svåra att imitera då den tysta kunskapen bidrar till kausal 
tvetydighet. Evertsson påpekar att företagets styrka ligger i att hela tiden 
ligga i frontlinjen. Vi instämmer med detta och menar att imitationsrisken 
minskar om företaget kan fortsätta utvecklas och ligga i framkant. 
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5.6 First Hotels – Individuella hem under ett 
varumärke 

För att diversifiera sig i en, som First Hotels ser det, likriktad bransch 
grundar sig First Hotels affärsmodell på individuella och otraditionella 
lösningar för gästerna. Vår tolkning av affärsmodellens komponenter 
återfinns i tabellen nedan.   

Produkt- och 
tjänstearkitektur 

Kundbehov Intäktsarkitektur 

Hotell med individuell 
karaktär & 
otraditionella lösningar 

- First Member  

- First Pass 

- Volymavtal för företag 

Individuella lösningar 
för övernattning / 
individuella hem, i 
synnerhet 
affärsresenärer 

 

Låg marginal 

Hög beläggning 

TTaabbeell ll  55  ––  FFiirrsstt  HHootteellss  aaffffäärrssmmooddeell ll  

Affärsmodellen implementeras på hotellen i kedjan genom tre aktiviteter, 
enligt vår tolkning. Den gemensamma nämnaren för hotellen är individuella 
och otraditionella lösningar. Denna aktivitet understöds främst av att gästerna 
får individuell service. Vidare omfattar de individuella och otraditionella 
lösningarna enskilda koncept, så som kläder, musik och speciella rum för 
kvinnor. Vidare anser vi att ett centralt tema är att leverera gäster till hotellen, 
vilket understöds av marknadsförings-, försäljnings- och 
distributionsaktiviteter. Dessa aktiviteter präglas även av att vara 
otraditionella och individuella. Vidare är kvalitetssäkringen ett centralt tema 
för att hålla en jämn kvalitet på hotellen. 

 



 CASE-ANALYS [ FIRST HOTELS ] 

   

 [195] 

5.6.1 Kunskapsstruktur 

Implementeringen av det värdeskapande systemet bygger, enligt vårt 
synsätt, i hög grad på personlig kunskap och innefattar medarbetarnas sätt 
att hantera gäster och individuell service. Ridderström belyser att valet av 
hotell per destination kan falla på personalen på hotellet i fråga, vilket kan 
härledas till personlig kunskap. Hotellens framgång beror enligt Ridderström 
även på hotelldirektörens ekonomiska kunskaper samt 
receptionspersonalens förmåga att uppmärksamma förändringar i 
efterfrågan. Denna typ av förmågor anser vi likaledes är personlig kunskap . 
Hotellkedjans ledord; glädje, omtanke och innovation, kan ses som 
institutionell kunskap, vilka bör genomsyra allt arbete, i synnerhet den 
individuella servicen till gästerna. För att kvalitetssäkra hotellen finns First 
Quality System, ett system innehållande manualer och arbetsbeskrivningar 
vilket vi ser som objektifierad kunskap. Emellertid brukas denna kunskapen 
inte av alla hotell i kedjan.  

5.6.2 Kunskapsöverföring  

First Hotels tillhandahåller flera arenor för artikulering av den tysta 
kunskap som personalen på hotellen innehar. Exempelvis fungerar 
franchisestyrelsens möten och den årliga konferensen som forum, där 
kunskap artikuleras. Vidare är kontakten mellan hotellen genom 
samarbeten, så som gemensam säljare men även fokusgrupper, en 
möjlighet för spridning av tyst kunskap. Intranätet framhålls av 
respondenterna som ett sätt att sprida erfarenheter, vilket kan ses som 
kodifiering av kunskap. Vi är däremot av uppfattningen att den explicita 
kunskapen inte är central för implementeringen av First Hotels 
affärsmodell.  

First Hotels arbetar med att förstärka den sociala kunskapen inom kedjan. 
Dels genom kodifiering av ledningens explicita kunskap i form av en CD-
skiva till personalen, vilken ska fungera som inspirationskälla och ge 
förståelse för hur de individuella och otraditionella lösningarna ska 
implementeras.



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [196] 

Ridderström belyser dock även att huvudkontoret arbetar mycket ”med att 
plantera ut den här filosofin kring att jobba nära gästen”, vilket belyser att kedjan 
arbetar med att institutionalisera den personliga kunskapen. Detta sker 
främst genom att medarbetare från huvudkontoret besöker hotellen.  

När nya hotell tillkommer i kedjan tilldelas ett fadderhotell, vilket kan ses 
som en form av internalisering. Emellertid är vi av uppfattningen att den 
institutionella kunskapen i First Hotels inte är framträdande och till stor 
del grundar sig i filosofin ”att jobba nära gästen”.  

5.6.3 Kunskapsutveckling 

First Hotels är ett intressant fallföretag då företaget på tio år utvecklats till 
en kedja med 62 hotell. Affärsidén att erbjuda individuella lösningar och 
nyckelorden är kärnan i affärsmodellen, vilken har legat fast sedan kedjan 
etablerades i början på 90-talet. First Hotels har genom innovativt 
tänkande provat sig fram för att hitta en fungerande plattform för sin 
verksamhet. Nyckelorden glädje, omtanke och innovation har utgjort 
grunden för den utforskandeprocess som vi menar fortfarande pågår. 
Enligt March (1991) kännetecknas utforskande av sökande, innovation, 
flexibilitet, risktagande, experimenterande med nya alternativ och 
variation, en beskrivning som vi anser passa First Hotels. Vi ser även till 
tendenser på att First Hotels i större utsträckning går mot ett aktivare 
engagemang i hur franchisehotellen drivs. First Quality System, CD-
skivan som delas ut till de anställda och Power Sell kan ses som steg mot 
ökad involvering i hotellens interna processer. Trots detta är de 
exploaterande inslagen begränsade och vi framhåller att företaget 
fortfarande befinner sig i en tidig fas i sin livscykel.  

5.6.4 Organisationsstruktur 

First Hotels verksamhet kännetecknas av en samling individuella hotell 
som i stora drag agerar självständigt. Vi har uppfattat det som att hotellen 
bestämmer över sin egen verksamhet och att huvudkontoret har mycket 
litet att göra med hur verksamheten bedrivs lokalt. Hotellen har en egen 
identitet och styr sina interna processer. 
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Hotellen är självständiga och respondenterna menar att det är svårt att 
tvinga eller diktera villkoren för hotellen. Detta gäller dock inte Tribe då 
First Hotels har ett större inflytande på grund av att de har samma ägare. 
First Hotels verksamhet är geografiskt spridd inom Norden och 
Ridderström belyser att affärsgästerna oftast besöker orten i fråga för att 
besöka företag i regionen, varvid vi har aningar om att hotellens 
verksamhet och utveckling i hög grad är beroende av vilka företagare som 
finns lokalt. First Hotels är, enligt vår tolkning, beroende av de enskilda 
hotellen, medan de enskilda hotellen kan klara sig på egen hand. Hotellen 
tycks präglas av särskildhet, vilket ger dem möjlighet att agera utifrån 
förändringar i sin omgivning. Vidare har vårt empiriska material inte visat 
på att responsiviteten skulle vara stark. Vår bild av First Hotels är att 
huvudkontoret fungerar som en sälj- och marknadsorganisation för 
franchisehotellen. Huvudkontorets viktigaste uppgift är att förmedla det 
gemensamma varumärket gentemot kunderna och förhandla avtal med 
företagskunder. Vår analys leder oss till uppfattningen att First Hotels 
snarare är ett ’decoupled system’, det vill säga ett icke kopplat system, 
eftersom särskildheten är stark men responsiviteten uppfattas som låg.  

5.6.5 Imitation 

First Hotels upplever inte att deras affärsmodell har blivit imiterad. 
Däremot upplever de att många av konkurrenterna tar efter First Hotels 
på vissa områden, exempelvis vad gäller bildspråk i kampanjer. Vår 
uppfattning är att First Hotels affärsmodellen är transparent, då vi anser 
att mycket av kunskapen inom First Hotels är explicit. I individualiteten 
som företaget eftersträvar ligger exempelvis sådana saker som musikval, 
rummens utformning och personalens klädsel. Dessa delkoncept anser vi 
vara transparenta liksom produkter som First Pass och 
bokningsmöjligheter på Internet. Givetvis finns det även inslag av tyst 
kunskap, som personalens servicekänsla, men enligt vår tolkning 
understöds servicekänslan inte från centralt håll och vi har indikationer på 
att denna snarare beror på de enskilda hotellens arbete. Vidare anser vi att 
antalet komplexa systemberoende processer är få. First Hotels 
affärsmodell är enligt vår analys känslig för imitation då dess komplexitet 
är låg. 
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5.7 Ernst & Young – Standardiserad flexibilitet 

Grunden i Ernst & Youngs affärsmodell, utifrån vår tolkning av det 
empiriska materialet, presenteras i tabellen nedan. 

Tjänstearkitektur Kundbehov Intäktsarkitektur 

Revision 

Revisionsnära 
tjänster 

Skatterådgivning 

Corporate Finance 

 

Ekonomisk 
rådgivning 

Lagstadgad revision 

- Tillgänglighet 

- Internationell 
kompabilitet 

Riskhantering 

 

 

Diversifierad 
prissättning 

Revision utgör 
bastjänsten 

Revisionsnära tjänster är 
största intäktskällan 

Pressade marginaler 
inom publik revision 

Större marginaler inom 
nationell revision 

TTaabbeell ll  66  ––  EErrnnsstt  &&  YYoouunnggss  aaffffäärrssmmooddeellll  

Vi har utifrån det empiriska materialet tolkat att Ernst & Young 
implementerar sin affärsmodell genom tre centrala aktiviteter. 
Tjänsteleveranser är intimt kopplade till tillhandahållandet av ekonomisk 
information och kunskap. Denna strategisk betydande aktivitet är förknippad 
med intern samordning som stöds av metodiken samt utnyttjandet av 
specialister, likväl som lokala anpassningar utifrån lagstiftning och 
kundens specifika situation. Tillhandahållandet av ekonomisk information 
och kunskap är, enligt vår analys, nära knutet till kunskapshantering vilket 
innefattar aktiviteter för inhämtning, lagring och spridning av kunskap. 
Relaterat till detta är utbildningsaktiviteter, metodikutveckling, 
strukturkapitalarbete, uppföljning av ny lagstiftning, rekrytering och 
förkovran av branschkännedom. 
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Det tredje strategiska temat är enligt vår tolkning tillgänglighet, vilket bygger 
på såväl lokal som global närvaro men även relationsbyggande, planering, 
arbetsfördelning och tillgängliggörande av Ernst & Youngs resurser. De 
strategiska temana är beroende av varandra för implementeringen av 
affärsmodellen. 

5.7.1 Kunskapsstruktur 

För att kunna tillhandahålla ekonomisk information och kunskap utgör 
objektifierad kunskap ett stöd i form av metodik, databaser och verktyg. Vi 
anser emellertid att personlig kunskap som medarbetarnas 
problemlösningsförmåga, specialistkunskap och färdighet i att utnyttja 
den objektifierade kunskapen som betydande. Även institutionell kunskap 
baserad på etiska värderingar och integritet ger, enligt vår interpretation, 
guidning för hur verksamheten bedrivs. Kundens upplevelse av 
tjänsteleveransen, bygger till viss del på medarbetarnas förmåga att 
verbalisera sina erfarenheter och förmedla sin kunskap till kunderna, 
varvid en medveten kunskap är en förutsättning. 

Kunskapshanteringen fokuserar på explicit kunskap där objektifierad 
kunskap återfinns i utbildningsmaterial och strukturkapital. Verbalisering 
av individuella erfarenheter i form av medveten kunskap utgör en premiss 
för kunskapshanteringen. Värderingar som premierar erfarenhetsutbyte 
och egen kunskapsinsamling utgör institutionell kunskap vilket 
skapar ’efterfrågan’ på kunskap i organisationen. Vi menar att det råder en 
växelverkan mellan tyst och explicit kunskap inom Ernst & Young. 
Lärandeförmåga och en förmåga  att förmedla kunskap till andra är 
personliga kunskaper som i det tysta driver kunskapsarbetet.  

Personlig kunskap i form av lokalkännedom, organisatorisk förmåga samt 
individbunden kunskap om kundens behov baserad på erfarenhet från 
långa kundrelationer bör vara betydande för tillgängligheten. Objektifierad 
kunskap, som intern kontaktinformation baserad på resursernas 
lokalisering, är inte lika viktigt utan har snarare en stödjande funktion. 
Institutionell kunskap som speglar synen på kunden och dennes behov 
upplever vi ha en central roll. Vårt intryck är att det råder en kultur där 
förtroendeskapande och kundförståelse är viktig. 
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5.7.2 Kunskapsöverföring 

Ernst & Young använder en kodifieringsstrategi som ställer krav på de 
enskilda medarbetarnas förmåga att använda objektifierad kunskap. 
Artikulering sker med hjälp mötesplattformar som sociala aktiviteter, 
möten och i olika nätverk. Den artikulerade kunskapen kodifieras på olika 
sätt och strukturkapitalgruppen utgör navet i den processen i Sverige. 
Den objektifierade kunskapen sprids sedan genom att den utgör 
utgångspunkten för arbete och utbildning. Utifrån vår teoretiska 
referensram kan vi förmoda att kunskapen institutionaliseras och 
institutionell kunskap utvecklas över tiden. Internalisering utvecklar den 
personliga kunskapen via mentorskap, arbetserfarenhet samt att individen 
arbetar på projekt i olika branscher, alternerar arbete i det publika 
segmentet med arbete i det nationella segmentet och arbetar med olika 
medarbetare. Artikulering och kodifiering bidrar till ackumuleringen av 
social kunskap medan institutionalisering och internaliseringen bidrar till 
att utveckla individens färdigheter.    

5.7.3 Kunskapsutveckling 

Ernst & Young har under de senaste åren arbetat med att effektivisera sitt 
arbetssätt gällande revision och en enhetlig metodik har utvecklats. Åren 
direkt efter sammanslagningen mellan Ernst & Whinney och Arthur 
Young kan närmast liknas vid en utforskande process i Winter & 
Szulanskis (2001) andemening för att hitta en fungerande 
revisionsmetodik, där flera alternativa lösningar provades och förkastades. 
Vår tolkning är att det nuvarande arbetet med strukturkapitalet förfinar 
det befintlig arbetssättet, vilket implementerar affärsmodellen. De senaste 
årens branschförändringar har fått som konsekvensen att 
managementkonsultverksamheten och den affärsjuridiska enheten 
avyttrades. Vi anser att detta har ställt krav på Ernst & Young att utforska 
nya möjligheter, exempelvis genom att i högre utsträckning utveckla 
revisionsnära tjänster. Då lagförändringar regelbundet sker har vi fått 
uppfattningen att branschen som helhet kontinuerligt söker nya 
affärslösningar parallellt med den löpande verksamheten. 



 CASE-ANALYS [ ERNST & YOUNG ] 

   

 [201] 

5.7.4 -Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen är intressant då den, som vi uppfattar det, bygger 
på en lokal anpassningsförmåga och ett beroende av gränsöverskridande 
samarbete samt centralt stöd. Enheterna uppvisar en responsivitet 
gentemot intern påverkan, samtidigt som den fragmenterade externa 
miljön hanteras genom funktionell autonomi. Problem på en ort kan 
förmodligen begränsas till det lokala kontoret eller möjligtvis regionen, då 
enheternas funktionella autonomi skapar buffertar inom organisationen. 
Vår uppfattning är att företagets kontor utgör distinkta enheter, vilka har 
en förmåga att agera på egen hand och arbetet bedrivs autonomt med 
respektive kund. Den centrala ledningen uppfattar vi inte styr den löpande 
verksamheten men gör punktinsatser på centrala områden. Det ställs krav 
på arbetssättets övergripande utformning men inom givna ramar är vi av 
uppfattningen att enheterna kan agera fritt. Flera uppdrag sträcker 
emellertid över kontors-, regions- och nationsgränserna och det finns ett 
kontinuerligt behov av att utnyttja central specialistkompetens. Som vi ser 
det är den interna miljön relativt homogen med få kulturella särarter och 
samarbetet mellan enheterna tyder på att flera funktioner inte är låsta till 
enskilda enheter. Däremot ser vi den externa miljön som geografiskt 
fragmenterad, fragmentering av kundbehoven tror vi även föreligger. 
Analysen tyder på att det råder lösa kopplingar mellan organisationens 
delar. 

5.7.5 Imitation 

Ernst & Youngs verksamhet är reglerad och respondenterna menar att 
detta göra att det finns en betydande extern insyn. Inom branschen 
sneglar konkurrenterna kontinuerligt på varandra. Ernst & Young belyser 
att metodiken inte är hemlig och ser således inga risker med att den 
objektiva kunskapen är synlig, då styrkan i affärsmodellen snarare sitter i 
företagskulturen och är bunden till medarbetarna och deras personliga 
kunskap. Den tysta kunskapsdimensionen verkar vara viktig för Ernst & 
Young, vilket bör minska risken för imitation enligt Reed & DeFillippis 
(1990) resonemang. 
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5.8 KPMG – Värdeskapande ledord 

KPMG:s affärsidé är bygger på en ambition att vara i framkant som 
leverantörer av värdeskapande tjänster och ekonomisk information. I 
tabellen presenterar vi vår bild av affärsmodellens komponenter.  

Tjänstearkitektur Kundbehov Intäktsarkitektur 

Revision 

Revisionsnära 
rådgivning 

Skatterådgivning 

Finansiell rådgivning 

Finansiella tjänster 

Ekonomisk 
information 

- Lagstadgad revision 

- Rådgivning 

- Specialisttjänster 

Riskhantering 

Revision utgör 
bastjänsten 

Revisionsnära tjänster är 
största intäktskällan 

Pressade marginaler 
inom publik revision 

Större marginaler inom 
nationell revision 

Diversifierad 
prissättning  

TTaabbeell ll  77  ––  KKPPMMGG::ss  aaffffäärrssmmooddeellll  

Grunden i KPMG:s verksamheten, enligt vår tydning, tillhandahållande av 
värdeskapande tjänster som tillsammans med kunskapshantering och rättesnören 
utgör strategiska aktivteter. Tillhandahållande värdeskapande tjänster innefattar 
aktiviteter rörande tjänsteleveransen som säljarbete, gransknings- oh 
analysprocesser, användandet av befintlig metodik, projektledning, 
rapportskrivning, specialistarbete med mera. KPMG ser sig själva som ett 
kunskapsföretag, varvid vi anser att kunskapshantering är ett strategiskt 
viktigt område som innefattar olika aktiviteter för inhämtning, lagring och 
spridning av kunskap. Detta innefattar arbetet med kunskapsbanken, 
utbildningsaktiviteter, mentorprogram men även mötesaktiviteter såsom 
konferenser. Det tredje temat har vi valt att benämna rättesnöre vilket 
representerar arbetet med och effekterna av KPMG:s ledord 
professionalism, engagemang, nytänkande samt förtroende och respekt. 
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Förutom att genomsyra företagets tjänsteleverans vill vi hävda att detta är 
nära knutet till utbildningsaktiviteternas utformning, hur ledarskapets 
bedrivs samt hanteringen av interna och externa relationer. De tre temana 
ser vi som intimt sammanlänkande där kunskapshanteringen är en 
förutsättning för tjänsteleveransen, det vill säga leveransen av kunskap, 
samtidigt som rättesnöret reglerar hur tjänsten levereras.  

5.8.1 Kunskapsstruktur 

För att kunna leverera värdeskapande tjänster menar vi att KPMG:s 
metodik utgör grundpelaren. Denna objektifierade kunskap styr vad som ska 
göras medan det är medarbetarna problemlösningsförmåga, 
specialistkunskap och förmåga att kritiskt använda de verktyg som står till 
buds som reglerar hur det görs. Därvid anser vi att personlig kunskap är 
väsentlig för att leverera tjänsterna. KPMG:s ledord kan spegla en 
institutionellt kunskap om vad som är accepterat beteende och i vilken anda 
verksamheten bedrivs. En viktig komponent i rådgivnings-tjänsterna är 
verbalisering av medarbetarnas kunskap, något som vi i många 
sammanhang ser som en förutsättning för att överföra kunskap till 
kunden och därmed förhöja kundens upplevda nytta av KPMG:s tjänster. 
Objektifierad kunskap, är enligt vår tolkning, kärnan i det strukturerade 
kunskapsarbetet som bedrivs inom KPMG. Denna explicita kunskap är 
även en premiss för företagets utbildningsverksamhet. Utvärderingar och 
uppföljning kräver, enligt vår interpretation, även medveten kunskap för att 
ge personlig återkopplingen men även för att skapa dokument 
som ”Vägvisning inför bokslut”. Vidare ser vi lärandeförmåga och en 
förmåga att förmedla kunskap till andra som nödvändig personlig kunskap 
för ett fungerande kunskapsarbete.  
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5.8.2 Kunskapsöverföring 

Vi menar att KPMG använder sig av en kodifieringsstrategi som ställer 
höga krav på medarbetarnas förmåga att ändamålsenligt använda den 
objektifierade kunskapen. Det finns flera arenor som skapar möjlighet att 
artikulera kunskap och därmed sprida kunskap inom företaget som till 
exempel konferenser, sociala aktiviteter, utbildningsresor, 
personalutvärderingar och utvärderingar av revisionssäsongen. Förutom 
att fungera som en areana för att artikulera verksamhetsanknuten kunskap, 
fungerar dessa även som plattformar för att förmedla värderingar. Det 
finns nätverk inom och utom KPMG där ”Bohlinstjejerna” utgör ett bra 
exempel på ett nätverk med externa kopplingar. Det finns en öppenhet 
inom organisationen som ger utrymme till artikulering i det dagliga arbetet. 
Vi ser även internalisering som en viktig lärandeprocess där medarbetarnas 
erfarenheter stärker den personliga kunskapen. Arbetsrotation mellan 
team och i viss mån internationellt bidrar i denna process. Likaledes anser 
vi att värderingar, vilka belyser vikten av att medarbetarna, aktivt tar sig 
tid att dela med sin kunskap. Detta förmodar vi gäller seniora 
medarbetare i synnerhet. 

5.8.3 Kunskapsutveckling 

De senaste årens utveckling i revisionsbranschen har lett till att KPMG 
gått mot en specialiseringen inom affärsområdet Stora företag och närmat 
sig en internationell standard. Vidare verkar de två revisionssegmenten 
glida isär. Vi uppfattar trots detta KPMG som ett stabilt företag i den 
bemärkelsen att det gör inkrementella justeringar av sin affärsmodell. De 
förändringar som sker är i stor utsträckning initierade av lagförändringar. 
KPMG verkar ha en balans mellan utforskning och exploatering utifrån 
de kontextuella betingelserna som råder i enlighet med March (1991) 
kanske något statiska syn, det vill säga, vi tror att utforskande och 
exploaterande inslag är på en konstant nivå där exploatering av den 
befintliga affärsmodellen är tongivande. 
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5.8.4 Organisationsstruktur 

Vi är av uppfattningen att KPMG visar tecken på att vara ett löst kopplat 
system, då enheterna kan agera självständigt mot den externa miljön, 
samtidigt som de visar responsivitet gentemot andra enheter och centrala 
direktiv.  

Detta resonemang menar vi stöds av att marknadsområdena exempelvis 
utformar sina egna marknadsaktiviteter och att respondenterna lyft fram 
betydelsen av att flytta ut besluten i organisationen till lokal nivå. Detta 
ger diskretion åt enheterna, kortar ner beslutsvägarna och reducerar 
antalet nödvändiga relationer mellan enheterna. Vi är av uppfattningen att 
decentraliseringen gör det lättare för enheterna att agera utifrån lokala 
förändringar. 

Vi har tidigare lyft fram värderingarnas betydelse för att styra 
verksamheten. Genom att styra medarbetarnas kunskapsintag via 
utbildning, utformning av databaser anser vi att ledningen indirekt kan 
styra verksamheten i stora drag. Samtidigt tolkar vi att ledningens styrning 
påverkas av återkoppling från frontlinjen, det vill säga den fokala 
organisationen påverkar de beslut som fattas centralt. Det torde råda en 
form av tvåvägskommunikation i många avseenden.  

5.8.5 Imitation 

KPMG:s verksamhet är i många delar öppen för extern insyn vilket ligger 
i verksamhetens natur. Inom branschen har konkurrenterna mycket bra 
underrättelser om varandras förehavanden. De för dessutom diskussioner 
i olika sammanhang där de har gemensamma intressen.  Vi ser få risker 
med att den objektiva kunskapen blir känd då det är medarbetarnas tysta 
kunskap som driver verksamheten. Den tysta kunskapsdimensionen anser 
vi vara vital för KPMG, vilket enligt Rivkins (2001) resonemang bör 
minska risken för imitation. Att denna tysta kunskap också tar lång tid att 
bygga stärker KPMG:s motståndskraft mot imitation i större skala. Det 
som kan imiteras och förmodligen imiteras med jämn mellan rum är 
enskilda lösningar.  
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[ kapitel 6 ] 
6 ANALYS 

I detta det andra analyskapitlet återkopplar vi till vår problemdiskussion och vårt syfte 
genom att lyfta blicken från de enskilda fallföretagen och fokusera mer på de 
övergripande frågeställningarna kring fenomenet replikering. Vi har kommit till den 
delen av filmen där vi känner att upplösningen är nära och spänningen stiger. 
Handlingen är fortfarande öppen även om snaran sakteligen börjar dras åt. 

Analysen följer samma struktur som våra problemfrågor i stora drag. Kapitlet inleds 
med en diskussion kring de kunskapssystem som replikeras där vi introducerar ett 
alternativt sätt att se på företag. Därefter flyttar vi fokus till kunskapsöverföring och 
risken för imitation. Vi för även en diskussion om olika imitationshinder innan vi 
övergår till kunskapsutveckling. Kapitlet avslutas med ett begreppsutredande 
resonemang.  
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6.1 Replikering av komplexa kunskapssystem 

En grundläggande frågeställning i vår uppsats är vad replikering 
egentligen innebär. Vi har utvecklat en analysmodell där ett antal 
strategiska teman identifieras och som med sina stödaktiviteter bildar ett 
aktivitetssystem. I case-analysen använde vi denna modell för att skapa en 
förståelse för våra fallföretag som komplexa kunskapssystem. Vi kommer 
nu att gräva djupare och försöka identifiera vad det är för kunskap som 
replikeras och hur vi kan tänka för att identifiera det som replikeras. 

6.1.1 Aktivitetssystemets uppbyggnad 

Enligt vår analysmodell operationaliseras affärsmodellen via 
aktivitetssystemet. Ett sätt att se aktivitetssystemet är som en uppsättning 
aktiviteter som består av koordinerade förmågor. Annorlunda uttryckt 
kombinerar aktivitetssystemet generiska förmågor vilka koordineras via ett 
antal integrationsverktyg (se figur 13). Med generiska förmågor avses 
individbundna förmågor som bygger på en specifik uppsättning av 
individuell kunskap. Exempelvis erfordrar revisionsbyråerna individer 
med en viss utbildningsbakgrund som har förmågan att ta till sig och 
omdömesfullt använda företagets objektifierade kunskap. När Sandys och 
7-Eleven rekryterar franchisetagare söker de individer som kan uppvisa 
ett affärsmannaskap och en förmåga att leda andra. Den generiska 
förmågan utgör enbart en del av individens sammanlagda förmåga. 
Utöver den specifika generiska förmågan har individen även andra 
individuella kunskaper som kan integreras till andra förmågor.   
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FFiigguurr  1133  ––  AAkkttiivv iitteettssssyysstteemmeett  uuppppbbyyggggnnaadd,,  KKäällllaa ::  EEggeenn  bbeeaarrbbeettnniinngg..  

De generiska förmågorna utgör byggstenarna i aktivitetssystemet och är 
direkt relaterade till leveransen av företagets tjänster och produkter. Dessa 
kan närmast ses som individernas enskilda insatser i vad Porter (1991) 
benämner primära aktiviteter. I likhet med Porters (1991) resonemang är 
de generiska förmågorna värdefulla då de möjliggör utförandet av 
aktiviteterna. 

Integrationsverktygen utgör styrmedel för koordination och samverkan. 
Ett tankesätt som baseras på i Grants (1991) resonemang i vilket han 
menar att organisatoriska förmågor innefattar integrationen av 
individernas specialistkunskap. Integrationsverktygen baseras på 
organisatorisk kunskap (se figur 14). Organisatorisk kunskap utgår från Tell 
& Söderlunds (2001) definition av social kunskap som en del av aktiviteter 
och strukturer och som är del av ett organisatoriskt sammanhang. Inom 
ramen för organisatorisk kunskap har vi adderat en individbaserad 
dimension till den sociala kunskapen. Den individbaserade sociala 
kunskapen innehas i första hand av individer med funktionsöverskridande 
positioner. Deras kunskap blir social i den meningen att de tillhör ett 
organisatoriskt sammanhang genom sitt varande eller aktiva handlingar. 
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FFiigguurr  1144  ––  OOrr ggaanniissaattoorr iisskk  kkuunnsskkaapp  oo cchh  iinntteeggrr aattiioonnssvveerrkktt yygg,,  KKää llllaa ::  EEggeenn  bbeeaarrbbeett nniinngg  

Vi har klassificerat integrationsverktygen i fyra kategorier baserat på vår 
kategorisering av organisatorisk kunskap. Objektifierade integrationsverktyg 
baseras på objektifierad kunskap, som exempelvis Ernst & Youngs 
revisionsmetodik som vägleder revisionsarbetet. Institutionell kunskap 
utgör grunden för värderingsbaserade integrationsverktyg, vilka tar sig uttryck i 
värderingar och normer som är vägledande för organisationen, som 
exempelvis 7-Elevens arbetsfilosofi som återges i Reitans bok ”Vår 
filosofi”. Både handlingsbaserade och implicita integrationsverktyg bygger 
på individbaserad social kunskap. Handlingsbaserade integrationsverktyg 
representeras av det som vi kanske i första hand förknippar med 
agerandet hos funktionsöverskridande chefer. Handlingsbaserade 
integrationsverktyg utgör närmast ett medel för direktstyrning av 
verksamheten. För att återknyta till 7-Eleven är det handlingsbaserade 
integrationsverktyget personifierat i företagets distriktschefer som i sitt 
arbete koordinerar verksamheten utifrån sin explicita individbaserade 
sociala kunskap. Distriktschefen förmedlar en medveten kunskap som är 
idiosynkratisk för 7-Eleven. Implicita integrationsverktyg är styrande genom 
centrala individers varande. Dessa individer kan närmast ses som 
förebilder för organisationen. 
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Det tydligaste exemplet i vår studie är Indiskas grundare Åke Thambert, 
som enligt vår tolkning, genom sin varande vid besök i butiker eller 
deltagande vid middagar med butikschefsaspiranter, ger ett tyst uttryck för 
den institutionella kunskapen inom Indiska. 

6.1.2 Vågspel mellan aktivitetssystem och struktur 

De fyra integrationsverktygen utgör en verktygslåda med vilken 
aktivitetssystemet konstrueras genom att koordinera generiska förmågor 
och få dessa att samverka. Frågan är vad som påverkar valet av generiska 
förmågor och mixen av integrationsverktyg. Det verkar rimligt att det 
finns en optimal lösning men som är höljd i dunkel. Ett sätt att se detta är 
att den optimala lösningen motsvarar något som kan liknas vid 
aktivitetssystemets ’arrow core’ (Winter & Szulanski, 2001). Genom att 
prova sig fram närmar sig företag den optimala lösningen.   

Vår studie indikerar att affärsmodellens implementering fordrar att 
aktivitetssystemet harmonierar med organisationsstrukturen, vilket i sin 
tur är relaterat till de kontextuella förutsättningarna. För att illustrera detta 
kan vi ta Ernst & Young som ett exempel. Ernst & Youngs 
organisationsstruktur visar tecken på lösa kopplingar vilket kan vara ett 
svar på företagets fragmenterade externa omgivning. Genom att 
enheterna har funktionell autonomi kan den fragmenterade omgivningen 
hanteras. Funktionell autonomi ställer vissa krav på medarbetarnas 
individuella förmåga samtidigt som någon form av ramverk kan behövas. 
Ernst & Youngs metodik utgör ett styrande ramverk, det vill säga det 
objektifierade integrationsverktyget. Detta kan tolkas som att företaget 
medvetet undviker att använda handlingsbaserad styrning för att skapa 
förutsättningar för autonomt handlande. Det är här viktigt att påpeka att 
vi inte är av uppfattningen att ett integrationsverktyg är allenarådande. 
Vad vi menar och vad vårt empiriska material tyder på, är att 
integrationsverktygen viktas mot varandra i syfte att harmoniera med 
generiska förmågor och företagets organisationsstruktur. 
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Vår studie föranleder oss att misstänka att det inte är helt självklart hur 
företag bör vikta sina integrationsverktyg, än mindre hur företag bör 
balansera struktur, generiska förmågor och integrationsverktyg i syfte att 
på bästa sätt implementera sin affärsmodell. En av anledningarna till vår 
ståndpunkt är att det handlar om komplexa samband där utfallet av ett 
givet agerande är svårt att bedöma. Vi menar därför att kausal tvetydighet 
är en försvårande faktor. För att illustrera problematiken tillåter vi oss att 
vara en aningen spekulativa och påstår att Ernst & Young och KPMG har 
mycket snarlika externa och interna förutsättningar men har valt olika 
vägar i utformningen av sina respektive aktivitetssystem, där KPMG i 
större utsträckning betonar värderingsbaserade integrationsverktyg.    

6.1.3 Vilken kunskap replikeras?  

Ett sätt att tänka kring fenomenet replikering är att särskilja 
organisatoriska enheter utifrån geografisk lokalisering eller funktion. Vi 
menar att det kan finnas en poäng i att fjärma sig från ett sådant tankesätt 
i syfte att bättre förstå fenomenet replikering ur ett kunskapsperspektiv. 
Ett alternativt synsätt är att belysa företag ur ett systemperspektiv, där 
företaget ses som ett sammanhängande kunskapssystem istället för 
fristående organisatoriska enheter.  

Utifrån vår diskussion om aktivitetssystemets uppbyggnad och vår 
analysmodell anser vi det rimligt att anta att generiska förmågor och 
integrationsverktygen i en form eller annan bör innefattas i den 
replikerade materian. Då dessa grundas på individuell respektive 
organisatorisk kunskap enligt tidigare diskussion kan vi omformulera 
ovanstående. Replikering av kunskapssystem bör innefatta organisatorisk 
och individuell kunskap.  
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För att skapa ett nytt aktivitetssystem behövs byggstenar i form av 
generiska förmågor. Dessa är begränsade, så till vida att de är låsta till 
individen, vilket innebär att de generiska förmågorna behöver dupliceras 
för att kunna skapa ett nytt aktivitetssystem. I praktiken innebär detta att 
företag rekryterar personer med önskade generiska förmågor, utbildar 
individer så att de utvecklar önskade förmågor eller som i fallet med 
Arkitektkopia, säkerställer att de företag som införlivas i 
franchisesystemet kan infoga sig i Arkitektkopias arbetssätt. Vår empiriska 
studie stödjer denna tanke då samtliga fallföretag duplicerar generiska 
förmågor i samband med skapandet av nya enheter. 

Generiska förmågor i sig bildar inte ett aktivitetssystem utan de måste, 
enligt denna diskussion, samverka och koordineras för vilket 
integrationsverktygen används. I linje med detta hävdar vi att 
integrationsverktygen, baserade på organisatorisk kunskap, såväl utgör ett 
medel för att replikera som kunskap som replikeras. Till skillnad från 
individuell kunskap inbegrips organisatorisk kunskap i ett organisatoriskt 
sammanhang. Vi introducerar här en föreställning om att replikering 
innebär att det organisatoriska sammanhanget expanderar. När det 
organisatoriska sammanhang i vilket den organisatoriska kunskapen är en 
del vidgas, expanderar den organisatoriska kunskapen. För att koppla 
tillbaka till tidigare resonemang innebär detta exempelvis att Åke 
Thamberts individbaserade sociala kunskap expanderar i meningen att 
den innefattas i ett större organisatoriska sammanhang, den dupliceras 
däremot inte. Enligt samma princip innefattar det handlingsbaserade 
integrationsverktyget som utgörs av Arkitektkopias franchiseavdelning i 
ett större organisatoriskt sammanhang om en ny franchisetagare införlivas 
i organisationen. Denna föreställning kan vara lättare att ta till sig om vi 
ser på social kunskap, som till exempel KPMG:s företagskultur eller 
Sandys manualer för beredning av smörgåsar. Denna kunskap är i någon 
mening konstant oavsett om det tillkommer ytterligare ett replikat. 

De organisatoriska enheterna kan ses utgöra delar i ett komplext 
kunskapssystem. Detta kunskapssystem består av individuell kunskap som 
är sammanlänkad via företagets organisatoriska kunskap. Ser vi företaget 
ur detta systemperspektiv kan vi även se replikering som en process som 
innefattar duplicering av individuell kunskap och en expansion av den 
organisatoriska kunskapen. 
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En intressant tanke är att den organisatoriska kunskapen motsvarar det vi 
i vår referensram benämner direkta organisatoriska kopplingar medan den 
individuella kunskapen motsvarar det vi benämner indirekta kopplingar. 
Detta skulle kunna innebära att organisatoriska kopplingsmönster kan 
härledas från organisationers kunskapsstruktur. Vi överlämnar detta till 
läsaren att begrunda. 
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6.2 Kunskapsöverföring 

6.2.1 Strategier för kunskapsöverföring 

I vår studie finns företag representerade som använder en 
personaliseringsstrategi och andra som mer förlitar sig på en 
kodifieringsstrategi. I enlighet med Hansen et al. (1999) bör företag med 
standardiserade produkter i första hand sträva efter att använda sig av en 
kodifieringsstrategi. Emellertid belyser vår case-analys att enbart Sandys 
använder en utpräglad kodifieringsstrategi där objektifierade 
integrationsverktyg utgör det primära styrinstrumentet för att replikera 
och kontinuerligt överföra nya kunskap. 7-Eleven styr verksamheten på 
enheterna genom ett kontinuerligt stöd från driftscheferna, vilket kan ses 
som en personliseringsstrategi. Likaledes som motsvarande tes för företag 
som i högre grad levererar kundanpassade lösningar, bemöter motstånd. 
Inom såväl KPMG som Ernst & Young är kodifieringsstrategin 
framträdande, dock ej dominerande, vilket dock snarare kan ha sin orsak i 
att företagen är kunskapsintensiva samt har karaktären av lösa kopplingar. 
Ovanstående empiriska resultat visar på att vår föreställning om att 
företag endera fokuserar personalisering eller kodifieringsstrategi, bör 
modifieras. 

6.2.2 Betydelsen av organisationens sammansättning 

Utifrån det empiriska stoffet kan vi tyda att kunskapsöverföringen såväl 
mellan enheterna, som mellan den fokala organisationen och enheterna 
underlättas då den fokala organisationen är ägare av enheterna. Detta 
speglas även i att företag, såsom Sandys, Arkitektkopia och First Hotels i 
första hand provar nya produkter och förändringar i aktiviteterna på de 
egenägda enheterna. ”Prototyperna” i de egenägda butikerna tjänar även 
som medel för att ”sälja in” förändringarna till franchisetagarna. Likaledes, 
problematiseras kunskapsöverföringen då den fokala organisationen 
övertar befintliga verksamheter. Exempelvis, har ackvirering av befintliga 
rörelser inneburit avvikelser i fråga om sortiment för Sandys och således 
en modifikation av affärsmodellen. 
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Emellertid har alla mynt två sidor. Det är kostsamt och tidskrävande att 
applicera affärsmodellen på en ny egenägd verksamhet och riskerna ökar. 
Franchising eller uppköp av befintliga verksamheter är ett sätt att snabbt 
uppnå den kritiska massan eller tillgå ett attraktivt läge för affärsrörelser. 
Appelquist på First Hotels belyser att uppköp av hotell i kedjans tidiga 
historia skedde i syfte att nå kritisk massa för att därefter kunna bli en 
franchiseorganisation. För verksamheter av denna typ, där enheter har en 
benägenhet att flytta mellan olika franchisesystem är den kritiska massan 
även essentiell för att ackvirera franchisetagare.  

Grundat på Grants (1991) föreställning om att en gemensam kunskapsbas 
utgör en förutsättning för kunskapsintegrering, anser vi att det finns 
tecken på att den institutionella kunskapen utgör en bas för effektiv 
kunskapsöverföring. Utifrån detta kan vi tyda att den institutionella 
kunskapen är av vikt för interpretationen av objektifierad kunskap. Vi kan 
exempelvis tolka att den institutionella kunskapen på Indiska som 
kommer till uttryck i metaforer såsom ”organiserad röra” bidrar till 
vägledning för interpretationen av de månatliga manualerna om skyltning. 
Vidare finner vi fingervisningar om att resonemanget kring de generiska 
förmågorna, det vill säga att en viss typ av individer anställs, underlättar 
kunskapsintegreringen och överföringen då medarbetarna har en generisk 
delad kunskapsbas. Exempelvis tyder vi att denna kunskapsbas har bäring 
på databasanvändandet inom Ernst & Young. 

6.2.3 Kunskapsöverföring och risken för imitation 

Problematiken med att replikera utan imitation, vilken vi framhäver i 
problemdiskussionen, har inte varit framträdande i den empiriska 
undersökningen. En föreställning vi hade var att en effektiv modell för 
kunskapsöverföring ökar risk för imitation. Effektiv kunskapsöverföring 
implicerar ofta en kodifieringsstrategi, där kunskapen explicitgörs. Bland 
de studerade företagen har enbart Sandys en utpräglad kodifieringsstrategi 
för att skapa replikat. Respondenterna från Sandys vidhåller att flera 
företag imiterat Sandys. 
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Huruvida denna imitation är avhängd kunskapsöverföringsstrategin eller 
om det har att göra med den låga komplexiteten i Sandys verksamhet kan 
vi dock inte interpretera utifrån det empiriska materialet.  

Våra teoretiska föreställningar indikerade att valet av strategi för 
kunskapsöverföring har betydelse för risken för imitation. Vi vill tona ner 
kunskapsöverföringsstrategins betydelse för risken för imitation utifrån 
vår empiriska studie. Få av respondenterna ansåg att riskerna förknippade 
med att deras kodifierade kunskap hamnade i orätta händer var av 
signifikant betydelse. Istället framhöll de att styrkan i den egna 
verksamheten snarare låg i de interna processer som inte fångades av den 
kodifierade kunskapen. Vi menar istället att det finns andra betydande 
faktorer som påverkar möjligheterna till imitation. Baserat på vår 
empiriska studie vill vi presentera exempel på imitationsbarriärer som vi 
anser kan ha en signifikant betydelse för möjligheten till imitation. 

Studien belyser att strategiska teman samt aktiviteterna vilka stödjer dessa 
i relativt hög grad är synliga, i synnerhet för produktorienterade företag 
som arbetar direkt mot slutkonsument och har relativt enkla resurser. 
Detta är fallet för 7-Eleven, Indiska och Sandys och i viss utsträckning 
Arkitektkopia. Zander & Kogut (1995) beskriver detta fenomen genom 
begreppet produktobserverbarheten som speglar i vilken mån 
konkurrenter genom att förstå produktens funktion kan imitera 
tillverkningsprocesserna. Hermansson på Sandys skildrar 
produktobserverbarheten på ett målande sätt, då han menar att om en 
konkurrent vill imitera produkterna kan denne skicka smörgåsarna på 
labbanalys för att tillgå recepturerna. Detta indikerar på risken för 
imitation av enskilda aktiviteter samt produkter och tjänster kan tolkas 
som relativt hög. Exempelvis belyser Indiska att flera enstaka produkter 
har imiterats men att ingen har imiterat hela butikskonceptet. I likhet med 
detta belyser Palmgren på 7-Eleven att butikerna, produkterna, inredning, 
öppettider med mera inte är svårt att imitera, utan det är 7-Elevens 
arbetssätt, rutiner, filosofin, värderingarna etcetera som såväl skapar 7-
Elevens framgång som lägger hinder i vägen för imitatörer.  
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Detta stödjer den initiala tanken om att det är länkarna och kunskapen 
vilken underbygger aktiviteterna som kan utgöra imitationsbarriärer och 
inte de enskilda aktiviteterna i sig. På likartat sätt är revisionsföretagens 
objektifierade kunskap något som företagen försöker skydda.  Sundqvist 
från Ernst & Young menar att denna kunskap lätt kan tillgås av 
konkurrenter, men att företagskulturen och människorna inte kan imiteras. 
Detta resonemang ger antydningar om att Rivkins föreställning om att 
strategiers komplexitet har inverkan på såväl replikering som imitation. 
Således kan detta ha bäring på aktiviteterna och dess länkar, det vill säga 
aktivitetssystemet.   

Indikatorer finns på att ett ’First Mover Advantage’ har inverkan på 
förmågan att motstå imitation. Ett tydligt exempel är Indiska som var ett 
av de första företagen i västvärlden att handla med Indien, men 
Arkitektkopia var även första större kedjan inom kopieringsbranschen. 7-
Eleven har varit drivande bakom enskilda produkter, exempelvis att köpa 
kaffe i pappmugg och dricka på vägen. En annan typ av ’First Mover 
Advantage’ har att göra med företags lokaliseringsstrategi. 7-Eleven är ett 
exempel på ett företag som har byggt upp imitationsbarriärer genom att 
tillförskansa sig fördelaktiga butikslokaler. Det tar tid att bygga upp ett 
butiksnätverk baserat på attraktiva platser, vilket kan avskräcka eventuella 
imitatörer. 
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6.3 Kunskapsutveckling 

I inledningen citerade vi Lubit (2001) som betonar att företags innehav av 
specialistkunskap inte kan utgöra basen för varaktiga konkurrensfördelar, 
då utvecklingen av ny kunskap sker med hög hastighet. Resultatet från 
den empiriska studien visar att detta synnerligen är fallet inom 
revisionsbranschen, där kunskapsövertag gällande exempelvis nya regler 
och lagar endast ger kortvariga fördelar. För att erhålla långvariga 
konkurrensfördelar hävdar Lubit (2001) vidare att företag måste inneha 
kunskap som är svår för utomstående att kopiera samt förmågan att 
kontinuerligt och snabbt utveckla  ny kunskap för att skönja varaktiga 
konkurrensfördelar. Vår empiriska studie visar att kontinuerlig förändring 
och utveckling är essentiell för fallföretagen.  

Winter & Szulanski (2001) belyser med sin föreställning om ’arrow core’ 
att replikerande företag kan ses ur ett livscykelperspektiv. I likhet med 
författarnas resonemang, kan vi skönja att flera fallföretag genomgått en 
initial utforskningsfas, vilken i mångt och mycket har präglas av en ’trial-
and-error’ process. Indiska har exempelvis haft en relativt lång 
utforskningsfas från 1950-talet till mitten av 1970-talet, då affärsmodellen 
stabiliserades. Denna relativt utdragna utforskningsfas strider i viss mån 
mot Winter & Szulanskis resonemang om att det är av största vikt att 
stabilisera affärsmodellen snabbt för att inte förlora möjligheten att sprida 
affärsmodellen på bred front. Därmed inte sagt att replikeringshastigheten 
inte är betydelsefull. I detta sammanhang finner vi det intresseväckande 
att Sandys imiterade Subway på grund av att grundarna inte fick möjlighet 
etablera Subway i Sverige. Orsaken till detta kan vi inte uttala oss om, 
men en spekulation är att Subways affärsmodell inte var stabiliserad. I 
dagsläget pågår Subways etablering i Sverige och Hermanson belyste att 
Subway har stora svårigheter att tillgå etableringslägen. Utifrån detta 
resonemang finner vi tecken på att replikationshastigheten, och därmed 
implicit hur snabbt affärsmodellen stabiliseras och övergår till 
exploateringsfasen, kan ha inverkan på risken för imitation samt tillgången 
av etableringslägen. 
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Det empiriska resultatet belyser att etableringslägen är en kritisk faktor 
företag som idkar försäljning direkt till konsument. Vi menar att 
tillgången till etableringsläge kan vara avgörande för huruvida replikering 
av affärsmodellen kan ske på bred front för denna typ av företag.  

I linje med Winter & Szulanskis föreställning stabiliseras affärsmodellen 
efter utforskningen för att replikeras. Det empiriska resultatet belyser, i 
likhet med författarnas resonemang, att exploateringsfasen kännetecknas 
av att företagen effektiviserar och stabiliserar interna processer. 
Emellertid vill vi även hävda att exploateringen i viss mån även 
kännetecknas av utforskning av affärsmodellen, vilken snarare är av 
inkrementell karaktär. Detta då merparten av fallföretagen kontinuerligt 
utvecklar nya produkter och tjänster, vilket skulle tyda på 
replikeringsfenomenet har drag av Marchs (1991) balansgång mellan 
utforskning och exploatering. Exempelvis finner vi tecken på att 
Arkitektkopia har en kontinuerlig utveckling av sin affärsmodell, där även 
enheterna har stor frihet att initiera och undersöka nya lösningar. Det 
senare kan även härledas till företagets tecken på lösa kopplingar. Vidare 
belyser det empiriska resultatet att denna kontinuerligt pågående 
inkrementella utforskning och exploatering kan skapa möjligheter att 
bibehålla konkurrensfördelar. Detta i enlighet med Kogut & Zanders 
(1994) resonemang om att replikerande företag, genom ständig utveckling 
kan ligga steget före potentiella imitatörer. Genom att kontinuerligt 
inkrementellt utveckla affärsmodellen, kan det tänkas att förutsättningar 
skapas för att bibehålla ett ’First Mover Advantage’, som vi diskuterat 
ovan.  

Emellertid menar vi, i viss mån i strid med Winter & Szulanski 
föreställn ing, att replikerande företag kan genomgå faserna i livscykeln 
mer än en gång. Det empiriska stoffet indikerar att nya utforskningsfaser 
kan initieras. Vår tolkning är att 7-Eleven i Sverige genomgick en ny 
utforskningsfas i början på 90-talet, då Small Shops International övertog 
licensrättigheterna för den svenska marknaden. Utifrån den amerikanska 
affärsmodellen, vars grundsten i ’arrow core’ tycks känd, utforskade 7-
Eleven affärsmodellen dess ’arrow core’ för den svenska marknaden för 
att sedermera på bred front och i snabb takt under slutet av 90-talet 
replikera dito. 
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Den vidgade affärsmodellen för den svenska marknaden, tycks nu återgå i 
en exploateringsfas där krafterna riktas åt den interna effektiviteten och 
styrningen. På likartat sätt finner vi indikatorer på att Indiska kan vara på 
väg in i en ny utforskningsfas, då Zence introduceras, dock inom ramen 
för den befintliga affärsidé som vi ser som en grundsten i Indiskas ’arrow 
core’.  

Utifrån case-analysen finner vi tecken på att affärsidén lägger grunden för 
affärsmodellen, vilket ter sig logiskt. En spekulativ tanke är att affärsidén 
är relativt stabil, medan affärsmodellen i högre utsträckning är föränderlig 
inom ramen för affärsidé och företagets historik. Åke Thambert, grundare 
av Indiska belyser vikten av företags historia och menar att ett historielöst 
företag saknar framtid. Detta är enligt vår mening en mycket poängfull 
insikt, som belyser att affärsmodellen bär ett arv, vilket kan ge nya 
möjligheter genom utforskning men även verka begränsande. Huruvida 
affärsmodellen är omfångsrikt eller smalt definierat kan vara en faktor 
som ger replikerande företag en utvecklingsriktning. Exempelvis har 
Arktiektkopias utveckling gått från kopiering till effektiv 
informationshantering med hjälp av IT-lösningar, vilket verkar vara i linje 
med såväl affärsmodellens arv som den teknologiska utvecklingen. Till 
skillnad mot detta kan vi intuitivt skönja att Sandys ”Fresh food” har 
begränsade utvecklingsmöjligheter. I enlighet med detta resonemang 
belyser Zander & Kogut (1995) att företag bör utveckla sin kunskapsbas 
med hänsyn till erfarenhet och historik. 

”Largely, the construction of knowledge in a firm should be more 
idiosyncratic, reflecting the firms’s particular history and experience.” 

Zander & Kogut (1995:77) 

En begrundande tanke är att nya faser i replikeringens livscykeln, såväl när 
det gäller utforskning som exploatering, eventuellt bör ta sin 
utgångspunkt i det replikerande företagets historik. De givna ramarna som 
ges av integrationsverktygen begränsar det replikerande företagets 
kunskapsutveckling, då idéer och affärsmöjligheter som initieras på de 
lokala enheterna har svårt att tränga igenom i hela systemet. 

 



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [222] 

6.4  Begreppsmässig reflektion  

En ständigt återkommande fråga i arbetet med denna studie är hur 
fenomenet replikering avgränsas från andra fenomen. Vad är skillnaden 
mellan kedjeverksamhet och replikerande företag? Vad är ett komplext 
kunskapssystem? Detta är några frågor vi brottas med och som vi vill 
bringa ljus över i detta avsnitt.  

6.4.1 Replikering av affärsmodeller kontra affärsstrategi 

I referensramen framhävde vi att Rivkin (2001) hävdar att replikering 
omfattar företags affärsstrategier, medan Winter & Szulanski (2001) avser 
replikering av en fungerande affärsmodell. Då vi i likhet med Winter & 
Szulanskis (2001) resonemang, tagit vår utgångspunkt i affärsmodellen, 
finner vi det poängfullt att reflektera över dess bäring.  

Den teoretiska föreställning om att affärsmodellen innefattar tre 
komponenter, vilka samverkar och koordineras, är en enligt vår erfarenhet 
från den empiriska studien en relevant utgångspunkt för att strukturera 
analysen av affärsmodeller. Framförallt bringar affärsmodellen och dess 
komponenter ett ljus över vilka kundbehov företag tillfredsställer, varvid 
vår definition av affärsmodell även har stora likheter med Rivkins (2001) 
åsyftning av affärsstrategi. Då vår teoretiska föreställning var att 
affärsmodellen implementeras och återspeglas i de värdeskapande 
aktiviteterna, finns det även stora likheter med Porters (1996) definition 
av strategi. Affärsmodellens komponenter kan ses som en 
grundförutsättning för de värdeskapande aktiviteterna. 
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6.4.2 Att replikera eller icke replikera 

Winter & Szulanski (2001) hävdar som tidigare nämnts att en 
allomfattande kunskapsbas innefattande de interna processerna replikeras.  

”Knowledge transfer of broad scope characterizes replication strategy 
because such a strategy relies on the creation of outlets that are 
themselves capable of locally producing their product or service.” 

Winter & Szulanski (2001:732) 

Vi har dock valt att diskutera kring komplexa kunskapssystem, då vi 
influerats av Rivkins komplexitetstanke. I strid med Winter & Szulanskis 
(2001) perspektiv på replikeringsstrategier var vår initiala föreställning att 
företag som tillsynens enbart har ett övergripande varumärke för en 
kedjeverksamhet även kan replikera omfattande aktiviteter. Denna 
föreställning har i viss mån stött på motstånd, då vi menar att First Hotels 
primärt överför ett varumärke med tillhörande associationer. 

First Hotels har en affärsmodell som i huvudsak bygger på att hotellen 
ska vara individuella och bemöta kunderna individuellt. För att 
implementera affärsmodellen på de enskilda hotellen, bistår 
huvudkontoret med en filosofi om att ”jobba nära gästen” samt ett 
kvalitetssystem, vilket dock inte brukas att av alla hotell i kedjan. Detta ser 
vi dock enbart som implementeringen av enskilda och separata aktivteter, 
varvid vi anser att First Hotels inte replikerar ett komplext 
kunskapssystem som stödjer aktiviteterna på hotellen i kedjan. Filosofin 
och First Hotels ledord, anser vi snarare är ett sätt att ladda varumärket 
med associationer än att överföra kunskap. De ”koncept”, så som musik, 
kläder och IT-konceptet, bär likaledes indikationer om att det berör en 
varumärkesstrategi och inte om ett stöd till de lokala aktiviteterna. 
Huvudkontorets främsta uppgift är att leverera gäster till hotellen, vilket 
sker via försäljnings- och marknadsaktiviteter. I case-analysen berörde vi 
att First Hotels kan befinna sig i en utforskningsfas av affärsmodellen, 
men vi ser dock inga tendenser att företaget inom en framtid kommer att 
replikera ett kunskapssystem. 
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First Hotels är enligt vår mening en traditionell kedjeversamhet, vars 
enheter drar nytta av skalfördelar gällande marknadsföring och 
försäljningsaktiviteter. Därvid anser vi att First Hotels i dagsläget kan 
benämnas som en falsk replikering i enlighet med Winter & Szulanskis 
(2001) resonemang om ”fauk replication”.  

Emellertid menar vi att varken 7-Eleven eller Indiska faller under 
definitionen falsk replikering. Detta då vi tolkar att såväl Indiska som 7-
Eleven replikerar flera aktiviteter, dock ej alla strategiska teman. 
Aktiviteterna är vidare enligt vår interpretation interrelaterade, varvid en 
avgränsning mot överföringen av enskilda aktiviteter kan göras och 
företagen kan benämnas överföra relativt komplexa kunskapssystem. 

6.4.3 Replikering som expansionsstrategi 

Tidigare har vi kort berört att replikering av affärsmodeller, enligt våra 
tankegångar baserade på analysmodellen, har stora likheter med att 
replikera en affärsstrategi. En av våra utgångspunkter då vi inledde 
studien, var att strategier för replikering av komplexa kunskapssystem var 
ett sätt att allokera den befintliga resursbasen och i synnerhet 
kunskapsbasen. Den empiriska studien visar att flera av våra fallföretag, 
däribland Arkitektkopia, implementerar affärsmodellen på befintliga 
verksamheter genom en förvärvsstrategi. På likartat sätt har KPMG och 
Ernst & Young i stor utsträckning köpt upp små eller större 
revisionsbyråer och införlivat dessa i företagens arbetssätt. Spridningen av 
affärsmodellen kan i dessa fall ses som en expansionsstrategi som bland 
annat syftar till att tillgå en befintlig kundstock och lokalkännedom, men 
framför allt har som avsikt att uppnå en större geografisk täckning. Vår 
tolkning är att dessa förvärvsstrategier är ett sätt att uppnå en kritisk massa. 
På likartat sätt belyser den empiriska studien att en kritisk massa även är 
av vikt för företag som replikerar affärsmodellen till nya enheter. Vi 
interpreterar att även 7-Eleven, Indiska samt Sandys replikeringsstrategi är 
ett sätt att uppnå skalfördelar gällande inköp samt genom att uppnå en 
kritisk massa stärka varumärket. 
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Utifrån detta resonemang indikerar vår studie på att replikering kan vara 
en expansionsstrategi. Därmed skönjer vi även att vår initiala föreställning 
om att replikering är en strategi för kunskapsarbete, har stött motstånd. Vi 
vill emellertid hävda att strategier för kunskapsarbete har en betydande 
roll vid replikeringsstrategier.  

Synen på replikering som en expansionsstrategi, såväl när det gäller 
företag som idkar förvärv av befintliga enheter som för företag som 
implementerar affärsmodellen på nya enheter, faller dock inom ramen för 
vår definition av replikering. Förvärv av befintliga enheter kan även ses 
som ett sätt att tillgå generiska förmågor, såsom en duktig företagare i 
Arkitektkopias fall eller revisorer med god kännedom om de lokala 
kunderna när det gäller revisionsföretagen. Likaledes innebär införlivande 
av en befintlig enhet att den sociala kunskapen expanderar, även om det 
kan ta längre tid för denna att assimileras till det förvärvande företagets 
integrationsverktyg. Vi menar att replikering av komplexa kunskapssystem 
även kan ske genom implementeringen av dessa på befintliga 
verksamheter.  



 REPLIKERING AV KOMPLEXA KUNSKAPSSYSTEM  

   

 [226] 



 SLUTSATSER & REFLEKTION 

   

 [227] 

[  kapitel 7 ] 
7 SLUTSATSER & REFLEKTION 

Detta avslutande kapitel syftar till att beskriva den insikt och de lärdomar rörande 
replikeringsfenomenet som denna explorativa studie bidrar med. Den teoretiska 
föreställning vi initialt hade har under arbetet reviderats i vissa avseende, då vi tagit 
lärdomar av den empiriska studien. Då vår avsikt med denna studie var att lägga en 
grund för framtida forskning rörande fenomenet, kommer vi i detta kapitel att 
presentera dessa reviderade förställningar i hypotetisk form. Hypoteserna bygger på 
kvalificerade gissningar utifrån teori och empiri och är i enlighet med vår vetenskapliga 
utgångspunkt, influerad av Popper, ämnade att utsättas för prövning av framtida 
forskare. Vi finner det även poängfullt att reflektera över den litteratur vi stött oss på 
samt värdet av den analysmodell vi skapat. 
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7.1 Lärdomar från studien 

7.1.1 Analysmodellen 

Vi menar att det främsta bidraget från denna studie är ett tankesätt och en 
strukturerad metod för att kartlägga replikering av kunskap. Enligt Winter 
& Szulanski (2001) innefattar en replikeringsstrategi överföringen av en 
allomfattande kunskapsmassa, vilken berör de interna processerna. Vår 
analysmodell bygger i flera avseende på denna tankegång, då vi anser att 
replikering innefattar överföringen av ett komplext kunskapssystem, vilket 
kan härledas med hjälp av analysmodellen. Analysmodellen bygger på 
tanken om att affärsmodellen replikeras samt implementeras av det 
värdeskapande aktivitetssystemet. Utifrån dessa tankegångar menar vi att 
analysmodellen är ett användbart instrument för att urskilja de interna 
processerna genom att skåda dem som sammanlänkande aktiviteter. 
Därigenom utgör analysmodellen ett verktyg för att identifiera kunskapen 
och förmågorna som underbygger aktiviteterna, samt ett synsätt på 
strategier för replikering av komplexa kunskapssystem.  

Vid analysen av det empiriska materialet har vi dock identifierat en 
svaghet med begreppet komplexa kunskapssystem. Vi har använt oss av 
komplexitetsbegreppet på ett intuitivt och relativt sätt för att kunna ge 
indikationer för i vilken utsträckning en allomfattande kunskapsmassa 
replikeras. Vi menar att begreppet komplexitet är ett användbart teoretiskt 
begrepp för att förklara hur element bildar ett system samt hur detta 
system kan motstå imitation då det inte är transparant. Emellertid anser vi 
att det empiriska förklaringsvärdet som begreppet bidrar med riskerar att 
bli urvattnat då bedömningen huruvida ett system är komplext eller ej blir 
subjektivt och relativt. Trots detta anser vi att affärsmodellen erbjuder en 
strukturerad metod för att kartlägga och beskriva den kunskap som 
innefattas vid replikering av komplexa kunskapssystem, där de så kallade 
kunskapsaktiviteterna kan härledas. 
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7.1.2 Kunskap som replikeras 

Grant (1991) hävdar att organisatoriska förmågor bygger på integration av 
flera individers kunskap. Vårt synsätt på fenomenet replikering av 
komplexa kunskapssystem bygger i flera avseende på denna föreställning. 
Vi menar att implementeringen av affärsmodellen via aktivitetssystemet 
bygger på generiska förmågor, vilka koordineras av ett antal 
integrationsverktyg som bygger på organisatorisk kunskap. 
Integrationsverktygen utgör ett styrmedel som koordinerar och skapar 
samverkan mellan de generiska förmågorna. De generiska förmågorna kan 
ses som resurser för att utföra aktiviteterna som är direkt relaterade till 
produkt och tjänsteleveransen. Utifrån detta tankesätt menar vi att 
replikering kan beskrivas i termer av duplicering av generiska förmågor 
och expandering av organisatorisk kunskap. Då vi anser att de generiska 
förmågorna mångfaldigas vid replikering, medan den organisatoriska 
kunskapen omfattar ett större sammanhang. Detta är en begreppsapparat 
för att skåda replikerande företag som ett system, och inte termer av flera 
replikerade kunskapssystem. Vidare har vi funnit indikationer på att 
organisationsstrukturens och aktivitetssystemets utformning kan vara 
interrelaterade. Vi anser dock att dessa tankegångar om replikering 
behöver utsättas för prövning, varvid vi har formulerat hypoteser för 
framtida forskning:  

Ø Generiska förmågor, baserade på individuell kunskap dupliceras vid 
replikering. Den organisatoriska kunskapen expanderar till att omfatta 
ett större organisatoriskt sammanhang vid replikering, då 
integrationsverktygen får implikationer för ytterligare en enhet.   

Ø Aktivitetssystemets utformning och organisationsstrukturen är 
interrelaterad och balansen mellan struktur, generiska förmågor 
och integrationsverktyg påverkar aktivitetssystemet. Täta 
kopplingar är lämpliga för replikerande företag som idkar 
försäljning till konsument för att skapa en enhetlighet mellan 
replikerande enheter. 
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Ø Replikerande företag kan ses som ett kunskapssystem som är delat 
av flera enheter. Huruvida kopplingar av lösa eller täta drag beror 
på företagets externa miljö, och i synnerhet kundbehoven. Täta 
kopplingar mellan replikerande enheter är lämpliga då en 
homogen extern miljö råder och det finns ett behov av 
likformighet. Lösa kopplingar är lämpliga för replikerande företag 
som har en fragmenterad extern miljö och det finns ett behov av 
funktionell autonomi. 

7.1.3 Kunskapsöverföring & imitation 

En utgångspunkt vi hade var att en effektiv modell för 
kunskapsöverföring, och i synnerhet en kodifieringsstrategi, ökar risken 
för imitation av affärsmodellen. Vi ställer oss frågande till huruvida detta 
har bäring då vi menar att kunskapsöverföringsstrategin inte i nämnvärd 
utsträckning inverkar på imitationsrisken samt att imitationsrisken vid 
replikering i viss mån är överdriven. Det kan dock bero på att av de 
studerade företagen är det enbart ett företag som har en utpräglad 
kodifieringsstrategi. Vår studie belyser snarare att andra faktorer än 
kunskapsöverföringsstrategin kan inverka på huruvida imitation motstås. 
Vidare finner vi att verksamhetens komplexitet har inverkan på såväl 
förmågan att replikera som att motstå imitation. Vi finner detta intressant 
vill dock lämna över dessa tankegångar för fortsatt undersökning. 

Ø En kodifieringsstrategi medför inte ökad risk för imitation. 
Ø Verksamhetens komplexitet påverkar förmågan att replikera. Låg 

grad av komplexitet i en verksamhet underlättar såväl replikering 
som imitation. 

Ø Replikerande företags förmåga att motstå imitation kan ha sin 
ursprung i ett ’First Mover Advantage’. 

Ø Kontinuerlig utveckling av affärsmodellen medför att replikerande 
företag är ett steg före potentiella imitatörer. 
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7.1.4 Kunskapsutveckling 

Det livscykelperspektiv på replikeringsstrategier som Winter & Szulanski 
(2001) introducerar, anser vi är relevant för att beskriva replikerande 
företags kunskapsutveckling. Företag utforskar initialt 
affärsmodellens ’arrow core’, varvid en stabilisering sker. Emellertid 
menar vi att affärsmodellen inte stabiliseras i den utsträckning som Winter 
& Szulanski avser. I den följande exploateringsfasen fortföljer en 
inkrementell utforskning av affärsmodellen, i synnerhet med avseende på 
produkt- och tjänstearkitekturen. Vi finner indikationer på att den andra 
fasen av replikeringsstrategier karaktäriseras av en balansgång mellan 
inkrementell utforskning, som kännetecknas av en trial-and-error process, 
och exploatering, i enligt med Marchs (1991) tankegång. 
Exploateringsfasen stabiliserar och effektiviserar utformningen på 
aktiviteterna. Vi menar att denna inkrementella utforskning som är en 
kontinuerlig process kan ha avgörande inverkan på replikerande företags 
förmåga att bevara ett övertag gentemot potentiella imitatörer samt vid 
fall av ’First Mover Advantage’ bibehålla ett försprång. Vidare menar vi 
att replikerande företag kan genomgå livscykelns faser vid flera tillfällen, 
där den en gång stabiliserade affärsmodellen åter utforskas och genomgår 
en radikalare förändring än i de kontinuerliga inkrementella 
förändringarna. Vårt synsätt är dock att dessa förändringar ligger inom 
ramen för affärsidén samt korresponderar med företags specifika historia.  

Ø Replikeringsstrategier genomgår två faser där den första fasen 
kännetecknas av utforskning och den andra fasen kännetecknas av 
exploatering samt inkrementell utforskning. Nya livscykler kan 
initieras där affärsmodellen åter igen utforskas och i hög 
utsträckning förändras utifrån nya möjligheter. 

Ø Givet att replikerande företag kontinuerligt utvecklar och förfinar 
affärsmodellen kan ett övertag gentemot potentiella imitatörer 
bibehållas.
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Ø Stabiliseringen av affärsmodellen och replikeringen av dito på 
bred front bör ske snabbt, då en hög replikeringshastighet ökar 
möjligheten att bygga upp imitationsbarriärer, exempelvis i forma 
av etableringslägen. Förmågan att tillgå etableringslägen är vital 
för företag som idkar försäljning till konsumenter. 

7.1.5 Begreppsmässig definition av replikeringsstrategi 

Inledningsvis hade vi en föreställning om att replikeringsstrategier primärt 
var en strategi för kunskapsarbete. Vi menar dock att detta synsätt inte 
har bäring, då studien belyser att företag replikerar primärt i syfte att 
uppnå en kritisk massa, avseende exempelvis geografisk täckningsgrad, 
gällande inköpsavtal, kundstockar. Därvid anser vi att replikering primärt 
kan ses som en strategi för att expandera verksamheten, i syfte att uppnå 
denna kritiska massa.  

7.1.6 Litteraturreflektion och framtida forskning 

Rivkin (2001) har gjort en simulation för att illustrera komplexitetens 
inverkan på risken för imitation. Vi anser att begreppet komplexitet är 
svårt att tillämpa empiriskt, då tillämpningen är utsatt för en subjektiva 
bedömning av komplexiteten. 

Kogut & Roos (1995) kritiserar Reed & DeFillippis (1990) resultat om 
kausal tvetydighet för att inte ha empirisk relevans. Vi finner denna kritik i 
viss mån berättigad, då det empiriskt enbart är möjligt att subjektivt 
identifiera huruvida de tre komponenterna kan föreligga. Enligt vår 
mening är en dylik identifiering av tyst kunskap, specificitet och 
komplexitet dock inte en befästning av kausal tvetydighet. Om kausal 
tvetydighet råder kan konkurrensfördelar vara svåra att identifiera såväl 
internt som externt och sannolikheten att en forskare identifierar detta 
anser vi inte vara stor, varvid det föreligger en svårighet att testa 
föreställningens empiriska bäring. 
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Vår förhoppning är att detta alster har väckt tankar kring fenomenet 
replikering. Härmed vill vi inbjuda andra att ta vid och undersöka våra 
hypotesers bäring. Replikering av komplexa kunskapssystem är ett 
fängslande och komplext fenomen. Ovanstående lärdomar är ett sätt att 
angripa problematiken och skåda fenomenet. Under en process som 
denna dyker det alltid upp intressanta stickspår. Om tid inte var en 
bristvara hade ett eller två stickspår säkert letat sig in i denna studie. Vi vill 
därför avsluta med några rekommendationer för fortsatt forskning 

Vår studie ger en övergripande bild av kunskapsöverföring i komplexa 
kunskapssystem. En djupgående fallstudie som enbart fokuserar på en 
nyetablering eller ett förvärv som genomförs av ett replikerande företag 
skulle vara mycket intressant. Vid insamlingen av det empiriska materialet, 
uppmärksammades vi även på problematiken gällande balansgången 
mellan central styrning och ansvar. En problematik som i synnerhet 
framträdde hos replikerande företag som drevs i franchiseregi. Några av 
respondenterna upplevde att när supportfunktionen ger för mycket stöd 
till enheterna förloras den lokala initiativförmågan och den lokala 
kunskapsutvecklingen hindras. En intressant frågeställning är hur denna 
balansgång uppnås och hur problematiken kan avhjälpas.  

Med en varm hand vill vi här överlämna våra hypoteser och reflektioner 
över strategier för replikering av komplexa kunskapssystem till framtida 
forskare. Vi lovar er en spännande resa väntar!  
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[ bilaga 1 ] 
INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide användes vid intervjuerna med de sju fallföretagen. Inom hakklamrar 
står det huvudsakliga intresseområdet eller de teorier som frågan syftar till.  

Introduktion 

1. Vill du berätta om dig själv och din roll i organisationen? 

a. Hur länge har du arbetat i organisationen?  

i. Position 

ii. Viktigaste arbetsuppgifter 

2. Kan du kortfattat berätta om organisationens historia? 

a. När startades er verksamhet? 

b. När skapades den andra enheten? [första replikatet] 

3. Kan du kortfattat berätta om organisationens övergripande 
struktur? 

a. Vilken relation finns mellan enheterna?  

b. Vilka roller finns på enheterna? [medveten kunskap – rollen i 
ett större samanhang] 

4. Vilken roll har kunskap inom er organisation?  

a. Arbetar ni aktivt med knowledge management? 

b. Har ni någon strategi för knowledge management?  

5. Vilken kunskap är strategiskt viktig inom er organisation? 
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Affärsmodellen / Konceptet 

6. Kan du beskriva er affärsmodell/ert koncept? 

a. Vilka är era kunder?  

b. Vilken relation har ni med era kunder?  

i. [personlig/opersonlig, tillfällig/långvarig, 
individuellt/standardiserat problemlösande] 

c. Vilka behov tillfredsställer ni? 

i. Produkter & Tjänster?  

ii. Intäktsarkitektur? 

d. Hur skapar ni värde för kunden? [aktiviteter] 

i. Vilka av dessa aktiviteter finns/utförs centralt 
respektive lokalt? 

7. Vilka kunskapsområden är centrala för att utföra 
aktiviteterna/leverera era produkter och tjänster? 

a. I vilken grad rör det sig om tyst eller explicit kunskap? 
[försök uppmärksamma individuell och social kunskap] 

8. Anser du att det är viktigt att kunskapen om er affärsmodell/ert 
koncept stannar inom företaget? Varför? 

9. I vilken utsträckning anser du att er affärsmodell / ert koncept är 
synlig för externa parter (kunder, konkurrenter)? 

a. I vilka avseende? 

b. Vilka risker ser ni med att kunskapen om 
affärsmodellen/konceptet sprids externt? 
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10.  Upplever du att ert koncept har imiterats? Försök till imitation? 

a. Av vem?  

b. I vilket avseende? (Varför har affärsmodellen motstått 
imitation?) 

11. Vad är styrkan i er affärsmodell? [kärnan i affärsmodellen- 
strategiska teman] 

Dynamisk bild av affärsmodellen/konceptet  

12. Hur utvärderar ni er affärsmodell? Mot vad utvärderas 
affärsmodellen? [objektifierad kunskap]  

13. Florerar det exempel/anekdoter inom organisationen som beskriver 
lyckade tjänsteleveranser eller lyckade projekt? 

14. Hur har er affärsmodell /ert koncept utvecklats över tiden? 

a. Proukter och tjänster som tillkommit/tagits bort? 

Replikering & Kunskapsöverföring  

Replikeringsprocessen 

15. Finns det en formell process vid etableringen av en ny enhet? 

16. Vill du kortfattat beskriva processen hur ni gick tillväga för att 
överföra affärsmodellen/konceptet till en ny enhet? (Gärna med ett 
exempel från den senaste replikeringen) 

a. Hur är arbetet strukturerat? (Som ett projekt?) 

b. Vem arbetar med etableringen av nya enheter? 

17. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att arbeta på 
detta sätt? [imitationsrisken] 
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18. Hur tillvaratar ni erfarenheter från olika etableringar?  

a. Vad finns det några dokumentationsrutiner? 

b. Hur kommuniceras dessa erfarenheter? (formellt/informellt) 

Överföringen av affärsmodellen/konceptet 

19. Vilka svårigheter finns det med att överföra affärsmodellen/ 
konceptet till en ny enhet? (Varför?) 

20. I vilken utsträckning används explicit kunskap i syfte att skapa en 
enhet? [frågan kan följas av stödfrågor som fokuserar på andra 
kunskapstyper] 

21. I vilken grad är kunskapen dokumenterad i manualer, databaser 
med mera? 

a. Vilken nytta anser du att explicit kunskap fyller i syfte att 
skapa en ny enhet? 

b. Vad är fördelar respektive nackdelarna med att använda sig 
av explicit kunskap? [imitationsrisken och medvetenheten om 
denna] 

22. I vilken utsträckning transfererar ni personal? 

a. Från tidigare enheter till nyetablerade enheter? 

b. Vilka roller har dessa personer? (ex. enhetschef, 
butikspersonal) 

c. Förekommer tillfällig arbetsrotation? 

i. Varför? Varför inte? 
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23. Hur arbetar ni med att förmedla affärsmodell/koncept (metoder, 
rutiner, arbetssätt) till era medarbetare? 

a. Utbildning? Manualer? Andra aktiviteter? 

b. Hur arbetar ni för att behålla denna kunskap internt? 

24. Finns det några starka värderingar inom företaget? 

25. Finns det anekdoter eller historier som florerar inom företaget? 
[success-stories] 

26. Kan man tala om en *företagsnamn*-anda?  

a. Hur förmedlas denna till anställda på enheterna?  

Struktur & Styrning 

27. Vilket stöd ges åt de lokala enheterna (från centralt håll)? 

28. Hur sker kontakten med de lokala enheterna? 

a. Träffas medarbetare från olika enheter?  

b. Hur? Under vilka former?  

29. I vilken utsträckning kan enheterna utforma sin verksamhet?  

a. Vilka ansvarsområden har de lokala enheterna? 

b. I vilken utsträckning återfinns samma rutiner?  

c. Vilket avseende kan enheterna skilja sig åt? 

i. I vilken grad anpassas enheterna till lokala 
förhållanden? 

d. Har det alltid varit på detta sätt? (i högre grad olika i den 
tidiga fasen av replikeringen?, jmf Winter & Szulanski –
 ’arrow core’)
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e. I vilken mån kan de lokala enheterna påverka utvecklingen av 
affärsmodellen/konceptet? 

30. Vilka styrinstrument arbetar med för att uppnå enhetlighet och 
uppmuntra önskvärt beteende hos era medarbetare och enheter? 
[incitamentssystem, utbildning och målstyrning mm -objektifierad 
kunskap] 

31. Vem kontaktar ni när problemsituationer uppstår / när ni behöver 
stöd? 

32. Hur ofta sker kontakten? 

Får vi återkomma till dig om vi har ytterligare frågor?  

Tack för din medverkan! 
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[ bilaga 2 ] 
INTERVJUGUIDE (MODIFIERAD) 

Denna modifierade intervjuguide innehållande de övergripande frågorna skickades till 
respondenter som efterfrågade frågorna innan intervjuerna. De respondenter som fick 
denna intervjuguide är Hamish Mabon samt Magnus Sundquist på Ernst & Young, 
Eva Alexandersson Winter på KPMG samt Henrik Andersson på 7-Eleven.  

Introduktion 

• Vill du berätta om dig själv och din roll i organisationen? 

• Kan du kortfattat berätta om organisationens historia? 

• Kan du kortfattat berätta om organisationens övergripande 
struktur? 

• Vilken roll har kunskap inom er organisation?  

• Vilken kunskap är strategiskt viktig inom er organisation?  

Affärsmodellen 

• Kan du beskriva er affärsmodell? 

• Vilka är era kunder?  

• Vilka behov tillfredsställer ni? 

• Hur skapar ni värde för kunden? 

• Vilka kunskapsområden är centrala för att utföra 
aktiviteterna/leverera era produkter och tjänster? 

• Anser du att det är viktigt att kunskapen om er affärsmodell stannar 
inom företaget? 
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• I vilken utsträckning anser du att er affärsmodell är synlig för 
externa parter (kunder, konkurrenter)? 

• Upplever du att er affärsmodell har imiterats? Försök till imitation? 

• Vad är styrkan i er affärsmodell? 

• Hur har er affärsmodell utvecklats över tiden? 

Kunskapsöverföring  

• Finns det en formell process vid etableringen av en ny enhet? 

• Vill du kortfattat beskriva processen hur ni gick tillväga för att 
överföra affärsmodell till en ny enhet? (Gärna med ett exempel) 

• Hur tillvaratar ni erfarenheter från olika etableringar?  

• Vilka svårigheter finns det med att överföra affärsmodell till en ny 
enhet?  

• Hur arbetar ni med att förmedla affärsmodellen till era 
medarbetare? 

Struktur & Styrning 

• Vilket stöd ges åt de lokala enheterna från centralt håll? 

• Hur sker kontakten med de lokala enheterna? 

• I vilken utsträckning kan enheterna utforma sin verksamhet?  

• Vilka styrinstrument arbetar med för att uppnå enhetlighet och 
uppmuntra önskvärt beteende hos era medarbetare och enheter? 
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[ bilaga 3 ] 
RESPONDENTERNA 

För att läsaren ska få en bild av respondenterna presenteras respondenter som 
medverkat i vår studie nedan.   

[ Indiska - Åke Thambert ] 

Åke Thambert, är stins sonen från Gnosjö som grundade Indiska 1951. 
Vid den tiden hade han redan gjort erfarenhet av handel i Kairo, vilket 
blev ett fiasko då Sverige införde import kvoter. Med en stark tro på att 
sätta färg på Sverige fortsatte han sin verksamhet då han köpte indiska 
magasinet. Under tjugotvå arbetsamma och ekonomiskt svåra år kämpade 
Åke Thambert för sin idé. Sången har varit en viktig källa till glädje och 
kraft under dessa år och så än idag tar Åke två sång lektion i veckan. 
Drömmen om att bli sångare har funnits där, men det blev hans bror 
Karl-Erik som blev Sveriges bäste radiosångare efter att ha gått på samma 
skola som Ingrid Bergman, Greta Garbo och Jarl Kulle. 

“Men annars så ville vi bli sångare, och så var vi ute och turnerade 
och vi sjöng i Karusellen, det blev ett väldgit genomslag där, när vi 
sjöng med våran mamma.” 

Åke Thambert 

Till Åkes meritlista hör även medverkan i Hylands Hörna, Sveriges första 
rallyproffs och utmärkelsen ’ Årets Köpman 1993’ med motiveringen: 

“För att med konsekvens och uthållighet ha byggt upp en lönsam 
affärskedja med 46 butiker – varav fem öppnats under 
lågkonjunkturårat 1993 – kombinerat med ett personligt 
engagemang I en ledarstil och ett affärsmannaskap med starka 
humanistiska inslag.” 

Thambert (1995:64) 

Under årens lopp har Åke besökt Indien mellan 110-115 gånger. 
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Åke, som köpte sin första kulspetspenna av Ingvar Kamprad, är idag 
arbetande styrelseordförande i Indiska, men ser sin roll som en mentor, 
inte enbart för medarbetare inom Indiska utan även för oss som studenter. 

”Det är min förbannade skyldighet att prata här när man är 
företagare, då måste man delge lite vad man har upplevt.” 

Åke Thambert 

[ Indiska - Christina Baines ] 

Christina är Åke Thamberts äldsta dotter och arbetar idag som vice VD 
på Indiska. Christina är utbildad musiklärare och 1974 tog hon ett 
sabbatsår från skolan, som varar än idag, för att hon kände att ”de kliade i 
fingrarna att ta tag i det här företaget”. Christinas arbete inom Indiska har 
främst berört produkt- och konceptutvecklingen och utförts i rollen som 
inköpschef.  

[ Indiska – Claes Fahlberg ] 

Clas Fahlberg arbetar sedan 1998 som etableringsansvarig för Indiska 
Claes har tjugo års erfarenhet från detaljhandeln. Arbetet som 
etableringsansvarig innebär att han letar upp lokaler till nya butiker, 
ansvarar för inredning av dem. 

[ 7-eleven – Henrik Andersson ] 

I juni 2000 lade Henrik fram sin magisteruppsats med 
titel ”Kunskapsföretagets värdeskapande – ett steg mot integration av 
service management och knowledge management’ vid 
Ekonomprogrammet på Linköpings universitet. I augusti därefter började 
Henrik som trainee på 7-Eleven. Under traineeperioden drev Henrik en 
7-Eleven butik och sedermera arbetade han med olika projekt, bland 
annat att införa ett nytt butikssystem. Henrik arbetar nu som distriktschef 
med ansva för 8 butiker i Stockholmsregionen. Inom kort kommer 
Henrik minska sitt ansvar till fyra butiker för att arbeta med vad som 
kallas ”Verktygslådan” vilket innebär att Henrik ska analysera vad som ska 
mätas och hur 7-Eleven ska mäta nyckeltal. 
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[ 7-eleven – Mikael Palmberg ] 

Mikael Palmberg är nytillträd VD, sedan januari 2003, för 7-Eleven. 
Mikael började för nio år sedan som trainee i företaget och arbetade 
sedermera som distriktschef. 1996 fick Palmberg uppdraget att starta upp 
en region i Göteborg, vilket innebar att han letade butikslokaler, 
franchisetagare och kontor i region. 2001 blev Mikael försäljningsdirektör 
för alla 7-Elevens regioner.  

[ Sandys – Magnus Hermansson ] 

Magnus Hermansson har arbetat i fastfood branschen i närmare 18 år, 
bland annat på Pizza Hut, som ägs av NRG och som även äger Sandys. 
1997 började Magnus arbeta på Sandys och arbetar idag som verkställande 
direktör, ett arbete som Magnus anser vara mycket varierande då företaget 
är litet.  

[ Sandys – Camilla Erixson ] 

Camilla Erixon arbetar idag som ekonomiansvarig på Sandys. Camilla har 
praktiskt taget arbetat på Sandys sedan företaget startades 1991, med en 
liten avstickare till Ericsson där hon likaledes arbetade med ekonomi. 
Camilla började arbeta bakom disk i butik och efter tiden på Ericsson 
blev hon tillsammans med två av grundarna franchisetagare för en Sandys 
butik. Emellertid fungerade detta samarbete inte och Camilla började då 
arbeta på Sandys huvudkontor där hon även har arbeta med 
utbildningsfrågor.  

[ Sandys – Harald Stolpe ] 

Harald Stolpe är sedan 1999 franchisetagare till Sandys. Han började driva 
en Sandys butik på Kungsgatan i Stockholm och öppnade 2001 han även 
en butik på Huddinge Sjukhus, vilket blev en stor succé. Sommaren 2002 
avyttrade han butiken på Kungsgatan, då det var besvärligt att få 
lönsamhet i den på grund av de höga hyrorna. Stolpe har varit egen 
företagare hela sitt liv och drivit vägrestaurang och motell i Botkryka. 
Senare har Harald även drivit en Shell bensinstation och var med och 
byggde upp den andra Select-butiken i Sverige. 
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[ First Hotels – Åsa Appelquist ] 

Åsa Appelquist började arbeta som marknadsansvarig på First Hotels 
1996. Arbetet innebär att Åsa är ansvarig för marknadskampanjer, 
annonser och trycksaker inom hotellkedjan samt i viss mån även arbete 
med  information och PR, exempelvis uppdatering av företagets hemsida.  

[ First Hotels – Jonas Ridderström ] 

Jonas Ridderström har arbetat i hotellbranschen sedan 1989, med en kort 
avstickare till mediebranschen. Jonas började som försäljningschef för 
Resohotell, även kallat Snark-Domus, då kedjan ägdes av KF och 
sedermera hotellchef för Firmurarhotellet i Linköping, vilket tillhörde 
Resohotell. Jonas, som har utbildning från IHM och Cornell School of 
Hotell Administration i USA, började arbeta på First Hotels 1997. Under 
tre år verkade han som hotelldirektör för First Hotels i Linköping, ett 
hotell som drivs av Tribe Hotel Management. Innan Jonas tillträde som 
VD för First Hotell hösten 2002 arbetade han en kort period som 
hotelldirektör för Grand Hotell i Norrköping, ett hotell som ingår i Elit 
Hotells. Jonas har kört motorcykel sedan han var 16 år och poängterade 
att detta inte var en tidig fyrtioårskris för att passa in i ’moderna tider’.  

[ Arkitektkopia – Matilda Evertsson ] 

Matilda Evertsson arbetar som marknadschef på Arkitektkopia, vilket 
innebär att hennes främsta uppgift är att vårda företagets varumärke och 
ansvara för relaterade aktiviteter. Hon beskriver sin egen roll som något 
av en ”profilpolis” och i hennes arbete ingår att koordinera nationella 
marknadsaktiviteter. Marknadsavdelningen ansvarar både för intern och 
extern kommunikation och det är Matildas ansvar att säkerställa att dessa 
korresponderar. 
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[ Arkitektkopia – Mats Pettersson ] 

Mats Pettersson har en bakgrund som byggnadsingenjör och arbetade 
som konsult inom byggbranschen fram till 1996 då han började arbeta 
inom kopieringsbranschen för MLM Kopieringar. Arkitektkopia köpte 
kort därefter upp företaget. Mats är idag en av två franchiseansvariga vars 
uppgift är att utveckla företagets franchisedel. Detta innebär att han har 
frekvent kontakt med franchisetagare och fungerar som en brygga mellan 
företagsledningen och franchisetagarna. 

[ Arkitektkopia – Stefan Wijk ] 

Stefan Wijk har arbetat inom Arkitektkopia i nio år. Dessförinnan 
arbetade han för en av Arkitektkopias leverantörer. Stefan har varit 
delägare i Arkitektkopia Linköping AB tillsammans med företagets 
grundare Östen Grankvist. Idag är han regionchef i Östergötland vilket 
innefattar verksamheterna i Linköping, Norrköping och 
inhouseverksamheten på SAAB i Linköping. 

[ Ernst & Young – Magnus Sundquist ] 

Magnus Sundquist är Chief Knowledge Officer på Ernst & Young och är 
chef för Center for Business Knowledge, vilket är en intern supportenhet 
som arbetar inom tre områden. Knowledge Management  inbegriper 
kunskapsöverföring inom företaget. Knowledge Services arbetar med att ta 
fram information om och analysera branscher och företag. Client 
Connectivity arbetar med tekniska plattformar, för bland annat rapportering, 
som knyter samman Ernst & Young med dess kunder. Magnus har ingen 
revisorsbakgrund utan jobbade tidigare inom Sveriges Riksdag. Magnus 
har arbetat inom Ernst & Young sedan 1998. 
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[ Ernst & Young – Hamish Mabon ] 

Hamish Mabon ansvarar för strukturkapitalarbetet inom AABS Publika 
på Ernst & Young och har arbetat inom revisionsyrket i femton år. 
Hmish, som är en av Ernst & Youngs 200 delägare, kom till företaget 
under 2000 från dåvarande Arthur Andersen. Han har arbetat med flera 
börsbolag och multinationella bolag, bland annat inom försäkrings-, 
fastighets- och hotellbranschen. För närvarande arbetar Hamish 
uteslutande med svenska börsnoterade bolag. 

[ Ernst & Young – Kjell Hansson ] 

Kjell Hansson är operativchef för marknadsområde Mellan inom Ernst & 
Young, vilket innefattar de 16 kontoren i Östergötland, Södermanland, 
Närke, Värmland och Dalsland. Som marknadsområdeschef ansvarar 
Kjell för bland annat finansiella frågor, marknadsfrågor och 
personalfrågor. Arbetsuppgifterna kan liknas vid en VD för ett 
dotterbolag. Kjell har arbetat som revisor sedan 1978 och ägnar 
fortfarande hälften av sin tid till revisionsarbete.  

[ KPMG – Eva Alexandersson Winter ] 

Eva Alexandersson Winter är Chief Knowledge Officer på KPMG, vilket 
innebär att hon representerar Sverige i KPMG:s internationella 
kunskapsarbete. Eva ansvarar för att det finns verktyg, metoder och 
system för att stödja KPMG:s medarbetare i sitt arbete. Eva har arbetet 
inom KPMG sedan 1982 och är auktoriserad revisor. Fram till 1997 
arbetade hon med ADB-revision. 

[ KPMG – Elisabeth Carelid ] 

Elisabeth Carelid är avdelningschef för KPMG i Linköping och är tillika 
marknadsområdeschef sedan 2002. Förutom Linköping innefattas även 
KPMG:s kontor i Motala och Mjölby. Elisabeth, som har en 
civilekonomexamen från Linköpings universitet, har varit auktoriserad 
revisor i 24 år och arbetar sedan 1990 inom företaget. Som 
marknadsområdeschef samordnar bland annat hon marknadsaktiviteter 
och ansvarar för resursfördelningen inom sitt område. 
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[ bilaga 4 ] 
LÖSA KOPPLINGAR 

Nedanstående figur belyser hur lösa kopplingar uppstår, i vilka former det förekommer 
samt organisatoriska effekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Orton & Weick (1990:217) 
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