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1. Inledning 
I detta inledningsavsnitt kommer vi att presentera den bakgrund ur vilken syftet med denna studie 

utvecklats. Vi kommer dessutom att presentera vad vi önskar uppfylla med studien samt vilka 

områden vi valt att undersöka för att nå dit. Dessa områden ligger till grund för uppsatsens 

upplägg vilket presenteras sist i avsnittet. 
 

1.1 Bakgrund 
Campbell & Goold (1992) beskriver att decentraliserade organisationer (dvs. där 

beslutsrätt har flyttats ut i organisationen) ständigt brottas med problemet hur de 

ska hantera kunskap och kompetens tvärs över sina olika affärsområden. Fram till 

1980-talet hanterade många företag kompetenser som var viktiga för fler än en 

affärsenhet, såsom t.ex. marknadsföring, teknik och IT, genom stora centrala 

funktioner. Under 1980-talet började dock företag decentralisera även dessa 

funktioner och därmed också reducera storleken på huvudkontoren. Där centrala 

staber behölls minskades dessas strategiska roll och istället framhölls servicerollen. 
 

Decentralisering växte sig starkt under 1980-talet. Bl.a. Mintzberg (1979) kallade 

decentraliseringen för nödvändig på grund av mänskliga begränsningar. En 

decentraliserad organisation kan också bli mer reaktionssnabb och mer motiverad. 

Campbell & Goold hävdar även de att decentraliseringstrenden otvivelaktigt 

medfört fördelar. Större frihet och ansvar har gynnat initiativtagande på 

affärsenhetsnivå vilket har resulterat i bättre prestationer. Dock har 

decentraliseringen även haft kostnader. När företag decentraliserade sina 

verksamheter och reducerade den centrala styrningen började de istället använda 

horisontella kommunikationssystem, såsom informella nätverk och 

företagsomfattande projekt, för att ersätta de centrala funktionerna. Dessa 

kommunikationssystem har för många företag visat sig vara svårare att styra än 

förväntat. Horisontell planering, som Michael Porter (i Campbell & Sommers-
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Luchs, 1997) kallar det, har frekvent blivit utträngd av vertikal 

affärsenhetsplanering. Samordningskommittéer och nätverksmekanismer har ofta 

visat sig resurskrävande i förhållande till mervärde. Affärsenhetschefer har utvecklat 

en aversion gentemot företagsomspännande projekt eftersom de anser dessa vara 

en störande faktor i sina egna prioriteringar. Konsekvensen av dessa förändringar 

är att vissa viktiga företagsomfattande kompetenser inte längre hanteras på rätt sätt. 
 

1.2 En motpol växer fram – skapandet av spänningar 
Som ett svar på bl.a. kortsiktigheten i affärsenheterna i många företag, främst vad 

gäller produkter, växte begreppet kärnkompetens fram. Malm (i Barney, Spender & 

Reve, 1994) berättar hur kärnkompetenssynsättet ingår i det som brukar kallas den 

resursbaserade synen på företag1, som växte fram i slutet av 1980-talet. I den 

resursbaserade synen förklaras komparativa fördelar som resultatet av ett företags 

värdefulla, unika och svårkopierade resurser – innefattande bl.a. mänskliga resurser, 

produktionsresurser, patent och rykte. Prahalad & Hamel (1990), som av många 

räknas som de som populariserade begreppet kärnkompetens, menar att 

grundtanken med kärnkompetenssynsättet är att konkurrenskraft härstammar från 

företagets kärnkompetens, vilken ger upphov till unika produkter. De beskriver att 

den verkliga källan till komparativa fördelar finns i ledningens möjlighet att 

konsolidera dessa kärnkompetenser. 

 

Prahalad & Hamel uttrycker decentralisering som ett problem för utvecklingen av 

kärnkompetenser. Först och främst tenderar de resultatstyrda divisionerna i 

decentraliserade organisationer, så kallade SBU:s2, att ha en alltför kortsiktig syn på 

verksamheten. Fokus ligger på att sälja konkurrenskraftiga produkter idag samtidigt 

som det görs alltför få investeringar i mer långsiktig produktutveckling och därmed 

också tillväxt. Dessutom styrs SBU:s av ett egoistiskt tänkande som inte tillåter 

                                                 
1 Översättning från engelska: The resource-based view of the firm 
2 Engelsk förkortning för Strategic Business Unit; källa: Rappaport (1986) 
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dessa att dela med sig av sina unika kompetenser mellan olika enheter. De inte bara 

håller hårt i kompetenserna utan försöker i vissa fall även att gömma dem. 

Sammanfattningsvis uttrycker författarna följande. 
 

”Decentralization made it difficult to focus on core competencies” 
 

Prahalad & Hamel, 1990, sid 81 
 
Ovanstående är bara några av de problem som målas upp av olika författare 

angående spänningen mellan decentraliserade organisationer och 

kärnkompetensbaserad strategi. Fenomenet, dvs. spänningen mellan de båda, kan 

verka komplicerat att ta till sig och i ett försök att konkretisera problematiken för 

att således på ett lättare sätt förstå och förklara den, vände vi oss mot 

byggbranschen där, enligt Alfredsson & Jardenmark (2000), flertalet företag på 

senare tid har anammat kärnkompetenssynsättet i sitt strategiska arbete. Vi valde att 

utföra en fallstudie av JM AB som vi ansåg erbjöd en intressant 

undersökningsgrund då de sedan några år tillbaka sprider kärnkompetensbegreppet 

i sin decentraliserade organisation utan att, som de uttrycker sig, uppleva någon 

nämnvärd konflikt med detta.  

 

1.3 Undersökningsområde 
Den arbetsprocess som ligger till grund för studien baseras i ett antal områden vi 

anser måste behandlas för att syftet skall kunna besvaras. Dispositionen av 

uppsatsen baseras i dessa områden samtidigt som de hjälper oss, som författare, att 

fokusera på fenomenet vi ämnar studera samt föra studien framåt.  

 

För att uppfylla syftet kommer vi inledningsvis studera bakgrunden till 

divisionalisering och decentralisering för att förstå varför så många företag är 

organiserade efter denna modell idag. Därefter kommer vi att studera vad 

teoribildningen hävdar är fördelarna med att ha ett kärnkompetenssynsätt på 

organisationen. Detta för att förstå vad som driver en organisation att anamma en 
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kärnkompetensfokuserande strategi. När dessa grundläggande begrepp är 

behandlade kan vi gå vidare med att titta närmare på vårt huvudsakliga 

undersökningsområde: 

 

Vilken typ av problematik kan tänkas uppstå när SBU-baserade organisationer 

anammar en kärnkompetensfokuserande strategi? 

 

När väl problematiken och dynamiken klargjorts kommer vi, som sagt, konkretisera 

fenomenet genom vårat fallföretag, JM AB, för att se hur problematiken speglas i 

deras organisation och därigenom se vilka lärdomar vi kan dra av detta. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att litterärt studera spänningen i att kombinera en 

kärnkompetensbaserad strategi med en SBU-baserad organisation. I kombination 

med att studera fenomenet i JM AB ämnar vi finna förslag för hur 

företagsledningar kan hantera detta spänningsförhållande.
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1.5 Disposition 
I nedanstående figur presenterar vi den fortsatta studiens generella upplägg. 

 
 Figur 1.5 Studiens upplägg 

Avsnitt 2 - Metod

Avsnitt 3 - Referensram

Avsnitt 4 - Empiri

Avsnitt 5 - Analys
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Kapitel 4: Metodologisk 
utgångspunkt 

Kapitel 5-6: Undersök-
ningens utformning 

Kapitel 7: Praktiskt 
tillvägagångssätt 

Kapitel 8-9: Metodkritik & 
Etik 

Kapitel 10: 
Generaliserbarhet 

Kapitel 1: Historisk 
utveckling av 
organisationsstruktur 

Kapitel 2: 
Decentralisering 

Kapitel 3-4: 
Processorganisation & 
Resursbaserad syn 

Kapitel 5:  
Kärnkompetens 

Kapitel 6 
Erfarenhetskurvan 

Kapitel 7: Kärnkompetens i 
decentraliserade organisationer 

Kapitel 1: 
Branschinformation 

Kapitel 2-2.1: JM AB & 
Organisationsstruktur 

Kapitel 2.2: 
Kärnkompetensnärmande 

Kapitel 2.3: SBU-
samordning 

Kapitel 2.4: Komplexitet 
& Trade-offs 

Kapitel 2.5: Lärdomar och 
framtid 

Avsnitt 6 - Slutsatser

Kapitel 1: Bakgrunden till 
att företag decentraliserar 

Kapitel 2: Bakgrunden till 
att företag anammar ett 
kärnkompetenstänkande 

Kapitel 3-4: Spänningen 
mellan begreppen & Vad 
innebär uppoffringen? 

Kapitel 4: Central 
samordning 

Kapitel 5: Utveckling av 
spänningsgrafen 

Kapitel 6: Ledningens roll
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2. Metod 
I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera de vetenskapliga och metodologiska val vi gjort i vår 

studie samt hur dessa påverkat studiens utformning och resultat. Vi beskriver de synsätt och 

perspektiv som legat till grund för våra val samt det praktiska förfaringssätt som vi genomfört vår 

studie på.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Vad är anledningen till en forskares tillvägagångssätt när denne skall utföra en 

undersökning? Varför ställer forskaren de frågor han/hon gör? Enligt 

Nationalencyklopedin (2003) definieras epistemologi som den gren inom filosofin 

som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och 

källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller 

bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller 

förnuftet? Johnson & Duberley (2000)3 förklarar att forskning präglas av olika 

epistemologiska förhållningssätt, dvs. forskningens vetenskapliga ansats vad gäller 

kunskapsteori, vilken rättfärdigar de val och utföranden som under 

forskningsprocessen görs inom detta område. Sådana epistemologiska 

förhållningssätt ligger även till grund för individens förförståelse till olika fenomen. 

Eftersom det finns olika epistemologiska förhållningssätt är det viktigt att forskaren 

konsekvent håller sig till det förhållningssätt studien utgår från. Forskaren skall 

förhålla sig kritisk och reflektera över de olika förhållningssättens innebörd. 

 

Ett ytterligare sätt att reflektera över forskningen är över dess ontologiska 

förhållningssätt. Ontologi benämns enligt Nationalencyklopedin (2003) som läran 

om de begrepp eller kategorier som behövs antas för att kunna ge en 

sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av en 

                                                 
3 Där inget annat anges baseras detta kapitel på Johnson & Duberley (2000). 
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del av verkligheten. Att fråga om någots ontologiska status är att fråga om detta 

något är verkligt eller illusoriskt.  

 

Ett sätt att förstå de olika närmandena för forskning och deras interrelation 

illustreras av matrisen nedan. De två axlarna utgörs av objektivistiska samt 

subjektivistiska antaganden om epistemologi och ontologi. En objektivistisk syn på 

epistemologi förutsätter möjligheten till ett teorineutralt observationsspråk, dvs. det 

är möjligt att komma åt den externa världen objektivt. En subjektivistisk syn på 

epistemologi förnekar möjligheten av en sådan epistemologisk grundsyn. Medan en 

objektivistisk syn på ontologi antar att verkligheten har en självständig existens 

oavsett mänsklig vetskap om densamma, antar subjektivistisk ontologi att vad vi 

anser vara verklighet är en produkt av mänskliga kognitiva processer. Med 

utgångspunkt i matrisen kommer vi successivt närma oss det förhållningssätt vi 

sympatiserar med samt beskriva vad detta kom att innebära för studien. 
 

 
  
 Figur 2.1 Reflektivitet och managementforskning, (Johnson & Duberley, 2000, sid 180) 
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Som syns i modellen ovan är en objektivistisk epistemologi beroende av 

objektivistiska ontologiska antaganden. Att säga att verkligheter kan ses objektivt 

men att den inte existerar om vi inte har kännedom om den skulle vara 

motsägelsefullt. Å andra sidan kan subjektivistisk epistemologi kombineras med 

både en subjektivistisk och objektivistisk ontologi. 

 

En naturlig utgångspunkt för att förklara de olika perspektiven som ryms i 

modellen är att behandla positivismen i det övre vänstra hörnet. De olika typerna 

av positivism hålls samman av den epistemologiska principen att efterfrågad 

kunskap om världen beror på forskarens förmåga att få tillgång till direkt och 

objektiv empirisk data om verkligheten. Även om positivister kan tänkas vara oense 

om vad som är observerbart samt bestrida frågor kring möjligheter till verifikation, 

är de enade genom synen på att efterfrågad kunskap är den som överensstämmer 

med verkligheten vilken tagits fram av forskarens neutrala och passiva registrering 

av diverse undersökningsresultat.  

 

I vår studie utgår vi från att verkligheten reflekteras i språket. Verkligheten går alltså 

att tolka utifrån texter. Detta syns exempelvis när vi presenterar läsaren för viss 

ekonomisk historia tidigt i referensramen. Den tolkning Chandler gjort i sin 

empiriska studie anser vi vara hans tolkning, fri för oss att tolka på vårat sätt, med 

grund i vår förförståelse och våra värderingar. Vi skiljer oss därmed från 

positivismens epistemologiska förhållningssätt om att verkligheten skulle kunna 

speglas objektivt med ett teorineutralt observationsspråk. En sådan grundsyn skulle 

ju betyda att Chandlers verk är en helt neutral avbildning av verkligheten, vilket vi 

ifrågasätter att någon levande varelse är kapabel till att utföra. Vårt förhållningssätt 

till epistemologi är av mer subjektivistisk karaktär. Den förförståelse och sociala 

bakgrund vi besitter kommer från texter, upplevelser och information vi tidigare 

tolkat, dvs. subjektiva värderingar har gjort att vi ser fenomen i ljuset av egna 

värderingar. Den information vi tolkar anser vi redan vara färgad av respektive 
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källas subjektiva värderingar. En del information som vi använder i studien har vi 

inte insamlat från ursprungskällor, även om vi strävat därefter, vilket medför 

ytterligare subjektiv tolkning av originalkällan innan den kom till vår kännedom. 

Hur pass objektiv kan vår kunskap då vara? Vår förförståelse avspeglas redan i de 

områden vi valde att studera. Även vårat val av referenslitteratur bygger på våra 

värderingar. Vi har valt de teorier vi anser vara de mest relevanta för vår studie. Vår 

bakgrund, förförståelse och sätt att arbeta har förstås spelat in i detta val. Hade vår 

tidigare kunskap varit annorlunda hade vi kanske gjort annorlunda. Vi valde som 

sagt att ta med en historisk tillbakablick i vår referensram. Detta tyckte vi var 

nödvändigt för att förklara de underliggande mönstren för fenomenet. En annan 

individ hade inte gjort samma val. 

  

De flesta av de epistemologiska alternativen till positivism kan enklast ses som 

utvecklingar av olika typer av kritik, liknande vår, beträffande positivismens 

epistemologiska förhållningssätt. I det alternativ vi mest känner igen oss, 

konventionalismen, undermineras positivismens teorineutrala observationsspråk 

samt dess främjande av forskarens objektiva tolkningsroll gällande förvärvandet av 

efterfrågad kunskap. Detta uppnås främst genom att förkasta positivismens passiva 

syn på forskarens uppfattning av verkligheten. Vi uppfattar oss själva som 

konventionalister även om vi ställer oss något tveksamma till att verkligheten 

endast existerar om vi har kännedom om den, vilket många konventionalister 

förespråkar. 

 

Så vad karaktäriseras då konventionalismen av? Vi kommer nedan att beskriva tre 

olika epistemologiska element som kännetecknar konventionalismen:  

 

1. Vetenskapliga påståenden ses ej som sanna eller falska beskrivningar av 

verkligheten, utan snarare som skapelser av forskaren som tas för att vara 

sanna. Vi förhåller oss på detta sätt när vi bygger vår förståelse genom att 
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läsa texter och ta till oss information, vi varken falsifierar eller rättfärdigar, 

snarare återberättar. Däremot kan vi stanna upp och ställa oss kritiska när vi 

är av en annan åsikt, varpå vi förklarar vår ståndpunkt.  

2. Ett vetenskapligt påstående godtas inte genom valida kriterier eller objektiva 

standards. Ett sådant godtagande är snarare, av konventionalismen, tolkat 

som produkten av forskarens subjektiva förståelse av verkligheten. Denna 

produkt härrör normalt sett från faktorer såsom bl.a. forskarens sociala 

bakgrund, arbetssätt, verklighetssyn och förkunskap. 

3. Påståendens sanning eller falskhet präglas av dess empiriska observationer. 

Med andra ord kan en observation inte genomföras objektivt eftersom ett 

teorineutralt observationsspråk inte finns tillgängligt. 

 

Vidare har konventionalismen brottats med en oenighet angående dess ontologiska 

uppfattning, pendlande mellan verklighetsförmedling och verklighetsskapande. Vid 

verklighetsförmedling antas en objektivistisk ontologi, medan det vid 

verklighetsskapande antas en subjektivistisk ontologi. De konventionalister som 

sympatiserar med en objektivistisk syn på ontologi tror alltså på en verklighet 

oberoende om vi saknar kunskap om densamma, medan det förhåller sig tvärtom 

för de som mer sympatiserar med en subjektivistisk ontologisyn. Gemensamt är 

dock deras syn på kunskap. 

 

Den litteratur vi byggt vår referensram på bygger till stor del på källor med en mer 

objektivistisk syn på kunskap än vår. Vår referensram kan delas in i två olika delar, 

en historisk samt en mer nutidsteoretisk. Den historiska delen består av litteratur 

som beskriver företeelser observerade i verkligheten och som gör anspråk på 

användandet av ett någorlunda teorineutralt observationsspråk. Den mer 

nutidsorienterade referenslitteraturen, främst inom kärnkompetensområdet, är lik 

vår egen epistemologiska grundsyn. Vi skulle dock kalla den något mer 
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objektivistisk i form av att den troligtvis byggde på en mer gedigen och nyanserad 

förförståelse än vad vår var. 

 

Hur vi ser på verkligheten skiljer sig inte nämnvärt från de källor vi använt oss av. 

En stor del av källorna grundas på observationer i verkligheten. Det som kan 

tänkas skilja oss från våra källor vad gäller den ontologiska synen är troligtvis inom 

det område där mycket kritik riktats mot just konventionalismen. Sayer (2000) 

beskriver t.ex. att konventionalismen definierar sanning som det som ett samhälle, 

vetenskapligt eller i annat sammanhang, kommer överens om. Det finns därför en 

känsla av att sanningar egentligen är konventioner. Vidare tillägger Sayer att dessa 

inte är godtyckliga då en konvention, vilken som helst, inte automatiskt fungerar 

som bas för agerande och förväntningar. I en annan bok av Sayer (1992) hänvisar 

han till att konventioner måste vara användbara i praktiken. 

 

Det är genom just denna distinktion vi anser att vår studie kan skapa ett adekvat 

bidrag. Genom att frångå sanningsbegreppet, i den form som t.ex. en realist skulle 

hänvisa till detta, kan vi istället skapa en ”sanning” baserad på konventioner. En 

sanning som läsaren själv får ta till sig och anpassa till sin situation. Att använda oss 

av flertalet källor som objektivt försöker skapa en bild av verkligheten anser vi ger 

konventionerna ett mer universellt användningsområde och bättre anpassnings-

barhet. 

 

Vi upptäckte att teorin säger att det förhåller sig problematiskt att en 

decentraliserad organisation anammar ett kärnkompetenssynsätt, medan vårat 

studerade fallföretag, JM AB, inte ser denna konflikt. Detta tyder på att 

verkligheten uppfattas genom subjektiva värderingar och dels att verkligheten 

existerar oavsett vilken kunskap individen har om den. 
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Sammanfattningsvis anser vi alltså att vi gör tolkningar av tidigare forskning utifrån 

vår subjektiva förståelse av verkligheten, vilken har påverkats av vår sociala 

bakgrund samt vår initiala förförståelse. De tolkningar vi gör skapar inte verklighet 

utan utgör snarare ett underlag för oss att bättre förstå en del av verkligheten. Det 

betyder att en liknande studie av samma fenomen möjligen skulle få ett annorlunda 

resultat om den skulle ha utförts av en annan forskare. Detta placerar oss bland de 

konventionalister med en objektivistisk syn på ontologi. I studien konkretiseras 

fenomenet genom att appliceras på en del av verkligheten, med andra ord på JM. 

Ett val som rättfärdigas av det konventionalistiska förhållningssätt till forskning 

som ovan beskrivits. 

 

2.2 Objektivitet 
Myrdal (1968) fastslår att felet i det mesta av samhällsvetenskaplig forskning inte är 

att den inte är objektiv i den traditionella meningen av att inte vara oberoende av 

alla värderingar. Tvärtom är varje undersökning av ett socialt problem bestämt av 

värderingar. En opartisk samhällsvetenskap har aldrig existerat. De värdepremisser 

som bestämmer samhällsvetenskaplig forskning kan emellertid döljas genom att 

forskaren håller sig själv omedveten om dem. Risk för skevheter uppkommer 

därmed då värdepremisserna lämnas implicita och vaga. Bergström (1976) håller 

med om Myrdals syn på att objektivitet snarare syftar till värderingsfrihet samt att 

detta inte går att uppnå i samhällsvetenskaplig forskning. Han benämner den 

dessutom som inte särskilt kontroversiell. Bergström skiljer på verksamhet och 

resultat då han resonerar kring objektivitet. Han hävdar att resultatet av en studie 

kanske kan vara värderingsfritt även om verksamheten inte är det. Dock tillägger 

han att ett stort antal subjektiva val måste göras då resultatet skall till att presenteras 

och att värderingsfrihet i resultatet sällan uppnås. 

 

Myrdal hävdar att det enda sättet att sträva efter ”objektivitet” i teoretisk analys är 

genom att lyfta fram värderingarna i fullt dagsljus, göra dem medvetna, specifika 
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och explicita och öppet klarlägga hur de bestämmer den teoretiska forskningen. 

Genom att mer allmänt specificera dem kan riktighet, klarhet och giltighet uppnås i 

det vetenskapliga arbetet. 

 

Vi instämmer med Myrdal och Bergström om att objektivitet inte är nåbar, men 

anser den inte heller eftersträvbar i enlighet med Johnson & Duberleys tidigare 

resonemang. Då forskningsprocessen präglas av våra sociala konventioner kan vi 

endast sträva efter att bibehålla största möjliga saklighet för att läsaren skall få insikt 

i vår forskningsprocess. Därför är vi konsekventa med att öppet presentera våra 

tolkningar och funderingar genom studien. Förutom att på detta sätt klargöra våra 

val och tolkningar avser vi därigenom ge läsaren en möjlighet att själv reflektera 

över vad vi återger för att kunna skapa sin egen syn på vår studie. 

 

2.3 Förförståelse 
Förförståelse syftar, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), till den kunskapsakt 

genom vilken subjektet och objektet i studien skapas. Med andra ord den grund ur 

vilken forskaren formulerar sina problem och hypoteser. När vi påbörjade vår 

studie hade vi genom tidigare erfarenhet, t.ex. tidigare akademisk erfarenhet samt 

ett allmänintresse inom ämnet, skapat oss en viss förförståelse. 

 

Med tanke på att människor ser verkligheten genom olika perspektiv och därför 

kan tolka en och samma situation på olika vis, har vi valt att infoga viss 

grundläggande, främst historisk, litteratur i uppsatsens teorikapitel. Detta för att 

läsaren även ska få insikt i den litteratur vi valt att grunda vårat syfte på. Dessutom 

anser vi det viktigt att läsaren får ta del av grundläggande litteratur för att kunna 

skapa sig en bredare bas för tolkning av studiens vidare resonemang. 
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2.4 Metodologisk utgångspunkt 
Det finns flertalet olika synsätt på hur en forskare kan gå till väga i sin 

forskningsprocess, dvs. hur denne kan ta itu med ett forskningsfenomen. Vi har 

valt ett abduktivt arbetssätt men kommer nedan även att redogöra för andra sätt att 

genomföra en studie. Detta för att beskriva respektive metod samt dess brister. 

 

Stensmo (1994) förklarar en av dessa metoder, deduktion, som ett filosofiskt 

förfaringssätt för att härleda slutsatser från premisser. Utifrån ett antal premisser 

deducerar forskaren en slutsats, exempelvis: "från A och B följer C". Deduktionen 

säger således ingenting om huruvida de ingående premisserna är sanna eller inte, 

bara att de kan sammankopplas till slutsatser. Alvesson & Sköldberg (1994) 

uttrycker detta som att regeln redan finns och att förklaringen sålunda är given 

eftersom den är en del av regeln. Med andra ord förklarar den deduktiva ansatsen 

inte slutsatsen, utan fastslår den snarare. 

 

Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver att en induktiv ansats utgår från en mängd 

enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också är 

generellt giltigt. Om deduktion utgår från teorin, utgår induktion från empirin. 

Vidare tar Alvesson & Sköldberg upp att ett problem med induktion är att 

slutsatserna aldrig kan bevisas vara sanna, utan endast sammanfattar tidigare 

observationer.  

 

Gummessons (2000) åsikt är att det enda som skiljer ovanstående perspektiv från 

varandra är forskningens startpunkt. Han menar att alla vidare typer av studier 

sedan relaterar till både det deduktiva och induktiva sättet att arbeta. Detta kallas 

för abduktion och innebär att forskaren försöker kombinera de båda ansatserna. 

Denna kombination går ut på att först tolka ett enskilt fall med ett övergripande 

mönster och sedan testa tolkningen med nya fall. Tillvägagångssättet härrör från att 

ett fenomen iakttas. Därefter studeras litteraturen innan det görs empiriska 
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undersökningar, för att sedan återgå till litteraturen. Metoden utgår, enligt Alvesson 

& Sköldberg (1994), från att skapa en förståelse för det undersökta, vilket var just 

det syfte vår studie initialt hade. På detta sätt minimerar abduktion induktionens 

problem med att inte kunna generera någon ny teori och deduktionens problem 

med att inte ha någon utgångspunkt. Abduktionen utgår från att empirin redan är 

tolkad samt att den tillåter och kräver att forskaren logiskt med hjälp av andra 

teorier försöker förstå och tolka de underliggande mönstren och strukturerna.  

 

Det fenomen vi valt att studera är hämtat från litteraturen samt vår grundläggande 

förförståelse. Då vår initiala kunskap inom området var förhållandevis begränsad 

ansåg vi att abduktionsmetoden var ett logiskt val för vårat fortsatta arbete. Detta 

för att den möjliggör ett tillvägagångssätt där vi kan pendla mellan empiri och teori 

allteftersom vi införskaffar kunskap genom antingen tolkning av litteratur eller 

empirisk undersökning. Vi använde oss av detta förfaringsätt redan vid 

framtagningen av syftet, vilket skulle tyda på att vår studie var abduktiv redan i sin 

utgångspunkt. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från Gummessons förklaring av 

den abduktiva studien. Vi ser dock ingen anledning till att en studie måste ha en 

induktiv eller deduktiv utgångspunkt, en åsikt som även delas av Alvesson & 

Sköldberg (1994). 

 

”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 
teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen 
av empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på enskilda fall utan 
som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse.”  
 

Alvesson & Sköldberg, 1994, sid 42 
 

Det vidare arbetet gick till på det vis att vi, med hjälp av vår insamlade förkunskap, 

kunde vända oss mot empirin, i form av JM, för matchning av litteraturstudien och 

på så sätt införskaffa mer kunskap kring det studerade. Följaktligen blev nästa steg 

att återvända till litteraturen för att utveckla de områden vi funnit i empirin men 
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som inte tidigare studerats i litteraturen. Främst vände vi oss till litteraturen en 

andra gång för att studera något mer generella begrepp såsom t.ex. ”wicked 

problems” och ”erfarenhetskurvan”4. Vi ämnade även skapa en intressantare 

läsning genom att använda empirin till att konkretisera vårt observerade teoretiska 

fenomen, ge det kött och blod, samt att se hur det ter sig utanför de teoretiska 

ramarna. Vi ville inte objektivt testa fenomenet i verkligheten utan snarare jämföra 

det med verkligheten, på subjektiva grunder, vilket stämmer överens med vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. 

 

2.5 Undersökningens utformning 
I början av en forskningsprocess måste forskaren, enligt Halvorsen (1992), urskilja 

principerna för hur han/hon skall övergå från det begreppsmässiga planet till det 

empiriska. Utformningen av undersökningen involverar bland annat konkreta 

beslut över fortskridandet av informationsinsamlingen samt valen för arrangemang 

och tolkning av dessa underlag. Nedan presenterar vi utformningen av vår 

forskningsprocess innehållande de relevanta val vi gjort. 

 

2.5.1 Typ av studie 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar att i en explorativ undersökning tolkar 

forskaren beskrivningar eller förklaringar med hjälp av en referensram och uppnår 

en förståelse genom att sätta fenomen i sitt sammanhang. Detta stämmer väl 

överens med vår studie då den utgår från vår förförståelse samt viss fördjupning i 

ämnet. Genom att vidare tolka litteratur i ämnet erhöll vi ytterligare information 

om den problematik som begreppen decentralisering och kärnkompetens medför 

då de ställs i förhållande till varandra. I ett försök att konkretisera problematiken, 

både för läsaren och för vår vidare analys, överförde vi våra teoretiska upptäckter 

på ett empiriskt sammanhang i form av en fallstudie av JM. Genom att utföra 
                                                 
4 Dessa begrepp förklaras närmare under kapitel 3.7.1 respektive 3.6 
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studien enligt ovanstående resonemang är dess slutgiltiga syfte att både teoretiskt 

och praktiskt kunna ge bidrag, i form av förslag, för hur problematiken kan 

överkommas. 

 

Vi har valt att studera JM för att konkretisera den teoretiska problematik som ligger 

till grund för vår studie. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul kännetecknas 

fallstudier av att undersökningen endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka dock 

studeras mer detaljerat och i flera dimensioner. Inom den kvalitativa metodteori vi 

förespråkar har fallstudier mycket stor betydelse. Nedan redogör vi för den 

kvalitativa typen av undersökning.  

 

2.5.2 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden är den sista variabeln vi kommer att presentera gällande 

vår undersöknings utformning. Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 

förklaras av Lundahl & Skärvad (1999) som två inriktningar vilka båda urskiljer 

olika vägar att bearbeta och tolka data.  

 

Med kvalitativ undersökning menas ofta, enligt Lee (1999), betyda induktiva, 

teorigenererande, subjektiva och icke-positivistiska processer. I motsats menas 

kvantitativa undersökningar ofta som deduktiva, teoriprövande, objektiva och 

positivistiska processer. Vi har utan tvekan genomfört en kvalitativ studie. Målet 

med en sådan typ av studie menar Lundahl & Skärvad är att analysera och skapa en 

förståelse för hur verkligheten uppfattas. Vårat mål var att skapa förståelse för de 

underliggande mönstren i fenomenet. Vi strävade inte efter att bygga en slutsats på 

kvantitativa grunder, utan snarare på vår tolkning av insamlat material. Alvesson & 

Sköldberg (1994) menar som kontrast att det inte är metodik utan snarare ontologi 

och epistemologi som är avgörande för god samhällsvetenskap. Dessa två aspekter 

hanteras ofta bättre av kvalitativ forskning då denna tillåter mångtydighet, i fråga 
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om tolkningsmöjligheter och forskarens konstruerande av vad som forskas, att 

bättre framträda. Tolkningsprocessen kommer beskrivas i nästa kapitel. 

 

2.6 Analys, bearbetning och tolkning 
Då vi reflekterar över hur vi gått tillväga i vår tolkningsprocess slår det oss att de 

viktigaste elementen varit abduktion och kreativitet. Det är dessa två element som 

varit till störst hjälp i vår strävan att genomföra en poängrik studie. Alvesson & 

Sköldberg (1994) menar att poängrikedom är en betydelsefull aspekt för god 

kvalitativ forskning.  

 

Då vi genomfört en empirisk studie med avsikt att konkretisera det studerade 

fenomenet anser vi att en tillämpning av Alvesson & Sköldbergs tankar kring hur 

en forskare går tillväga för att göra sin studie poängrik även kan appliceras på vår 

studie. Det skall dock poängteras att deras resonemang grundar sig i empiriska 

kvalitativa studier och att viss modifikation kan behövas för en total applicering på 

vår studie. Vi anser emellertid att nyttan med en diskussion kring vår studies 

poängrikedom är alltför hög för att åsidosättas.  

 

Med poängrik forskning menas att den skall överskrida vad det empiriska materialet 

förmår att säga och att den, på samma gång, har viss förankring i empiriska 

förhållanden. 

 

”Den poängrika tolkningen framstår som rimlig i relation till empiriskt material 
men behöver inte ha ett starkt stöd i detta i meningen starka bevis. Empirin kan 
sägas möjliggöra tolkningen men knappast entydigt leda fram till denna. Empirin 
ger som ovan framhållits inspiration till och argument för tolkningen.” 

 
Alvesson & Sköldberg, 1994, sid 358 

 

Alvesson & Sköldberg hävdar att det är i spänningen mellan friheten att uttrycka 

något kreativt och att ta empiriskt stöd som poängrik forskning återfinns. 
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Kreativitet är att frångå den generella samstämmigheten i det empiriska materialet, 

dvs. dominerande och etablerade synsätt. Grunden till en kreativ och fantasirik 

arbetsprocess ligger i mångtydig information samt att informationen av forskaren 

görs mångtydig. Detta möjliggörs genom att ta olika slags avstamp och utmana 

tidigare tolkningar. När alternativa innebörder och tolkningar kommer fram finns 

goda möjligheter till kreativitet. Ur mångtydighet finns risk att det utvecklas 

otydlighet, antyder Stenström (2000). Vi har varit medvetna om detta och lagt ner 

mycket arbete på att återge det för studien kausala förloppet. I de fall information 

som inte fyllt en direkt avgörande funktion för studiens utgång presenterats, har 

detta också påpekats. 

 

I vår strävan efter mångtydighet har abduktionen hjälpt oss. Den har samtidigt även 

varit viktig i den kreativa arbetsprocessen. Detta genom att det empiriska materialet 

tjänat som inspirationskälla både i letandet efter alternativ teori, vilket skapat 

mångtydighet, samt som grund för analysering då empirin varit direkt 

motsägelsefull gentemot teorin. 

 

Det faktum att vår empiriska observation inte stämde överens med den teoretiska 

framställningen av fenomenet gjorde att en kreativ process inleddes. Denna process 

blev oerhört viktig för studien då den utgjorde grunden för vår analys. JM upplevde 

ju inte den problematik som litteraturen målade upp. I enlighet med Alvesson & 

Sköldbergs ovanstående resonemang blev den empiriska studien vår 

inspirationskälla till att vidare studera teorier samt utveckla våra tidigare tankebanor 

för att således kunna presentera mer nyanserade slutsatser. Vi ville helt enkelt se 

vad som gjorde att JM kunde stå utanför problematiken, vilket ledde oss in på ett 

resonemang kring centralisering och standardisering samt dess effekter. Denna 

kreativa process har bidragit till att vår studie uppnått poängrikedom, utan att 

tolkningen haft ett entydigt stöd, i form av bevis, varken i empirin eller i teorin. Vi 

har snarare applicerat den kreativitet som sattes igång av den empiriska studien på 
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det grundläggande teoretiska resonemanget om att kärnkompetenssynsättet och 

decentralisering befinner sig i ett spänningsförhållande, och därigenom utvecklat 

detta. 

 

Sammanfattningsvis 

Under kapitel 2.7 kommer vi att presentera undersökningens praktiska 

tillvägagångssätt och dessutom förklara intervjuns funktion i vårt insamlande av 

information. Vi vill dock börja med att sammanfatta de vetenskapliga och 

metodologiska val vi gjort i studien för att läsaren skall kunna få en bättre översikt 

och förståelse för det praktiska handlingssättet som detta bidragit till.   

 

Vi började med att diskutera vårt vetenskapliga förhållningssätt och dess roll i vår 

studie. Vi hävdar att studien härstammar ur det konventionalistiska perspektivet. 

Objektivitet och förförståelse är viktiga begrepp inom konventionalismen och 

dessa var de begrepp som närmast vidare behandlades. Arbetsprocessen har skett 

genom ett abduktivt förfaringssätt. Syftet med undersökningen är explorativt, 

vilket kort betyder att det är av tolkande karaktär. För att konkretisera samt kunna 

tolka teorin valde vi att sätta det i ett empiriskt sammanhang i form av en 

fallstudie. Denna fallstudie var av kvalitativ art i enlighet med både 

metodlitteraturens preferenser och vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi har 

strävat efter att vara mångtydiga, vilket, tillsammans med abduktionen, har hjälpt 

oss vara kreativa i tolkningsprocessen, och uppnå poängrikedom. 

 

2.7 Praktiskt tillvägagångssätt 
Som vi ovan nämnt har det praktiska tillvägagångssättet i vår studie påverkats av de 

vetenskapliga och metodologiska val vi gjort. Insamlandet av information och val 

av litteratur har varit baserade på undersökningens utformning tillsammans med de 

synsätt och perspektiv som vi tidigare beskrivit. Detta har även legat till grund för 
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hur vi behandlat och analyserat informationen för att kunna uppfylla vårt syfte och 

dra slutsatser. 

 
2.7.1 Framtagning av teoretisk referensram 
Från ett brett initialt syfte arbetade vi oss, genom att studera passande litteratur, 

fram till ett undersökningsområde. När vi sedan fortsatte med att närmare studera 

den litteratur som var relevant för studien ökade sedermera vår kunskap i ämnet 

och vi kände oss drivna att smått omformulera syftet samt undersökningsområdet 

som skulle ligga till grund för studien. De källor vi främst sökte i var böcker och 

artiklar i bibliotek och databaser. Vår referensram växte successivt fram då vi 

parallellt sökte och arbetade med empiri och teori i enlighet med 

abduktionsmetoden vi tidigare förklarat. 

 

2.7.2 Insamling och val av empiriskt material 
Förutom Lundahl & Skärvads (1999) uppdelning av material i papper och 

människor kan även sägas att material finns att tillgå i två ytterligare varianter, 

nämligen sekundär- och primärdata.  

 

När vi sökt information till vår studie har vi använt oss av flertalet källor inom 

dessa ovan nämnda kategorier. Nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att 

komma över relevant material. 

 

2.7.2.1 Sekundär- och primärdata 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) beskriver sekundärdata som material som 

redan finns tillgängligt för undersökaren, men som sammanställts i annat eller 

liknande syfte. Primärdata är däremot material som forskaren genom undersökning 

och iakttagelse själv samlar in specifikt för studiens syfte. Halvorsen (1992) tillägger 

att sekundärdatan kan vara mer eller mindre svåråtkomlig beroende på vilken typ av 

information som forskaren är intresserad av att samla in.  
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Vår sekundärdata hjälpte oss i arbetet med att insamla företagsspecifik information 

om JM innan intervjutillfället för att vi skulle vara förberedda och ge ett mer 

professionellt intryck. Därutöver tjänade det syftet att skapa en förståelse, utöver 

vår förförståelse, runt både branschen och det intervjuade företaget. 

Branschinformationen var betydligt svårare att finna än den företagsspecifika, 

främst då den förstnämnda sammanställts av olika källor samt att informationen 

varierade något. Sekundärdatan bestod i huvudsak av Internetkällor, såsom 

branschspecifika tidigare studier och artiklar, företagets hemsida samt 

årsredovisningar. Dessa källor var viktiga då de hjälpt oss tolka och förstå den 

information som behandlades under intervjutillfället och således även varit viktig 

för en mer saklig analys.  

 

Vår primärdata baserar sig endast på kategorin människokälla och 

insamlingsmetoden har varit genom intervju. Intervju har skett med Göran 

Malmberg, personaldirektör på JM AB, vid deras huvudkontor i Solna, 031205. 

Primärdatan har tjänat ett stort syfte i form av huvudsaklig källa för det empiriska 

kapitlet. Detta för att information angående själva fenomenet inte fanns att tillgå i 

sekundärkällor. Härnäst redogör vi för intervjuns funktion i vår studie. 

 

2.7.2.2 Intervjun 
Intervjuområdet erbjuder en mängd olika förfaringssätt och modeller. Då vår studie 

i låg grad utgörs av intervjuer kommer vi att försöka beskriva själva 

intervjutekniken kortfattat och istället fokusera på intervjuns funktion i vår studie. 

Intervjuns vikt och bidrag till resultatet av studien, samt trovärdighetsresonemanget 

i kapitel 2.7.1 styrker anledningen till varför vi ändå valt att återberätta intervjuns 

innebörd och funktion relativt ingående.  

 

Lundahl & Skärvad (1999) beskriver intervjun som en metod för datainsamling där 

information inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor till eller går in i en 
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dialog med intervjupersonen. Vi föredrar dock att se intervjun som en möjlighet att 

ventilera våra tolkningar av litteraturen med en representant från företagsvärlden. 

Detta med syfte att bättre förstå fenomenets empiriska sammanhang, samt för att 

få uppslag till vidare litteraturstudie, i enlighet med det abduktiva förfaringssättet. 

 

Vi genomförde en typ av intervju som Halvorsen (1992) kallar djupgående intervju. 

Vid en sådan intervju söker forskaren ökad förståelse för intervjupersonens motiv 

eller beteenden. Genom att vi förde en mer djupgående diskussion med en utvald 

person inom JM fick vi möjlighet att se de bakomliggande orsakerna till deras 

kärnkompetensnärmande och vad fokus på detta var ämnat att resultera i. 

Intervjupersonen fick samtidigt möjlighet att prata fritt, inom de ramar ämnet 

handlade om, och själv utveckla det han ansåg vara väsentligt att framföra. De 

kvalitativa svar som gavs hade förmodligen inte kunnat erhållas på många andra 

sätt.  

 

Vår intervju var sålunda av fri karaktär och vi strävade efter att skapa en öppen 

kvalitativ dialog med intervjupersonen, något som Patel & Davidsson (1994) kallar 

för ostrukturerad intervju. Då intervjun för oss snarare var en källa för reflektion 

istället för insamling av empirisk data skulle en strukturerad intervju inte ha uppfyllt 

vårat syfte, eftersom intervjupersonen vid en sådan ges liten svarsfrihet.  

 

Intervjun vi genomförde kan, enligt Patel & Davidsson, även kallas för en 

semistandardiserad intervju. Med detta menas att frågorna ställs upp på förhand, 

men att utrymme ges för tilläggs- och följdfrågor5. Varför vi gjort på detta sätt är att 

vi anser det svårt att på förhand veta vilka frågor som är relevanta att ställa och att 

det under intervjun kan dyka upp intressanta följdfrågor. Då intervjupersonen 

talade förhållandevis fritt, samt att han var förberedd, täcktes flera områden utan att 

frågor behövdes ställas. Följdfrågor blev därför en viktig del av intervjun. Vi fick 

                                                 
5 Frågemallen finns bifogad i bilaga 1 
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exempelvis reda på att JM inte ser en kärnkompetensfokus som något problem i sin 

decentraliserade organisation. Detta skulle förmodligen inte ha kommit fram om vi 

utfört en annan typ av intervju och därmed skulle vårat resultat i studien ha sett 

annorlunda ut. Följdfrågorna ledde till att vi i ett fåtal fall fick reflektera över och 

revidera vår tidigare ställda referensram, dvs. återigen i enlighet med vårt abduktiva 

förfaringssätt. 

 

I samband med reservation för intervju hade vi via e-mail skickat ut information till 

intervjupersonen angående intervjuns syfte samt några övergripande frågor att ha i 

åtanke. Redan i detta skede försökte vi minimera risken för eventuell 

begreppsförvirring genom att skicka ut definitioner av begreppen kärnkompetens, 

decentralisering och divisionalisering. Med detta ämnade vi ge intervjupersonen en 

möjlighet att vara mer förberedd inför samtalen. Intervjupersonen var onekligen 

förberedd och hade reflekterat över våra frågor innan intervjun. Resultatet blev att 

vi under intervjun förstod varandra väl och att den slutgiltiga produkten av mötet 

blev den önskvärda. 

 

Vi diskuterade sedan hur vi skulle använda och passa in materialet i den empiriska 

strukturen. För att underlätta den senare analysen reflekterade vi även över hur den 

information vi hade skulle påverka, samspela och fungera med den teoretiska 

referensram vi samtidigt höll på att utveckla. Vi valde att ställa upp det empiriska 

avsnittet efter underrubriker som logiskt följer den ordning vi presenterat 

referensramen. Dvs. börja med organisationsstruktur, fortsätta med ett 

kärnkompetensresonemang för att sedan beskriva trade-offs mellan dessa två. Vi 

anser det mer läsarvänligt med denna logiska presentation av det empiriska 

materialet, istället för en rak sammanfattning av intervjun, då den senare tedde sig 

något ostrukturerad till sin natur. 
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2.8 Metodkritik 
Analysen och våra slutsatser har till stor del påverkats av våra metodval. Därför 

anser vi det viktigt att presentera vår ståndpunkt vad gäller den trovärdighet vi 

anser vår studie har. Då den baseras på våra egna subjektiva tolkningar kan 

traditionella begrepp som reliabilitet och validitet ifrågasättas som mått, men ett 

visst resonemang kring vår strävan efter saklighet, och därmed även trovärdighet, 

kommer att föras. 

 

2.8.1 Studiens trovärdighet 
Vårt val att konsekvent presentera våra tolkningar, funderingar samt att bl.a. 

presentera relevanta källor för läsaren gör att vi uppfyller det som Kvale (i Lee, 

1999) kallar trovärdighet. Som vi tidigare beskrivit angående objektivitet, där vi 

resonerade för vår strävan efter största möjliga saklighet, anser vi att dessa båda 

begrepp ligger varandra nära till hands. Vi anser att vår strävan att uppfylla saklighet 

går i linje med vår strävan efter trovärdighet i studien. 

 

Kvale menar att en forskare vid kvalitativa studier bör sträva efter en hög grad av 

trovärdighet. Detta innebär att forskaren måste dela med sig av sina bedömningar 

om huruvida forskningsprocessen fortlöpt som beskrivits. Därutöver redovisa för 

om kausalitet, sociala mekanismer och psykologiska processer fungerade som 

förväntat, samt om dessa processer och mekanismer var sammanlänkade enligt vad 

som kan förväntas enligt existerande teori. 

 

Då intervjun spelar en stor roll i det empiriska materialet och sålunda är essentiell 

för vårat resultat är det viktigt att den presenteras trovärdigt. Vi anser att vi uppnått 

trovärdighet genom att så sakligt som möjligt återberätta den erhållna 

informationen. Exempelvis upptäckte vi att intervjupersonen emellanåt hänvisade 

till kärnkompetens som kärnverksamhet, något vi anser vara åtskilda begrepp. För 

att bibehålla den saklighet vi eftersträvar har vi ändå återberättat intervjun såsom 
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intervjupersonen uttryckte sig. Därtill har vi fört ett resonemang kring vår synpunkt 

gällande vad som är JM:s kärnkompetens respektive kärnverksamhet. Det faktum 

att vi bandade intervjun hjälpte oss i detta förfarande.   

  

Vi instämmer med Kvales resonemang att det enligt det traditionella 

reliabilitetsbegreppet sällan går att uppnå reliabilitet i kvalitativa 

forskningssammanhang. Bland annat pga. att forskaren ställer vilseledande frågor, 

felaktiga avskrivningar av inspelat tal, eller felaktiga kategoriseringsbeslut. Han 

hävdar dessutom att varken reliabilitets- eller validitetsresonemanget innehar något 

värde i denna typ av forskning. Världen förändas för snabbt, den är för subjektiv 

och alla individer utvecklar olika sociala och kognitiva strukturer. 

 

2.9 Etik  
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) utgör etiken normer för mänskliga 

handlingar och bestämmer vad som är rätt eller fel. I forskningen spelar etiken en 

viktig roll vad gäller t.ex. vilka frågor som kan tas upp vid en intervju, hur intervjun 

skall gå tillväga och vem som skall intervjuas. 

  

Integriteten hos intervjupersonen och företaget spelar för oss en central roll. 

Därför har alla etiska frågor noggrant övervägts och den inblandade personen 

tillfrågats i dessa ärenden. Detta gäller bl.a. förfrågan om att banda intervjun samt 

möjlighet till sekretessbeläggning och anonymitet. 

 

2.10 Generaliserbarhet 

Lee (1999) beskriver att generaliserbarhet handlar om huruvida ett 

forskningsresultat kan bedömas vara applicerbart på en större eller alternativ 

population. På så vis är generaliserbarhet nära kopplat till en studies validitet. 
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Genom en hög grad av trovärdighet torde vår studie genom detta resonemang ändå 

kunna vara generaliserbar.  

  

Johnson & Duberley (2000) beskriver generaliserbarhet som en fundamental del av 

positivismen, i dess strävan efter att generera kausala lagar. Generaliserbarhet är 

problematiskt. Ofta genomförs studien inom ett begränsat område och vid en 

specifik tidpunkt. Alvesson & Sköldberg (1994) håller med om att 

generaliserbarheten i kvalitativa studier kan ifrågasättas. Främst beror det på deras 

epistemologiska ståndpunkt. I ett kunskapsrealistiskt perspektiv kan emellertid en 

kvalitativ studie vara generaliserbar inom en domän. Detta då perspektivet räknar 

med dolda mönster och tendenser gemensamma och underliggande för flera 

ytfenomen. Med domän menas den mängd empiriska företeelser som teorin 

maximalt kan gälla. Kunskapsrealismen tillåter existens av icke-observabla 

bakomliggande mönster och ligger i linje med den abduktiva metoden. Den 

abduktiva metoden syftar till att finna just dessa mönster. 

 

Med bakgrund i detta resonemang bör vår studie kunna vara generaliserbar till viss 

grad. Slutsatserna baseras på underliggande mönster och strukturer för hur 

spänningar mellan ett kärnkompetenstänkande och decentralisering hanteras i 

företag. Vi ställer oss däremot kritiska till att studien skulle vara generaliserbar på 

en domän bredare än svenska decentraliserade byggföretag med definierad 

kärnkompetens (även om JM kallar sig projektutvecklingsföretag). Detta då det 

empiriska materialet endast bygger på ett företag inom just denna domän. Då en 

stor del av slutsatserna är baserade på de mönster vi empiriskt registrerat 

rekommenderar vi inte en generalisering utanför denna domän utan att justera för 

bransch, typ av företag eller land.  
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3. Referensram 
I detta avsnitt vill vi börja med att förklara hur organisationsstrukturer förändrats över tiden och 

varför. Tanken är att du som läsare ska få en uppfattning om hur en organisationsförändring 

startas samt bakgrunden till att många företag idag är divisionaliserade. Vi kommer därefter att 

lyfta ut och förklara decentralisering då det för oss är ett centralt begrepp i studien samt att det 

ofta förväxlas med divisionalisering. Vidare återvänder vi till den historiska företagsutvecklingen 

för att ta upp process- och resurstänkandet i företagen. Den sistnämnda mynnar så småningom ut 

i begreppet kärnkompetens och dess funktion i företagens strategi. Avslutningsvis förklarar vi 

spänningarna som kan uppstå mellan strävan efter att sprida makten i företagen samtidigt med 

att fokusera på kärnkompetens i sin strategiföring, dvs. essensen av vår studie. Förutom denna 

litteratur kommer vi även att beröra wicked problems och erfarenhetskurvan, något vi funnit 

relevant att ta upp allt eftersom studien fortskridit. 

 

3.1 Historisk utveckling av organisationsstruktur 
Strage (1992) beskriver att Alfred D. Chandler Jr.6 har genomfört en studie över de 

största företagen i USA, publicerad 1962, där han utrönt fyra faser i den 

företagsekonomiska historien. Vi har valt att dela in dessa i endast tre faser, baserat 

på de tre stora generella förändringar i organisationsstruktur som detta medförde. 

Vidare nämner Strage att nära på alla företag studerade av Chandler följde de 

generella mönster som presenterades i studien, oavsett bransch, storlek eller 

historia. Mönstren stämmer även överens med de underliggande förändringarna i 

den amerikanska ekonomin beroende på att alla företag i studien var verksamma i 

samma externa omgivning. Naturligtvis varierade tidpunkten för när varje företag 

gick igenom respektive fas, bl.a. inföll de senare i de nyare industrierna.  

                                                 
6 Där inget annat anges baseras detta kapitel på Chandler (1962). 
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Fas 1 – Ackumulerande av resurser 

Den stora amerikanska industrin växte fram ur den snabba industrialiseringen och 

urbaniseringen av ekonomin under åren efter inbördeskriget. Utbredningen av 

järnvägsnätet hjälpte utvecklingen genom förbättrad infrastruktur. Dessa faktorer 

var grundanledningen till att utbudet på arbetskraft växte, arbetslösheten sjönk och 

den inhemska efterfrågan på företagens produkter ökade. För att möta dessa 

möjligheter började industrin utöka sin produktionskapacitet. Resurserna till detta 

var i stor utsträckning egengenererade. Marknadsföring hade innan skett efter att 

produkterna färdigproducerats och lagerförts. Genom att skapa 

marknadsavdelningar kunde dock kostnaden per producerad enhet sänkas. Detta 

genom högre produktionsvolymer och en mer stabil produktion. Skapandet av 

marknadsavdelningar följdes oftast av skapandet av inköpsavdelningar för att mer 

och mer utnyttja stordriftsfördelar. Den vertikalt integrerade organisationen, s.k. 

linjeorganisationen, skapades. Bruzelius & Skärvad (1995) definierar linjeorganisationer 

som organisationer där varje anställd endast har en chef. 

 

Fas 2 – Rationalisering av resurser 

Metoder för att rationalisera de stora resurser som ackumulerats i organisationerna i 

form av arbetskraft, material och kapital behövde utvecklas. I sin iver att möta nya 

marknader hade många företag skaffat sig för stora produktionsanläggningar och 

mer personal än nödvändigt för att möta efterfrågan. Fortsatta vinster hängde nu 

på förmågan att systematisera verksamheten. Detta skulle ske på två sätt, för det 

första genom att sänka enhetskostnader med hjälp av att rationalisera flertalet 

funktioner. För det andra var dessa funktioner tvungna att bindas närmare 

marknaden. Det förstnämnda ledde till en definiering av maktstrukturer och 

kommunikation inom varje funktion, dvs. systematisering och förbättring av 

processer och metoder för t.ex. marknadsföring, tillverkning och inköp. Det 

sistnämnda förde med sig en struktur för organisationen som helhet, vilken 
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återspeglade vikten av marknaden för företagets produkter. Klara linjer bildades 

mellan ledningen och de olika funktionerna. 

 

I enlighet med ovanstående behov att effektivt allokera resurser till kortsiktiga 

efterfrågeförändringar växte centraliserade funktionsorganisationer fram. Avdelningar 

formades efter funktioner för att försäkra sig om effektiv och rationell samordning, 

värdering och planering. Huvudkontoret försäkrade, genom vertikal 

kommunikation, samordning mellan avdelningarna i relation till marknaden. Den 

framtagna strukturen erbjöd ett kommunikationsnätverk som länkade samman alla 

avdelningar involverade i arbetsprocessen. Det blev mer synligt att den centrala 

ledningens arbetsuppgifter kunde delas in i två kategorier, långsiktig strategisk 

planering och kortsiktig operativ planering. Budgetplanering växte fram och de 

vanligaste entreprenöriella besluten gjordes rutinmässiga. 

 

Fas 3 – fortsatt tillväxt 

I slutskedet av den första fasen hade företagen ackumulerat tillräckligt med resurser 

för att kunna möta efterfrågan på den inhemska marknaden samt på de utländska 

som nåddes med järnväg eller ångbåt. I slutet av den andra fasen hade företagen 

definierat strukturer för att försäkra sig om en mer effektiv resursanvändning. När 

sedan andra företag följde innovatörernas sätt att effektivisera inköp, produktion, 

distribution och främst administrativa metoder, minskade kostnadsskillnaderna 

mellan företag och vinstmarginalerna sjönk. Även om strategier som mer intensiv 

marknadsföring, differentiering och förbättring av produkter kan öka 

marknadsandelen, är det i slutänden bara förändringar i teknologi, befolkning och 

BNP som kan öka marknaden för en produktlinje på en nationell marknad. 

Marknaden blev alltmer mättad och möjligheterna till kostnadsreducering minskade 

alltjämt. Företagen började söka efter nya marknader eller nya 

verksamhetsområden. 
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Det första steget var att utveckla ett fullsortiment av liknande produkter. Samtidigt 

intensifierades ansträngningarna att täcka både den nationella och de internationella 

marknaderna. Mer betydelsefull blev dock utvecklingen av helt nya produkter, sålda 

till en helt annan typ av kunder. Huvudprincipen var att den nya produkten i något 

led byggde på företagets redan innehavd kunskap och utrustning. Företagen 

började diversifiera sig. 

 

Diversifieringsstrategin tillät en fortsatt och även ökad användning av resurser men 

den försäkrade inte en effektiv användning av desamma. Om diversifieringen 

resulterat endast i ett fullsortiment av produkter hade möjligtvis en omstrukturering 

av marknadsföringsavdelningen varit tillräcklig. Men när företag lanserade helt nya 

produktsortiment för helt olika kunder, med helt olika preferenser, blev en 

strukturell förändring än en gång nödvändig. Det blev svårare och svårare att i den 

existerande strukturen samordna de olika funktionerna i relation till marknadernas 

olika viljor. Kommunikations- och maktkanalerna växte sig mer och mer 

inadekvata. Över tiden kom således företagen att administrera varje större 

produktslag eller marknad genom en separat integrerad självständig division. Dennes 

chef blev ansvarig för de större kortsiktiga operativa besluten. Beslutsfattandet och 

kommunikationen fortsatte vara i huvudsak vertikal. 

 

Sammanfattningsvis  
 

 

Strategi 

Volymexpansion 

Vertikal Integration 

Diversifiering 

Struktur 

Linjeorganisation 

Funktionsorganisation 

Divisionsorganisation 
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3.2 Decentralisering 
Vi har nu kommit till ett läge där vi finner det lämpligt att behandla begreppet decentralisering 

innan vi går vidare i vår historiska resa. I det tidigare kapitlet såg vi hur de operativa besluten 

flyttades ut till divisionerna medan den strategiska beslutsrätten låg kvar på central nivå. 

Begreppet decentralisering behandlar just spridningen av beslutsrätt i ett företag och kan vara svårt 

att skilja från divisionalisering. I detta kapitel kommer vi reda ut skillnaderna mellan de två. 

 

Olve & Ekström (1990) beskriver att organisationslitteraturens accepterade syn är 

att med decentralisering menas att beslutsrätten flyttas ut i organisationen. Vidare 

beskriver författarna att om det samfällda agerande som är motivet till att hålla 

samman företaget ändå ska erhållas, krävs att detta kombineras med viss central 

styrning och kontroll. Det kan finnas motiv för att denna till och med blir 

ytterligare tydliggjord när maktbalansen i företaget rubbas på detta sätt. Den 

extremt centralistiske självhärskaren behöver inte klargöra att denne fattar alla 

beslut. Ska däremot vissa beslut tas självständigt krävs det att alla är överens om 

ramarna för detta. 

 

För att kunna studera decentralisering skulle vi helst ha behövt ett mått på 

spridningen av beslutsrätt i organisationen. Ett sådant mått skulle behöva ta hänsyn 

till hur långt ut i organisationen som beslutsmakten flyttas, hur många som delar 

den och vilka frågor som blivit föremål för decentralisering. I brist på något sådant 

sammanfattande index finns det risk för att vi använder termen för fall där 

beslutsrätten endast flyttas något enstaka steg ut i organisationen, och där personer 

på ännu lägre nivå till och med kan ha mindre att säga till om än tidigare. 

 

Olve & Ekström knyter decentralisering till en uppfattning att det är ett relativt 

fullständigt ansvar som ska återfinnas på lägre nivåer - entreprenörsanda. Detta 

motsvarar ofta en divisionsindelning av organisationen. Även Bruzelius & Skärvad 

(1995) nämner att decentralisering och divisionalisering ofta går hand i hand då 
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varje division, i teorin, ska fungera som ett företag i företaget. Det kan därför vara 

svårt att skilja decentralisering från divisionalisering.  

 

Mintzberg (1979)7 hävdar att decentralisering troligen är ett av de mest komplexa 

ämnena i organisationsteorin. Han menar att termerna centralisering och 

decentralisering nästan har tappat sin mening på grund av de många sätt de använts 

på. Mintzberg benämner graden av decentralisering i enlighet med den 

organisationsteoretiska praxis vi nämnde ovan, dvs. hur makten över beslut är 

spridd i en organisation bland olika individer. 

 

Decentralisering är nödvändig pga. mänskliga begränsningar. Ingen kan veta allt 

eller hantera hur mycket information som helst. En decentraliserad organisation 

blir också ofta mer reaktionssnabb och mer motiverad. 

 

Det finns två olika typer av decentralisering: horisontell och vertikal. Horisontell 

innebär att inflytandet över beslut sprids till analytiker och specialistfunktioner. 

Inflytandet kan även ligga i beredningen av beslut, utfärdande av regler mm. Många 

kanske värjer sig mot tanken att detta skulle vara decentralisering. Jämfört med en 

envåldshärskande central ledare kan användande av specialistfunktioner och staber 

dock uppfattas medföra en spridning av beslutsfattande, decentralisering. 

 

Vertikal decentralisering är det vi vanligen tänker på som decentralisering, nämligen 

delegering. Den sker ofta selektivt, t.ex. behålls finansfrågor ofta centralt. Balansen 

mellan utövandet av nödvändig samordning och delegering är alltid svår att 

åstadkomma. Särskilt är det svårt vid divisionalisering. 

 

Mintzberg menar med divisionalisering en parallell delegering som gett lägre nivåer 

makt över i princip alla slags beslut. Mintzberg är dock skeptisk till att 

                                                 
7 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet på Mintzberg (1979). 
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divisionalisering skulle medföra något större mått av decentralisering. Han hävdar 

att resultatet oftare blir att divisionscheferna driver divisionerna som centraliserade, 

autokratiskt styrda företag. 

 

Sammanfattningsvis 
 

 
 
3.2.1 Decentralisera kontra centralisera 
Olve & Ekström (1990)8 beskriver decentralisering som en svår balansgång. Å ena 

sidan finns risken att den samlade slagstyrkan i företagsgruppen inte tas till vara på 

och en klunga kortsynta småföretag uppstår, i värsta fall med stark intern 

konkurrens och försök att vinna fördelar på varandras bekostnad. Å andra sidan 

kan den nödvändiga centrala samordningen leda till att det tippar över i riktning 

tillbaka mot centralism och byråkrati. Bruzelius & Skärvad (1995) påpekar att trots 

att det ofta vid divisionalisering anses väsentligt att så långt som möjligt fördela de 

centrala staberna på divisionerna, brukar vissa funktioner återfinnas på central nivå 

i en divisionsorganisation. Dessa är ofta finansiering, juridik, information, vissa 

personalfrågor samt strategisk planering och verksamhetsplanering. Detta gör det 

nödvändigt att tydligt konstatera vad decentraliseringen bör vara samt hur den 

förhåller sig till olika slags organisationsprinciper. 

                                                 
8 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet på Olve & Ekström (1990). 

 

Är en typ av organisationsstruktur som innefattar en parallell 
delegering av alla slags beslut. Medför inte automatiskt 
decentralisering. 

Decentralisering 

Divisionalisering 

Är ett mått på spridningen av beslutsrätt i en organisation. 
Innefattar hur långt ut i organisationen beslutsmakten fördelats, 
hur många som delar den samt vilka beslut som fördelats. 
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För att en koncern ska ta vara på de fördelar som motiverar dess existens krävs att 

dess centrala ledning trots decentraliseringen behåller initiativförmåga och vissa 

maktmedel. I en divisionaliserad struktur, dvs. där inflytandet över de flesta typer 

av beslut delegerats till lägre nivåer, kommer koncernledningens roll mest handla 

om att sätta mål, baserade på långsiktiga övertygelser och strategier, samt 

uppföljning av dessa. Om organisationen istället karaktäriseras av hög 

professionalitet eller projektbaserad verksamhet kan centralmakten utövas vid 

anställning, initiativ till bildande av projektgrupper, idémässigt ledarskap samt 

genom förbehållandet av vissa slags beslut för den centrala nivån. Bruzelius & 

Skärvad (1995) tillägger att då decentraliseringsprincipen har en central roll i 

divisionsorganisationen är genomtänkta system för strategisk planering, 

budgetering och resultatuppföljning en förutsättning. Därför är det inte ovanligt att 

dialogen mellan divisionsledning och företagsledning koncentreras till dessa frågor. 

 

I storföretag är denna samordning en komplicerad fråga även genom att den kan 

behöva utövas på flera olika ledder: produktsamordning, tillverkningssamordning, 

marknadssamordning osv. Att välja en av dessa dimensioner för sin 

divisionalisering kan innebära att samordningsfördelar i andra ges upp. Som vi har 

sett kan divisionalisering ses som en effekt av att ett företag samtidigt driver flera 

olika verksamheter. Divisionaliseringen syftar ofta, enligt Bruzelius & Skärvad 

(1995) till att öka marknadsorientering och affärsmässighet. Olika verksamheter har 

olika yttre spelregler och den inre organisationen och organisationskulturen bör 

därför utgå från detta och bl.a. inriktas på att hantera de uppgifter som ur 

affärssynvinkel är mest kritiska. Därför är det naturligt att företagen, så långt som 

detta är möjligt, låter organisationsstrukturen följa koncernens indelning i olika 

verksamheter. Oftast uppstår därför ett behov av tvärfunktioner, en ansats till 

matrisorganisation9. 

                                                 
9 Matrisorganisationen frångår den traditionella regeln att varje anställd endast skall vara ansvarig 
inför en chef (www.ne.se). Vi kommer inte närmare behandla denna organisationsform. 
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De olika mål som ofta nämns i samband med decentralisering är: 

 

 Förbättrad resultatstyrning – Företagets resultat gynnas av att varje del 

strävar mot högre vinst eller lönsamhet, eller åtminstone lägre kostnader. 

Detta är sant i de fall där det totala resultatet gynnas av att varje del för sig 

suboptimerar. I komplexa sammanhang räcker detta kanske inte. 

Resultatmått är kortsiktiga och ett långsiktigare perspektiv kan behövas, t.ex. 

kanske att vissa delar medvetet måste gå sämre för att gynna andra. 

 

 Kortare beslutsvägar – Beslutsvägarna i en hierarkisk organisation är ett 

exempel på resursslöseri. I en decentraliserad organisation blir 

beslutsvägarna mer effektiva, vilket t.o.m. kan innebära att det är värt att ta 

risken att besluten inte blir perfekta. 

 

 Minskad byråkrati – Med minskad byråkrati menas förmodligen en allmänt 

rationellare handläggning av beslut, knuten till mer flexibelt och snabbt 

handlande. Som vi tidigare nämnt är det dock inte säkert att decentralisering 

medför minskad byråkrati. 

 

 Ökad kostnadsmedvetenhet – Uppdelningen av en verksamhet i mindre 

delar gör rimligen dessa mer överblickbara för dem som arbetar där. Det 

skapar en känsla av meningsfullhet och möjlighet att påverka. Av detta bör 

även följa en resurssnålhet. 

 

 Snabbare anpassning till marknadsförändringar – Ökad reaktionssnabbhet 

och bättre beslut i förhållande till marknad. 

 

 Möjlighet att lägga ned/knoppa av olönsamma/lönsamma verksamheter – 

Enheter bör kunna läggas ned, uppgå i andra, delas upp eller flyttas om dessa 
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är olönsamma. Om de däremot är lönsamma blir dessa verksamheter lättare 

att avskilja (släppa in andra delägare, börsnotera el. dyl.) Att kunna avläsa 

verksamhetsseparata resultat underlättar detta. 

 

 Ökad motivation – Det mänskliga behovet av att identifiera sig med något 

stimuleras av överblickbara mindre enheter. En motsägande teori är att 

människan motiveras mer av att tillhöra en stor koncern än en liten 

fristående enhet. 

 

Handy (1985) menar att decentraliseringsbeslutet ofta bygger på förutsättningen att 

det verkar motiverande på personalen, och då främst de enstaka cheferna. Han 

pekar dock på att tillfredställelse inte nödvändigtvis leder till produktivitet och att 

organisationer som decentraliserar enbart för dessa syften kan lätt bli besvikna över 

följderna. Handy hävdar därför att det viktiga är att inte bara decentralisera. Om det 

handlar om att mer flexibelt anpassa sig till olika och skiftande situationer, att skapa 

mångfald, då är det differentiering som egentligen krävs, dvs. att lära sig att anpassa 

sig till dessa. För detta räcker det inte att förklara för folk att de nu ska fatta egna 

beslut och bete sig decentraliserat. Framgång kräver såväl stöd i detta som en 

bibehållen gemensam företagsprofil. 
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3.3 Från strukturbaserad till processorienterad 
strategi 
Vi har nu sett hur företag genom historien använt sin organisationsstruktur som strategiskt 

verktyg för att svara mot omvärldsförändringar. Exempelvis bildades funktionsorganisationer 

genom krav på mer rationell resursanvändning och en bättre marknadsförankring. På samma sätt 

bildades divisionaliserade organisationer som svar på företagens behov av diversifiering och 

internationalisering. Detta sätt att använda organisationsstrukturen i sin strategi kallar vi för 

strukturbaserad strategi10. Vi anser även att decentralisering kan räknas som en strukturbaserad 

strategisk åtgärd, då detta innebär ökad reaktionssnabbhet mot omvärlden. Vad vi närmast ska 

se är hur företagen tenderar att lämna denna typ av strategi mot att istället fokusera på sina 

interna processer och utgå från dessa vid strategiformulering. 

 

I Bartlett & Ghoshals artikel från 1995 beskrivs att företag alltmer övergår från en 

strukturbaserad strategi till en mer processorienterad. Processorienterad syftar till 

att se företaget som ett antal processer som överlappar och dominerar över de 

vertikala maktbaserade processerna i form av hierarkisk struktur. Som komplement 

till Bartlett & Goshals definition beskriver Bruzelius & Skärvad (1995) en 

verksamhetsprocess enligt följande: en kedja av aktiviteter som tillsammans 

genererar produkter/tjänster som ger kunden värde och som denne är beredd att 

betala för – det kan gälla såväl externa som interna kunder. En verksamhetsprocess 

har två egenskaper: (a) den har kunder, dvs. det finns en mottagare av processens 

resultat, och (b) den går tvärs över organisatoriska gränser, både internt mellan 

funktioner och revir samt mellan organisationer som samverkar.  

 

Bruzelius & Skärvad ger också sin förklaring till varför denna utveckling inletts. De 

anser att de hierarkiska organisationerna ofta är tröga och långsamma. En hierarki 

                                                 
10 Uttrycket är hämtat och översatt från Bartlett & Ghoshal (1995) som kallar detta för “the 
strategy-structure-system-doctrine”. 
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är i regel bra på att upprepa invanda standardbeteenden men sämre på att lära, 

förändra och förnya. I en hierarkisk organisation går kommunikationen 

”tjänstevägen”, den löper vertikalt inom en funktion. Tvärfunktionella kontakter 

går via cheferna. Detta förhindrar naturliga direktkontakter mellan personer inom 

olika organisationsenheter. Vidare har en hierarkisk organisation ofta en kostsam 

administration. 

 

Bartlett & Goshal (1995) nämner att anledningen till förändring var att företagen 

hade vuxit sig alltför stora och komplexa för att kunna hanteras och styras. Tidigare 

hade strukturbaserade strategier möjliggjort tillväxten för företag som var 

verksamma inom flera verksamheter och marknader. Genom dessa hanterades 

paradoxer som att samtidigt vara stor och liten, global och lokal samt centraliserad 

och decentraliserad. Baksidan av detta mynt är att strukturen i sig själv aldrig kan 

lösa spänningarna som existerar mellan dessa paradoxer. Percy Barnevik (f.d. VD, 

ABB) åsikter som framhävs i Bartlett & Goshals artikel är att stora komplexa 

företag som baserades på strukturbaserade strategier, förutom att vara tröga, rigida 

och byråkratiska, även skapade barriärer mellan dem själva och kunden. I många 

företag var varje affärsenhetschef tvungen att rapportera både till regionsansvarige 

och till den internationella koncernchefen. Det bildades en väldig byråkrati. Följden 

av detta uttrycks av Jack Welch (f.d. VD, General Electric). 

 

”The result…is an organization with its face toward the CEO and its ass 
toward the customer.”  
 

Bartlett & Ghoshal, 1995, sid 87 

 

Tilliten till strukturen som organiserande verktyg för företagens ledare är dock 

befogad, anser Bartlett & Goshal. Strukturbaserade strategier har, som visats 

tidigare, främjat tillväxten vid olika tidpunkter. Företagen som delade upp sina 

organisationer på internationella divisioner under efterkrigstiden märkte i ett senare 

skede att dessa blev alltför komplexa. De delades därför upp i olika affärsenheter 
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där makt och beslutstagande flyttades ut i organisationen. de Wit & Meyer (1998) 

beskriver hur koncernledningen behandlade dessa affärsenheter som delar i en 

affärsportfölj där deras olika verksamhetsområden fungerade som riskspridning. De 

olika verksamheterna krävde att affärsenheterna agerade efter olika strategier – de 

var alltså olika strategiska affärsenheter. Campbell & Goold (1992) hävdar att 

decentraliseringen otvivelaktigt medfört fördelar. Större frihet och ansvar har 

gynnat initiativtagande på affärsenhetsnivå och detta har resulterat i bättre 

kundfokus och reaktionssnabbhet. Fortsättningsvis kommer vi endast behandla de 

affärsenheter med strategiskt beslutstagande och för att underlätta läsningen 

kommer vi kalla dem för SBU:s. 

 

Under 1980-talet visade det sig dock att decentraliseringen även haft en kostnad. 

Bartlett & Goshal skriver att decentraliseringen innebar att företagen delade upp 

sina resurser, skapade vertikala kommunikationskanaler som isolerade SBU:s och 

förhindrade dem att sinsemellan dela med sig av sina styrkor. 

Kommunikationsfrämjande försök såsom t.ex., enligt Campbell & Goold (1992), 

stabsfunktioner och nätverksmekanismer har ofta visat sig resurskrävande i 

förhållande till mervärde. SBU-chefer utvecklade en aversion gentemot företags-

omspännande projekt eftersom de anser dessa vara en störande faktor i sina egna 

prioriteringar. Kontentan blev, som Bartlett & Goshal11 beskriver det, att styrkan i 

organisationen som helhet ofta var mindre än summan av styrkorna i de separata 

delarna. Med andra ord började stora företag att bli mer och mer rigida och tröga 

med en ovilja gentemot förändring. 

 

Företagens ledare fortsatte dock att lösa problemen genom strukturella åtgärder. 

När kompetenser inte kunde byggas upp internt genom samordning av olika SBU:s 

kunskaper och färdigheter, försökte ledningen övervinna detta genom strategiska 

allianser, uppköp eller sammanslagningar med andra företag. Detta fungerade inte 
                                                 
11 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet, och fram till kapitel 3.4, på Bartlett & 
Goshal (1995). 
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alltid som önskat då maktstrukturen och hierarkin fortfarande bestod. 

Kompetensbyggande, entreprenörskap och förnyelse sattes därmed ofta åt sidan 

och kom i skymundan. 

 

Sedan mitten av 1980-talet har företag världen över försökt ta tag i och 

åstadkomma en förändring i saken genom att t.ex. ta bort skikt i 

organisationsstrukturen. Under processens gång tog vissa ledare även ett litet steg i 

riktning mot det, som enligt författarna, kallas för den ledarskapsmässiga revolution 

som skulle komma att förändra det organisatoriska synsättet ånyo. 

 

3.3.1 Företag som en portfölj av processer 
Företagsledare har länge känt till värdet av processtyrning. Däremot har 

horisontella processer (mellan SBU:s) tvärs igenom organisationer hela tiden blivit 

undantryckta då den strukturbaserade synen på strategi lett till att fokus till största 

del legat på vertikala processer (hierarkisk ordning). Under början av 1990-talet 

började ledare dock intressera sig för horisontella processer och att även dessa har 

en stor betydelse för företagen. Sammantaget har detta lett till att företagsledare 

numer allt oftare ser på organisationer som en portfölj av dynamiska processer 

istället för som en hierarkisk struktur av statiska roller. 

 

Bartlett & Ghoshal anser att tre kärnprocesser är de mest fundamentala och viktiga, 

nämligen entreprenörskapsprocessen, kompetensbyggandeprocessen och 

förnyelseprocessen. Den förstnämnda handlar om värdeskapande aktiviteter och 

entreprenörskap i kundlinjen medan den andra fokuserar på byggande av 

kompetens tvärsöver företagets interna organisationssfär. Den sista processen är 

ämnad att främja förnyelse av strategier och idéer som driver företaget. 
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3.4 Resursbaserat synsätt 
I samband med att processynen erbjöd en mer intern reflektion kring strategi växte även ett 

intresse fram gällande resurserna i företaget och deras roll som grund till strategisk styrning: det så 

kallade resursbaserade synsättet. Ur detta synsätt föddes så småningom begreppet kärnkompetens. 

 

Grant (1991) beskriver att orsakerna till varför resurserna fick en större betydelse i 

strategiarbetet bl.a. berodde på det ökade intresset för transaktionskostnader och 

skalfördelar. Skalfördelar beskrivs enligt de Wit & Meyer (1998) som de synergier 

som kan uppnås när företag är kapabla till att produktivt dela resurser mellan två 

eller flera affärsenheter. Barney (1991) beskriver att den resursbaserade synen syftar 

till att förklara hur företag skapar bestående komparativa fördelar ur resurser som 

är värdefulla, unika och svåra att imitera. Till detta hör att det snarare är en 

kompletterande teori än en konkurrerande till tidigare teorier inom detta område. 

Istället för att fokusera på att utvärdera en industris attraktivitet fokuserar den 

resursbaserade synen på att utvärdera företags styrkor och svagheter genom att se 

till de interna resurserna i företaget. Det är dessa som ligger till grund för företagets 

komparativa fördelar. de Wit & Meyer (1998) gör en uppdelning av ett företags 

resurser enligt nedan: 

 

 
  
 Figur 3.4 Företagets resurser, (de Wit & Meyer, 1998, sid 336, översatt från engelska) 
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de Wit & Meyer (1998) förklarar att det ur det resursbaserade synsättet har 

utvecklats en del olika uppfattningar gällande strateginärmande i mångverksamma 

företag. Ett av dessa synsätt var kärnkompetenssynsättet. Därmed skapades det en 

rak motsats till det tidigare affärsportföljssynsättet som härstammar från 

organisationers SBU-tänkande. I och med de båda motpolernas existens har det 

uppkommit spänningar mellan synergi och reaktionssnabbhet gällande SBU:s i 

mångverksamma företag. Innebörden av spänningsbegreppet samt hur detta ter sig 

mellan de ovan nämnda motsatserna är den här studiens huvudsakliga 

undersökningsområde och kommer att behandlas i ett senare resonemang. 

 

Sammanfattningsvis 

Innan vi går vidare med att djupare förklara kärnkompetensbegreppet skulle vi vilja 

stanna upp och reflektera över vad vi hittills beskrivit. Vi har återgett hur 

förändringar i omvärlden tvingat fram förändringar i strategin hos stora företag. Så 

länge företagen använde sig av en strukturbaserad strategi skedde dessa 

förändringar främst genom att ändra organisationsstrukturen, ofta genom 

skapandet av funktioner eller affärsområden, samt genom fördelning av ansvar 

inom organisationen. Under de senare decennierna har dock nya strategiska 

perspektiv vuxit fram. Mer intern fokus i det strategiska arbetet har gjort att 

företaget ses som en portfölj av processer istället för en portfölj av verksamheter. 

Dessutom tas mer hänsyn till resurser i strategiformuleringsprocessen. 

Omvärldsförändringar hanteras i detta nya perspektiv främst genom 

omorganisering av interna processer och utifrån de resurser som företaget har till 

förfogande, snarare än genom förändringar i själva organisationsstrukturen. 
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3.5 Kärnkompetens 
I följande kapitel kommer vi att behandla kärnkompetensbegreppet och på vilket sätt detta 

beskrivs i den ekonomiska litteraturen. Vi kommer även att behandla hur det strategiska arbetet 

påverkas av ett kärnkompetenssynsätt hos ledningen samt de bidrag synsättet kan tänkas ge. 

 

I Prahalad & Hamels (1990)12 inflytelserika artikel beskrivs att under 1980-talet 

bedömdes ledare efter sin förmåga att omstrukturera, förenkla och platta ut 

företagen. Under 1990-talet skulle de däremot komma att bedömas efter sin 

förmåga att identifiera, odla och utnyttja kärnkompetenser som möjliggör tillväxt. 

Nedan presenteras Prahalad & Hamels syn på hur företagen kan skapa långsiktig 

lönsamhet genom att utveckla sina kärnkompetenser. 

 

Tidigare kunde diversifierade företag enkelt rikta sina SBU:s mot specifika 

marknader och förmana dem till att bli marknadsledare. Detta blir svårare 

allteftersom marknadsgränserna förändras snabbare och målen blir alltmer flyktiga 

och kortsiktiga. Ett fåtal företag har bevisat sig skickliga på att skapa nya 

marknader, snabbt inträda på tillväxtmarknader och dramatiskt skifta 

kundvalsmönster i etablerade marknader. Det är dessa företag som bör efterliknas. 

Den kritiska uppgiften för ledningen är att skapa en organisation med förmågan att 

skapa produkter med oemotståndlig funktionalitet, eller än bättre, skapa produkter 

som kunder behöver, men dock inte föreställt sig ännu. Detta kräver dock en 

radikal förändring av ledningen i företagen. 

 

På kort sikt beror ett företags konkurrenskraft på pris- och prestationsegenskaperna 

i dess aktuella produkter. För att överleva på lång sikt bör konkurrenskraften 

härstamma från förmågan att till en lägre kostnad och snabbare än konkurrenterna, 

bygga kärnkompetenser som frambringar oförväntade produkter. De verkliga 

                                                 
12 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet på Prahalad & Hamel (1990). 
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källorna till fördelar finns i ledningens förmåga att konsolidera företags-

omspännande teknologier och produktionsfärdigheter till kompetenser som 

förstärker individuella verksamheter att snabbt anpassa sig till möjligheter under 

förändring. 

 

Kärnkompetenser är alltså organisationens samlade kunskap, specifikt hur diverse 

produktionsfärdigheter och olika typer av integrerade teknologier samordnas. De är 

kommunikation, involvering och djupt engagemang till att arbeta tvärs över 

organisatoriska gränslinjer, de involverar alltså personer på många plan samt alla 

funktioner. Kärnkompetens minskar inte över tiden till skillnad från fysiska 

tillgångar. De snarare framhävs och förstärks allteftersom de används och delas. 

 

3.5.1 Kompetenshierarkin 
Identifieringen av ett företags kärnkompetenser kan härledas genom något som 

Javidan (1998) kallar för kompetenshierarkin. I botten av kompetenshierarkin (figur 

3.5.1) finns resurserna. De är byggnadsstenar för kompetenser och företagets input 

i sin värdekedja. Barney (1991) kategoriserade resurserna i tre olika grupper: fysiska 

resurser, såsom fabriker och maskiner: mänskliga resurser såsom personal, 

ledningsgrupp och utbildning: samt organisatoriska resurser såsom kultur och rykte. 

 

Javidan (1998)13 beskriver att varje företag har ett knippe resurser, men att alla inte 

kan använda resurserna på bästa sätt. Förmågor härrör till företagets förmåga att 

utnyttja sina resurser. Förmågor är den andra nivån i kompetenshierarkin och 

består av ett antal verksamhetsprocesser och rutiner som styr interaktionen mellan 

resurserna. En process är ett antal aktiviteter som transformerar input till output. 

T.ex. kan ett företags marknadsföringsförmåga vara sammansatt av personal 

(marknadsspecialister), tekniska resurser (hård- och mjukvara) och finansiella 

resurser. Det utmärkande för förmågorna är att de är funktionsbaserade, dvs. de 

                                                 
13 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet på Javidan (1998). 



Referensram 

46 
 

härstammar från specifika funktioner. T.ex. marknadsförings-, produktions- eller 

distributionsförmågor. 
 

 
 Figur 3.5.1 Kompetenshierarkin, (Javidan, 
  1998, sid 62, översatt från engelska) 
 

En kompetens, tredje nivån i kompetenshierarkin, är en tvärfunktionell integrering 

och samordning av förmågor. I ett mångverksamt företag är kompetenser ett antal 

skickligheter och know-how inom en SBU. De är resultatet av samspel och 

integration mellan en SBU:s funktionella förmågor. 

 

Kärnkompetenser tvärslår SBU:s. De framkommer ur samverkan och integration 

mellan dessas olika kompetenser. De är färdigheter och kunskapsområden som 

delas över affärsnivåer. 

 

Allteftersom vi rör oss uppåt i hierarkin ökar värdet på produkterna och samtidigt 

ökar komplexiteten i hanterandet av de olika faktorerna. 

 

3.5.2 Strategiska hierarkin 
I figur 3.5.2 kopplar Javidan (1998) samman kompetenshierarkin med ett företags 

strategiska hierarki. Här kan ses på vilken nivå olika resurser finns samlade i 

företaget. Företagets strategi riktar sig till skapandet av långsiktig framgång. Den 
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identifierar en portfölj av verksamheter som företaget innehar eller vill inneha, samt 

den typ av kärnkompetenser det besitter i nuläget eller skulle vilja utveckla. Därför 

är strategin baserad på, och direkt relaterad till, företagets kärnkompetenser. De 

som stödjer kärnkompetenskonceptet argumenterar för att vid formulerandet av 

strategin bör identifiering ske ända ned till kompetensnivån för att på bättre sätt 

kunna se potentiella möjligheter till mer effektiv resursanvändning. På längre sikt 

skulle då relationer och synergier mellan SBU:s kunna upptäckas och stödjas. Med 

hjälp av denna information kan värdeskapande delar accentueras och de som är 

strategiskt misspassande sorteras ut ur organisationen. 

 

 
  

Figur 3.5.2 Kompetenser, förmågor och strategisk hierarki, (Javidan, 1998, sid 63,  
översatt från engelska) 

 
3.5.3 Kärnkompetens i praktiken 
Javidan (1998) beskriver Prahalad & Hamels artikel från 1990 som inflytelserik vad 

gäller att popularisera den ekonomiska skolan som kallas ”det resursbaserade 

perspektivet på företag”. Vidare skriver han att deras artikel har gett två viktiga 

bidrag till strategilitteraturen. Först och främst ett nytt kompletterande närmande 

till strategisk planering samt ett begreppsmässigt verktyg för mångverksamma 

företag att skapa bättre synergi mellan olika SBU:s. Låt oss se närmare på dessa två. 
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3.5.3.1 Bättre planering 
I en typisk planeringsprocess inleder företaget med att identifiera externa hot och 

möjligheter. Det analyserar makroomvärlden, intressenter, industrin, konkurrenter 

och kunder för att isolera potentiella trender och sedan värdera deras effekter. 

Sedan författar företaget strategier genom att identifiera och fastställa olika 

valmöjligheter för att ta sig an dessa hot och möjligheter. Det sista steget i 

processen är att fastställa implementeringsplaner utifrån vilka även resurser 

allokeras. 

 

Prahalad & Hamel föreslår ett annat närmande, inte för att byta ut det gamla, utan 

för att komplettera det. Medan den traditionella modellen är en utifrån-in-process, 

där planeraren startar med extern analys och sedan gör en intern analys, är Prahalad 

& Hamels modell en inifrån-ut-process. De hävdar att företag fullständigt måste 

förstå sina kärnkompetenser och kunskaper för att framgångsrikt kunna utnyttja 

sina resurser. Detta förslag är överensstämmande med argumenten från anhängarna 

till det resursbaserade synsättet. Enligt denna strategi kommer en detaljerad analys 

av ett företags resurser, förmågor och kompetenser resultera i en bättre förståelse 

för källorna till dess komparativa fördel. En sådan djupgående förståelse kan leda 

till en bättre matchning mellan externa möjligheter och interna styrkor eftersom när 

ett företag väl känner till sina starka områden, kan det söka i sin omgivning för att 

identifiera möjliga sätt att ytterligare utnyttja dessa styrkor. Prahalad & Hamels 

uppfattning av kärnkompetens är att den är ett begreppsmässigt verktyg för en mer 

rigorös undersökning och exploatering av ett företags interna styrkor. De 

definierade kärnkompetens som organisationens samlade kunskap, specifikt hur 

diverse produktionsfärdigheter och olika typer av integrerade teknologier 

samordnas. Kärnkompetenser är företagens fundamentala styrkor. De är saker som 

företaget gör väldigt bra. När kärnkompetensen väl är identifierad kan företag 

undersöka tänkbara möjligheter där sådana kompetenser kan leda till nya produkter 

eller nya marknader. En kärnkompetens är meningsfull om den förser eventuellt 
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tillträde till nya marknader, om den tillgodoser specifika kundbehov och om den är 

svår att imitera. 

 

3.5.3.2 Bättre synergi 
Ett annat bidrag från Prahalad & Hamels artikel är deras användning av 

kärnkompetenser som ett verktyg för bättre integration mellan SBU:s strategier. I 

flera mångverksamma företag kan individuella SBU:s, genom sin 

reaktionssnabbhet, vara framgångsrika på sin marknad, men företaget är oförmöget 

att effektivt integrera sina SBU:s och förverkliga potentiella synergier. Samordning 

mellan SBU:s är svårt eftersom det fordrar öppna kommunikationskanaler, ett 

lämpligt bonussystem, engagerade ledare och en gruppbaserad organisationskultur. 

I ett typiskt mångverksamt företag uppfylls inte dessa fordringar och det finns en 

naturlig tendens att dess SBU:s blir trångsynta. 

 

Prahalad & Hamel erbjöd kärnkompetensen som en möjlig arena för samordning 

och integrering av SBU:s. De hävdade att identifiering och exploatering av 

kärnkompetenser kräver kollektiv organisatorisk kunskap. Därför kan 

kärnkompetenskonceptet tjäna som fordon för SBU:s att finna sina gemensamma 

intressen, problem, kunskaper och möjligheter. De föreslog att ett nära samarbete 

mellan SBU:s i relation till deras kärnkompetenser kommer underlätta 

organisatoriskt lärande och framhäva företagets möjlighet att bättre utnyttja sina 

resurser. Ett företag som följer detta exempel skulle definiera sin strategi som inte 

bara en portfölj av verksamheter och SBU:s utan även en portfölj av kompetenser. 

Det skulle ha ett långsiktigt åtagande att utveckla kompetenser och skulle förse en 

mekanism för kommunikation, engagemang och samordning mellan SBU:s. Det 

skulle anse sin strategi som ett viktigt verktyg för att underlätta och utnyttja 

horisontell integration mellan dess SBU:s.  
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3.6 Erfarenhetskurvan 
Under studiens gång märkte vi att lärandeprocessen var en viktig faktor vid användning av 

kärnkompetens i det strategiska arbetet. Vi märkte detta inte minst i JM och beslutade oss, efter 

intervjun med dem, att infoga detta kapitel om erfarenhetskurvan som beskriver hur det 

kollektiva lärandet kan påverka ett företags komparativa fördel. 

 

Ghemawat (1985) skriver i en artikel presenterad i Harvard Business Review, hur 

erfarenhetskurvan kan bidra till komparativa fördelar om den används rätt. Genom 

att sprida kunskap om kärnkompetens över hela organisationen tror vi att varje 

SBU kan bli mer effektiv. Det innebär dock att SBU:s måste gå ifrån sina redan 

invanda principer. Resultatet kan vänta på sig, men Ghemawat beskriver hur 

inlärning och erfarenhet, om rätt behandlad, kan skapa komparativa fördelar med 

tiden. 

 

Hur fungerar då erfarenhetskurvan? Användandet av detta koncept började i mitten 

av 1950-talet för att förklara den matematiska relationen mellan den samlade 

produktionen och dess kostnad. Med andra ord innebär detta att ju mer som 

produceras, desto billigare kostnad per producerad enhet uppnås. Detta för att 

erfarenhet byggs upp allteftersom tiden går och lärdomar från framgångar och 

misslyckanden kan läggas till gamla sätt att arbeta. Standardiseringar och 

”plattformstänkande” är vanliga resultat av användning av erfarenhetskurvor. 

 

Det är dock svårare att omsätta kurvorna i praktik och de eftersträvade 

komparativa fördelarna beror till stor del av klart definierade situationer. 

Ghemawat förklarar att det som skiljer vinnare från förlorare i användandet av 

erfarenhetskurvor för att skapa komparativa fördelar är deras sätt att använda 

kurvornas logik tillsammans med att beakta markandens specifika karaktärsdrag 

som skapar strategisk långsiktighet. Till marknaden hör bl.a. industristrukturen, 

relativ position av nyckelkonkurrenter, kunder och statlig inblandning. Ford, med 
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sin T-modell, misslyckades med detta genom sin enkelspåriga fokus på 

kostnadsreducering. På så sätt stötte Ford på problem i användandet och blev 

tvungna att revidera sin strategi när konsumentpreferenserna förändrades från att 

enbart värdera prisbilden. 

3.7 Kärnkompetens i decentraliserade organisa-
tioner 
Vi har nu redovisat för de två huvudkoncept som tas upp i denna uppsats: decentralisering 

(reaktionssnabbhet) och kärnkompetens (synergi). När ett decentraliserat företag väljer att 

fokusera på sina kärnkompetenser innebär det samtidigt att det kommer konfronteras med 

spänningar, något som vi nu kommer att presentera läsaren för. Resterande del av referensramen 

kommer därefter att behandla dynamiken och problematiken i förhållandet mellan de två 

begreppen. 

 
3.7.1 Wicked Problems och spänningar 
Enligt de Wit & Meyer (1998) är alla strategiska problem ”Wicked problems”14, dvs. 

öppna för obegränsade möjligheter av vinklingar. Mason & Mitroff (1981) 

definierar ”Wicked problems” som följden av organiserad komplexitet. Dessa 

problem kan inte bli tämjda på samma sätt som de som normalt finns i vardagen. 

För att nå en lösning måste även en hel rad problem relaterade till det initiala 

problemet lösas. Med andra ord existerar inte den optimala lösningen, utan snarare 

en lösning genom kombinerad lösning av följdproblemen som uppstår. Kreativitet 

är därmed viktigt när dessa typer av problem skall lösas. 

 

En typ av problem som ofta uppstår i företag vid strategiskt arbete är olika typer av 

spänningar, dvs. det uppstår motpoler gällande åsikter och perspektiv. de Wit & 

Meyer förklarar att det finns fyra sätt att betrakta, närma sig och ta itu med dessa 

spänningar: 

                                                 
14 En översättning av ”Wicked problems” skulle kunna vara ”elaka problem”. 



Referensram 

52 
 

 

• Som ett pussel – endast en optimal lösning existerar och det gäller för 

strategen att finna denna. 

• Som ett dilemma – det finns två möjliga lösningar där varken den ena eller 

den andra logiskt är bäst. Ett dilemma ses ofta som ett ”antingen-eller” val 

med respektive för- och nackdelar. Anhängare till detta perspektiv accepterar 

inkompatibiliteten mellan motpolerna men blir därefter tvingade att välja 

antingen den ena eller den andra. 

• Som en trade-off – en spänning av denna typ innebär en balansgång av 

många möjliga lösningar. Att sträva efter den ena innebär dock en 

uppoffring av den andra. Den som argumenterar för att strategiskt arbete ter 

sig på detta sätt accepterar också de båda motpolerna och kommer 

kontinuerligt att sträva mot att finna den för företaget mest adekvata 

balansen mellan dessa. 

• Som en paradox – en paradox är en situation med två motsägande eller 

varandra uteslutande faktorer som verkar vara sanna samtidigt. Dessa 

situationer kan ses som ”både-och” problem som saknar verklig lösning, då 

det logiskt inte går att integrera de båda motpolerna i en gemensam 

förståelse för problemet. Dess anhängare accepterar existensen av de båda 

motpolerna, men strävar efter att ta sig an de båda faktorerna samtidigt. Som 

bästa lösning kan strategen finna en kompromiss för att tillfälligt hantera den 

olösbara paradoxen. Därefter fortsätter han söka nya sätt att förena 

faktorerna ytterligare.   

 

De flesta människor är vana att förstå och lösa pussel, dilemman och trade-offs, då 

de ofta uppstår i vardagen. De baserar sina antaganden på att det genom analyser 

går att identifiera en eller ett antal logiska lösningar. Möjligtvis behövs det ett skarpt 

sinne och en avsevärd ansträngning, men ett svar kan trots allt finnas. Människor är 

däremot inte vana vid, eller benägna att, se på ett problem som en paradox. 
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Paradoxer har inga svar, de kan endast hanteras genom ”ett bästa möjliga sätt”. Det 

bästa svaret kommer således aldrig någonsin att nås även om många olika 

kombinationssätt kan återfinnas. Paradoxer är alltid omgivna av osäkerhet och 

oenighet över hur de bäst skall hanteras. Det går att argumentera för huruvida 

strategiska spänningar bör hanteras som pussel, dilemman, trade-offs, eller 

paradoxer. Enligt de Wit & Meyer kan den sistnämnda dock hjälpa läsaren att 

undvika ”förhastade lösningar” och istället uppmuntra till att använda kreativitet 

för att samtidigt finna fördelar från båda motpolerna i en spänning. 

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang anser vi att valet mellan 

reaktionssnabbhet och synergi är ett ”wicked problem” och att det handlar om en 

trade-off mellan de två olika valen. För att komma fram till en lösning är företagen 

således tvungna att lösa en rad relaterade problem som uppstår. Med andra ord 

menar vi att när en trade-off väl är gjord kommer detta troligen att innebära att 

ytterligare problem eller spänningar uppstår, vilka också måste lösas. När vi vidare 

behandlar olika valmöjligheter som finns mellan motpolerna bör det bäras i minnet 

att dessa framkallar ytterligare problem (ofta situationsspecifika) vilka på förhand är 

svåra att sia om. Vi kommer därför inte fördjupa oss i den mängd relaterade val 

som uppkommer när ett företag ställs inför en trade-off. 
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3.7.2 Spänningar mellan synergi och reaktionssnabbhet 
Vi vill inleda detta kapitel med att klargöra hur vi, utifrån olika författare, tolkar 

begreppen synergi och reaktionssnabbhet: 

 

 
 
Vi kommer använda de Wit & Meyers (1998) resonemang för att beskriva 

spänningen mellan synergi och reaktionssnabbhet. De framhåller att många företag 

anser det nödvändigt att vara aktiva i flera olika verksamheter samtidigt. Företagen 

har valt att diversifiera sig baserat på antagandet att vara mångverksamma kommer 

leda till synergier som uppväger den extra kostnaden av att hantera en mer komplex 

organisation. Synergier kan även uppstå genom att länka samman två eller fler 

SBU:s marknadsstrategier. Både vertikalt- och horisontellt besläktade SBU:s kan 

dra nytta av en sådan sammanlänkning av strategier. Två SBU:s kan genom en hög 

grad av specialiserade investeringar och ett ömsesidigt beroende, utveckla en 

symbiotisk leverantör-köpar-relation, där ingen av dem kan varken hota eller 

missbruka makt över den andre. På liknande sätt kan två SBU:s som säljer liknande 

produkter (horisontella) samordna en attack mot en gemensam konkurrent, och på 

så sätt bli konkurrensmässigt starkare än om de hade konkurrerat självständigt. 

 

Reaktionssnabbhet 
Ordet ”responsiveness” används ofta i den engelska litteraturen utan att ge en 
vidare förklaring av dess innebörd. Vi har valt att översätta detta till 
reaktionssnabbhet bestående av två variabler; anpassningsbarhet och snabbhet. 
Den förstnämnda handlar om att kunna anpassa ett företags produkter och 
tjänster till vad marknaden kräver. Vad vi menar med snabbhet är hur pass 
snabbt företagen kan svara på de krav som ställs. Att det således är två variabler 
som ingår i reaktionssnabbhet är något som läsaren bör ha i åtanke i vidare 
resonemang. 

Synergi 
Synergi uppstår när helheten är större än summan av de separata delarna. I ett 
företag kan detta betyda åstadkommandet av större lönsamhet totalt sett genom 
att sammanlänka och dela resurser produktivt i de separata delarna (SBU:s).  
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För att åstadkomma sådana synergier måste företaget på något sätt samordna de 

olika aktiviteterna i sina diverse SBU:s. För gemensamt agerande krävs viss 

begränsning i SBU-autonomin. Samordning har även ytterligare kostnader. Bl.a. kan 

krävas en extra nivå mellanchefer, fler möten, ytterligare komplexitet, potentiella 

intressekonflikter och mer byråkrati. Sammanlänkning kostar pengar och minskar 

SBU:s förmåga att skräddarsy sina specifika marknadsstrategier. Med andra ord kan 

samordning mellan SBU:s och central inblandning orsaka att SBU:s får minskad 

reaktionssnabbhet mot sina marknader. 

 

På koncernnivå går denna strategi ut på att genom synergi skapa ett mervärde 

större än det värde som bryts ner av reaktionssnabbhetsförlusten. För att lyckas 

med detta är ledningen tvungen att tampas med en trade-off mellan 

reaktionssnabbhet och synergi. Det finns många synsätt på hur de två variablerna 

bör balanseras eller samtidigt eftersträvas. I varsin ände av spektrumet ligger, å ena 

sidan, affärsportföljsperspektivet (SBU-baserade organisationer) och, å andra sidan, 

kärnkompetensperspektivet. Mellan dessa erbjuds ett brett utbud av trade-offs och 

kombinationsmöjligheter, men de två extremerna visar dock på hur långt strateger 

kan välja att gå. 

 

3.7.3 Reaktionssnabbhet kontra synergi 
Att välja mellan reaktionssnabbhet och synergi är, som sagt, ett ”wicked problem” och det 

handlar om en trade-off mellan de två olika valen. Med andra ord måste företagen finna det 

alternativ som är bäst för dem. Detta varierar mellan olika företag och branscher och är inte ett 

enkelt och självklart val att göra. Nedan presenterar vi argumenten för de båda motpolerna samt 

beskriver problematiken i den trade-off företagen står inför. Kompletterande argument för 

affärsportföljstänkandet återfinns även i tidigare kapitlet 3.2 ”decentralisering”. 

 
3.7.3.1 Reaktionssnabbhet före synergi – affärsportföljstänkande 
I ett svarsbrev till Prahalad & Hamels artikel 1990, skriver Nayak (1990), Senior 

Vice President på Arthur D. Little Inc, att trots att han håller med om det mesta 
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resonemanget kring kärnkompetens som beskrivits i artikeln, ställer han sig 

tveksam till argumenten mot SBU:s. Med andra ord förstår Nayak det viktiga i att 

lateralt överföra know-how mellan SBU:s, men han ifrågasätter det faktum att de 

skulle behöva avvecklas. Stora och komplexa organisationer kan omöjligtvis vara 

organiserade kring kärnkompetenser menar han. Människor behöver ett syfte, team 

work, kundorientering och ansvarstagande, något som en SBU förser dem med. 

Avslutningsvis väljer Nayak att själv definiera kärnkompetens som de 

värdeskapande processer eller teknologier som företaget väljer att konkurrera med. 

Han menar alltså att företagen väljer de kompetenser som de önskar utveckla till 

kärnkompetenser, till skillnad från Prahalad & Hamel som snarare menar att 

företagen identifierar de kärnkompetenser de har och fokuserar sedan på dessa. 

 

de Wit & Meyer (1998) sammanfattar affärsportföljperspektivet som att 

reaktionssnabbhet går före skapandet av synergier. Varje SBU ställs inför specifika 

krav från marknaden och agerar efter vissa marknadsmässiga kännetecken. För att 

kunna vara reaktionssnabba måste därför varje SBU utforma specifika strategier. 

Hög reaktionssnabbhet kräver dock frihet från central inblandning och från 

tvärsamordning av SBU:s. Därför efterfrågas en hög grad av autonomi, där central 

påverkan är begränsad till finansiell styrning. Finansiell synergi, i form av optimal 

finansiell resursallokering, är den enda synergin i portföljperspektivet. Finansiell 

synergi och riskspridning är huvudanledningen till att samla SBU:s under en 

koncern. Ytterligare diversifiering genom uppköp underlättas då SBU:s endast 

behöver vara integrerade genom koncernomfattande rapport och styrsystem. 

Potentialen i en SBU kan mätas i två dimensioner – attraktivitet i marknaden och 

konkurrenskraft i respektive SBU. 
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3.7.3.2 Synergi före reaktionssnabbhet – kärnkompetenstänkande 
Prahalad & Hamel (1990)15 anser att bygga organisationen efter principer som togs 

fram i en tid då konkurrensen främst var inhemsk kan ha sidoeffekter. Behovet av 

nya principer är mest uppenbart i företag som är organiserade efter SBU-logiken. 

Författarna ställer de två koncepten kärnkompetens och SBU mot varandra och 

sammanfattar resultatet enligt nedan: 

 
 SBU Kärnkompetens 

Konkurrensgrund Konkurrenskraft hos aktuella 
produkter 

Konkurrens inom företaget bygger 
kompetenser 

Företagsstruktur Portfölj av verksamheter 
sammanlänkade i förhållande till 
produkt- eller marknadstermer. 

Portfölj av kompetenser, 
kärnprodukter och verksamheter. 

SBU:s status Autonomi är heligt; varje SBU 
”äger” alla resurser utom 
kontanter. 

SBU:s är potentiella reservoarer för 
kärnkompetenser. 

Resursallokering Separata verksamheter är 
analysenheter; kapital allokeras 
verksamhet för verksamhet. 

Verksamheter och kompetenser är 
analysenheter; koncernledning 
allokerar kapital och talang. 

Mervärde från 
koncernledning 

Vinstoptimering genom trade-offs 
i kapitalallokeringen mellan 
verksamheter. 

Utformning av strategisk arkitektur 
och byggande av kompetenser för 
att säkra framtiden. 

 
Figur 3.8.3.2 Två företagskoncept: SBU eller Kärnkompetens, (Prahalad & Hamel, 1990, sid 86, 
översatt från engelska) 
 
Diversifierade företag har en portfölj av produkter och en portfölj av verksamheter. 

Anhängare till kärnkompetenssynsättet ser även företaget som en portfölj av 

kompetenser. Företag saknar ofta inte de tekniska resurserna att bygga 

kompetenser, däremot saknar ledningen ofta visionen att bygga dem samt de 

administrativa medlen att samla resurser spridda över flertalet SBU:s. En ändrad 

ståndpunkt skulle otvivelaktigt påverka mönster av diversifiering, gruppering av 

kunskap, resursallokeringsprioriteter samt inställning till allianser och outsourcing. 

De företag som siktar på att vara bäst inom slutprodukter istället för att investera i 

kärnkompetenser och marknadsledande kärnprodukter trampar kanske i kvicksand. 

                                                 
15 Där inget annat anges baseras resterande del av kapitlet på Prahalad & Hamel (1990). 
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Prahalad & Hamel (1994) hävdar att konkurrensen om framtida vinster inte handlar 

vare sig om produkt mot produkt eller om verksamhet mot verksamhet, utan om 

företag mot företag. Detta baseras på att framtida möjligheter osannolikt passar in i 

företagets existerande affärsområdesindelning. Ansvaret måste därför ligga på 

företagsnivå och ej på SBU-nivå. 

 

I sin artikel från 1990 anser Prahalad & Hamel att när kärnkompetenssynsättet 

belyses på ovanstående vis så framstår portföljperspektivet som förlegat, framkallat 

av decentraliseringens förförelse. I många företag betyder portföljperspektivet att 

endast en aspekt tas under övervägande vid konkurrens, nämligen att ställa 

konkurrenskraftiga produkter på hyllorna idag. Vad blir då kostnaden av denna 

kortsiktighet? 

 

När ett företag baseras på flertalet SBU:s är det möjligt att ingen av de olika 

verksamheterna känner sig ansvariga att bibehålla en långsiktig konkurrenskraftig 

position inom sina kärnprodukter16. Inte heller kan de rättfärdiga en investering för 

att upprätthålla ett världsledarskap i någon kärnkompetens. I frånvaron av en mer 

övergripande syn tenderar SBU-chefer att underinvestera. 

 

En SBU utvecklar ofta unika kompetenser. Normalt sett betraktas de individer som 

personifierar denna kompetens som enskild egendom för den SBU som möjliggjort 

byggandet av kompetensen. SBU-chefer är inte bara ovilliga att dela med sig av sina 

kompetensbärare utan kan till och med gömma kompetenser för att undvika en 

omgruppering. När kompetenser blir instängda blir kompetensbärarna inte 

tilldelade de mest spännande möjligheterna och deras färdigheter börjar förtvina. 

Därför tycker Prahalad & Hamel att det kan tyckas ironiskt att koncernledningen 

lägger så mycket tid på en korrekt allokering av kapital och sedan inte har en 

                                                 
16 Den konkreta länken mellan identifierade kärnkompetenser och slutprodukter är det som kallas 
kärnprodukter – det fysiska förkroppsligandet av en eller flera kärnkompetenser (Prahalad & 
Hamel, 1990). 
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liknande mekanism för allokering av de individer som personifierar kompetensen i 

företaget. 

 

Om kärnkompetenser ej är definierade och erkända kommer individuella SBU:s 

endast fullfölja de innovationer som ligger närmast egna intressen, dvs. expansion 

av produktlinje eller geografisk utvidgning av marknaden. Att föreställa sig 

företaget i termer av kärnkompetenser breddar alltså området för innovation. 

 

3.7.3.3 Trade-offs mellan perspektiven 
I diskussionen efter Prahalad & Hamels artikel 1990 uttryckte Matteson (1990), 

General Manager på Eastman Kodak Company, att både kärnkompetens och 

SBU:s är viktiga strategiska och organisatoriska begrepp. Kärnkompetens 

modifierar SBU-konceptet till att mer fullständigt framhäva företagets förmågor 

tvärsöver organisationens SBU:s. Medan SBU:s tenderar att fokusera på 

konkurrensstrategi på produkt och marknadsnivå, fokuserar kärnkompetens på 

konkurrensstrategi på företagsnivå. Enligt de Wit & Meyer (1998) är 

kärnkompetensbyggande strategiskt, medan att låta SBU:s verka på specifika 

marknader är taktiskt. Med andra ord utkämpar SBU:s små slag i ett större krig. 

Koncepten är därför inte i konflikt med varandra utan kompletterande och en extra 

ansträngning till att använda båda borde därför vara förmånlig, anser Matteson. I 

ett senare skede i debatten klargör Prahalad & Hamel att deras intention inte heller 

var att separera användandet av de båda perspektiven, utan att kärnkompetens-

närmandet snarare inkluderar SBU:s och att det är skillnaderna mellan koncepten 

de beskrivit i den tidigare artikeln. 

 

Anhängare till kärnkompetenssynsättet argumenterar, enligt de Wit & Meyer (1998) 

för att långsiktig konkurrenskraft mer beror på en kontinuerlig uppgradering av 

unika resurser inom en organisation än på att inneha specifika marknadspositioner. 

Som tidigare nämnts utkämpas krig på företagsnivå, där varje kämpe försöker 
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bygga bättre kompetensbas än den andre. Med det följer att reaktionssnabbheten 

mot vissa marknadskrafter minskas om företagen fokuserar på långsiktig framgång, 

ett pris värt att betala. 

 

Frågan inom den strategiska styrningen är därför, enligt de Wit & Meyer, till vilken 

grad företagsstrategi bör vara baserad på affärsportföljs- eller kärnkompetens-

perspektivet. De hänvisar till ett antal frågor företagen bör ställa sig. Bör strateger 

begränsa sig till att uppnå finansiell synergi och lämna SBU-chefer att ”sköta sitt”? 

Eller ska strateger sträva efter att bygga ett mångverksamt företag kring 

samordnade kompetenser genom att väva samman SBU:s till en koordinerad 

helhet? 

 

3.7.4 Spridning av kärnkompetens över SBU-gränser 
Så fort ett företag tar steget mot en ökad synergi måste de följaktligen även hantera problemet med 

spridningen av resurser mellan olika SBU:s. Problematiken varierar med graden av synergi som 

eftersträvas. I figur 3.4 såg vi att även immateriella resurser ingår i ett företags totala resurser. Vi 

kommer i nästkommande kapitel ta upp just hur spridningen av kärnkompetens mellan SBU:s 

kan göras samt vilka roller den centrala ledningen kan ta i synergibyggandet. 

 

Prahalad & Hamel (1990) skriver att fragmentering av kärnkompetenser blir 

oundvikligt när ett diversifierat företags informationssystem, kommunikations-

vägar, karriärvägar, bonussystem och strategiframtagningsprocesser inte överstiger 

SBU-gränserna. Vidare anser de att ledningen i företag ska utveckla en 

företagsomspännande strategisk arkitektur som etablerar mål för 

kompetensbyggande. En strategisk arkitektur är en färdvisare för framtiden som 

identifierar vilka kärnkompetenser som bör byggas och de teknologier dessa består 

av. 
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Campbell & Sommer-Luchs (1997) anser att delandet av kompetenser och 

förmågor över SBU-gränser i mångverksamma företag kan fungera som 

rättfärdigande av den existerande portföljen av verksamheter. Ett företag kan skapa 

ekonomiskt värde över sin portfölj av verksamheter när det använder sina 

kärnkompetenser i nya områden eller överför konkurrensmässigt viktiga förmågor 

mellan systerverksamheter. I själva verket har få företag visat sig kapabla att 

identifiera sina kompetenser och att sprida dem över sina verksamheter. 

 

Resursspridning mellan SBU:s kan, enligt de Wit & Meyer (1998), ske på tre sätt: 

resursreallokering, resurskopiering och resursdelning. Reallokering innebär att 

fysiskt förflytta resurser till de SBU:s där de bäst behövs. De kan även kopieras så 

att samma resurser kan användas flera gånger och i flera olika SBU:s samtidigt. 

Detta sker ofta med kompetenser. Resursdelning är det tredje sättet för spridning. 

Det innebär att två eller fler SBU:s använder resursen samtidigt och att resursen 

används mer effektivt då den delas. 

 

Vidare hävdar de Wit & Meyer att det är den centrala ledningen i företagen som 

måste ta ansvaret för hanteringen av kompetenser över SBU-gränserna. Det finns 

dock inget ”bästa sätt” att göra detta på. Förslagsvis kan dock företag noggrant 

identifiera sina kärnkompetenser och sedan välja samordningsmekanismer för att 

försäkra spridningen av dem. Campbell & Goold (1992) visar på fem olika 

generiska samarbetsformer den centrala ledningen kan använda för samordning av 

SBU:s kärnkompetenser. Dessutom framhåller Gupta & Eerola (1991) skillnader 

mellan olika styrningsmekanismer som kan användas i detta syfte. Dessa är: total 

decentralisering, ”Knowledge creator” och ”Knowledge broker”. Båda ovanstående 

närmanden tar avstamp i ett grundläggande centralisering kontra decentraliserings-

resonemang. 
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De fem generiska roller som Campbell & Goold framhäver att den centrala 

ledningen kan välja för samordning av kärnkompetenser är stimulerande av 

nätverk, främjande av central utveckling, samordning av gemensamma lösningar, 

påtvingande av ett ”bästa utförande” samt skapande av ett ”företagssätt”17. Dessa 

sammanfattas i figuren nedan där de ställs i förhållande till lokal eller central roll i 

utvecklingen av kärnkompetenser samt stimulerande eller krävande roll i 

spridningen av desamma. 

 

 
 
Figur 3.8.4 Den centrala rollen vid styrning av kärnkompetenser, (Campbell & Goold i 
Campbell & Sommers-Luchs, 1997, sid 172, översatt från engelska) 

 
Stimulerande av nätverk är den centrala roll som kräver minst central inblandning. 

Utvecklingsprocessen är decentraliserad och okoordinerad. Kompetenser sprids 

mellan SBU:s genom formella och informella nätverk. Ledningen stimulerar 

nätverken genom informationsspridning och skapandet av möjligheter för chefer 

                                                 
17 Översättning från engelska. Ursprungligen: Stimulate the network, promote central 
developments, coordinate common solutions, impose best practice, create a company way. 
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att träffas. Majoriteten av de decentraliserade företagen använder sig av denna roll i 

spridningen av kompetenser eftersom den inte påverkar beslutsstrukturen. 

 

Ledningen kan välja att främja central utveckling för att uppmuntra spridning av 

kompetenser som utvecklats på central nivå. Även om den centrala ledningen 

bestämt premisserna för utvecklingen tvingar de ej SBU:s att använda dem eller inte 

i sina respektive verksamheter. De har alltså ingen makt att sätta press på SBU:s att 

använda kompetenserna de utvecklat. 

 

Samordning av gemensamma lösningar är den centrala roll som innebär det närmaste 

samarbetet med SBU:s både i utvecklings- och spridningsprocessen. Många fall 

passar i denna roll där utvecklingsansträngningar genomförs gemensamt och där 

den centrala ledningen sätter press på de SBU:s som är långsamma i 

implementeringen av nyutvecklade kompetenser. 

 

Påtvinga ett bästa utförande är ingen vanlig roll. Ledningen använder sig av denna roll 

främst då det finns stora avvikelser mellan SBU:s vad gäller prestation i ett område 

som är lätt dokumenterat. Denna roll är mest frekvent i tillverkning- och 

driftområden, speciellt där kunskapen är kodifierad. 

 

Den sista rollen, skapande av ett företagssätt, innebär att den centrala ledningen 

kontrollerar utvecklingsarbetet samtidigt som de inför standarder i organisationen. 

Denna roll används främst i företag där det finns vinster att hämta från konsekvens 

och standardisering. Detta kan gälla för finans- och personalfunktioner eller för 

hanterandet av varumärken eller franchising. 

 

Gupta & Eerola (1991) redovisar för fördelarna och nackdelarna med 

decentralisering respektive centralisering och konstaterar därefter att alltfler företag 

inte längre har ”lyxen” att kunna välja mellan centralisering och decentralisering. 
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Vidare beskriver författarna att för att ta ett ytterligare steg från det simplistiska 

centralisering/decentralisering-tänkandet krävs tre sekvenser: 

 

(i) Accepterande av behovet av selektivitet vid valet mellan decentralisering 

och centralisering för olika aktiviteter. 

(ii) Lära sig att göra centraliserad styrning mer känslig för SBU-behov. 

(iii) Lära sig att utnyttja decentraliserade förmågor tvärs över SBU:s. 

 

Vidare gör Gupta & Eerola en distinktion mellan tre typer av styrning företagets 

centrala ledning kan praktisera: 

 

 Total decentralisering – total decentralisering till SBU-nivå. Ingen central 

roll i organisationen. 

 Knowledge broker – Utvecklingsansvar är decentraliserat till SBU-nivå. 

Däremot övervakas utvecklingen och SBU-behoven av en central 

specialiststab som också agerar mäklare för (a) interniseringen av extern 

kompetens, och (b) överföringen av kompetenser mellan olika SBU:s. 

 Knowledge creator – SBU:s är beroende av centrala funktioner för 

utveckling av kompetenser. Dessa säljs till SBU:s, eller utvecklas på 

beställning av SBU:s. 

 

Sammanfattningsvis 

Vi har sett hur olika teoretiker definierar begreppet kärnkompetens, alla någorlunda 

snarlikt. Sammantaget kan sägas att kärnkompetenser lyfts fram när SBU:s 

samverkar och delar sina kompetenser tvärs över affärsnivåer. Prahalad & Hamel 

(1990) menar att genom att samordna och utveckla kärnkompetenser kan ett 

företag skapa bättre planering, synergi och därigenom långsiktig lönsamhet. De 

spänningar som ett decentraliserat företag konfronteras med när det väljer att 

fokusera på sina kärnkompetenser kan ses som ett wicked problem och en trade-
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off eftersom det handlar om att välja mellan, en för företaget, ”passande” balans 

mellan reaktionssnabbhet och synergi, samt de vidare beslut som detta medför. 

Uttrycket för denna trade-off tar sig i att ökad synergi samtidigt innebär att 

kärnkompetenser måste spridas mellan SBU:s, vilket leder till en ökad 

centralisering. Ansvaret för spridningen ligger hos ledningen som kan anta olika 

samordningsroller för skapandet av synergier. Val av roll måste ske företags- och 

sammanhangsspecifikt. 

 

Det vi härnäst kommer att göra är att konkretisera det litteraturmässigt studerade 

fenomenet i ett praktiskt sammanhang, närmare bestämt presentera läsaren för hur 

detta ter sig i JM. 
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4. Empiri 
Vi vill i detta avsnitt återge hur vårt fallföretag, JM AB, resonerar kring begreppen 

kärnkompetens och decentraliserad maktstruktur. I kapitlet kommer JM:s organisationsstruktur, 

tillvägagångssättet för kärnkompetensnärmandet samt dynamik och problematik mellan de båda 

att läggas fram. Först kommer vi dock att presentera övergripande bransch- och 

företagsinformation för att läsaren skall kunna ha möjlighet att sätta JM i ett större perspektiv 

vid tolkning av vidare resonemang. 

 

4.1 Branschinformation 
 

”Till byggsektorn räknas såväl produktion av byggnader och anläggningar, som 
deras förvaltning, drift, underhåll och rivning. Sektorn består av ett stort antal 
aktörer – byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, byggentreprenörer, 
installatörer och andra specialentreprenörer samt tillverkare, leverantörer och 
distributörer av byggmaterial, som alla på olika sätt medverkar i tillkomsten av 
ett byggnadsverk. I senare skeden påverkas byggnadsverket också av förvaltare, 
brukare och rivningsentreprenörer. På grund av den stora omfattningen och 
komplexiteten är det omöjligt att ge en klar definition av byggsektorn.” 
 

www.boverket.se/novo/filelib/arkiv01/bsa030912.pdf  031209 
 
Citatet ovan är hämtat från Boverket och visar att en klar definition av byggsektorn 

är svår att fastställa. 

 

Enligt byggkommissionen18 gäller allmänt att byggsektorn kännetecknas av svagt 

omvandlingstryck. Sektorn uppvisar också en lägre produktivitetsutveckling jämfört 

med övrig inhemsk industri. Vidare informerar de att det inom byggsektorn finns 

en rad konkurrenshämmande inslag, såsom dominerande företag, fåtalskonkurrens, 

handelshinder och bristande importkonkurrens, in- och utträdesbarriärer, vertikal 

integration och regulatoriska begränsningar. 

                                                 
18 www.sou.gov.se/byggkommission/index.htm  031209 
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Webbtidningen Fakta om byggandet (2003) som ges ut av Sveriges Byggindustri 

rapporterar 2002 att bygginvesteringarna i Sverige är betydligt lägre än i andra 

Europeiska länder. En fallande investeringstrend har pågått i Sverige de senaste 30 

åren. År 2002 uppgick bygginvesteringarna i Sverige sammantaget till 155 miljarder 

kronor, eller knappt 7 % av BNP. Det fastställs även att branschen samma år 

sysselsatte ca 235 000 personer (över 360 000 under 1960-talet). Med detta svarar 

byggsektorn för ungefär 10 % av sysselsättningen i Sverige och är därmed en av de 

största näringslivsbranscherna i landet.  

 

Enligt samma källa följer att bakom nedgången ligger bl.a. en allmänt svag 

ekonomisk utveckling som slagit relativt hårt mot just byggsektorn. En annan viktig 

förklaring är kraftiga skattehöjningar på byggande och boende i samband med 

skattereformen i början av 1990-talet. Investeringsbilden kan även ha påverkats av 

ytterligare en omständighet, att industrin i större omfattning nu förvaltar sitt 

fastighetsbestånd i renodlade fastighetsföretag som hyr ut lokalerna. 

 

Vidare framkommer att var 16:e företag i näringslivet utgörs av ett byggföretag, 

eller sammanlagt 57 000 stycken. Antal företag med minst 200 anställda uppgick till 

51 stycken år 2000 och dessa stod då för 52 % av omsättningen i branschen. 

Samtidigt stod 28 829 företag mellan en och 20 anställda för 26 % av omsättningen. 

Följaktligen kännetecknas byggindustrin av många småföretag med få anställda 

samt många egenföretagare. 

 

Skanska, NCC och Peab var de tre största byggföretagen 2001, med en omsättning 

på mer än tio miljarder vardera. Dessa följdes av en grupp på fyra företag med en 

omsättning mellan två och åtta miljarder. I denna grupp var JM ledande med en 

omsättning närmare åtta miljarder SEK. 
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4.2 JM AB 
Vi börjar med att presentera JM:s affärsidé: 

 
”Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov 
idag och i framtiden." 
 

www.jm.se/omJM/affide/  031203 
 

JM är ett av de fyra största företagen inom den svenska byggbranschen, grundat 

1945 av upphovsmannen John Mattson19. 1982 utgör en milstolpe då företaget 

börsintroduceras och 1987 blir Skanska majoritetsägare i JM då de förvärvar 

Industrivärldens aktieinnehav i bolaget. Två nya större ägare, Apoteksbolaget och 

Bergaliden, tillförs under mitten av 1990-talet, samtidigt som JM:s finansiella 

ställning stärks genom försäljning och apportemissioner. I samband med 

renodlingen av sin roll som projektutvecklare etableras en position i Danmark samt 

att en ny organisation och finansiella mål växer fram. År 2000 avyttrar Skanska sitt 

aktieinnehav i bolaget och är därmed inte längre ägare i JM. 

 

JM AB har cirka 2 500 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Norge är 

JM:s största utlandsmarknad och avser främst projektutveckling av bostäder. 

Danmarksverksamheten omfattar projektutveckling av bostäder i Köpenhamn och 

närkommuner. Verksamheten i Bryssel, Belgien, är inriktad på projektutveckling av 

både bostäder och kommersiella lokaler. 

 

Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med 

fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala 

lägen i expansiva orter. Verksamheten kännetecknas också av en bred satsning på 

kvalitets- och miljöfrågor.  

 

                                                 
19 Källan till informationen i detta kapitel är, där inget annat anges, hämtat från JMs hemsida; 
www.jm.se  031203 
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JMs organisation är indelad i fem affärsområden20: Projektutveckling Bostad 

Sverige, Projektutveckling Bostad Stockholm, Projektutveckling Kommersiellt, 

Produktion och Projektutveckling Utland. Varje affärsområde är vidare indelat i 

flertalet SBU:s med en respektive SBU-chef.  

 

4.2.1 Organisationsstruktur 
Göran Malmberg21, personaldirektör, förklarar att den befintliga divisionsstrukturen 

med SBU:s har funnits i minst tolv år och är uppdelad efter geografisk spridning 

främst som en praktisk åtgärd. Det måste helt enkelt finnas en struktur inom varje 

region som täcker dess behov, anser Göran. Detta för att det skall vara mer 

hanterbart och har alltså inte något att göra med någon beslutsordning i övrigt. 

Samtliga funktioner ingår därmed nästan utan undantag i respektive SBU.  

 

Stockholmsregionen har dock en speciell uppdelning. Här har produktionen av 

nödvändiga skäl separerats och Stockholm har därmed delats in i två 

affärsområden: projektutveckling och produktion. Således jobbar ett affärsområde 

med projektutvecklingen för bostäder i Stockholm, medan ett annat fokuserar på 

produktionen. Denna uppdelning skedde mellan åren 1999 och 2000, då JM 

omdefinierades från bygg- och fastighetsföretag till projektutvecklingsföretag. 

Anledningen till att det i Stockholm finns en stor separat produktionsdivision är av 

strategiska skäl. Bl.a. ville JM att det inte skulle skapas ett beroende av andra 

företag. Samtidigt gavs möjlighet att köpa produktion både internt och externt för 

att skapa ett konkurrenstryck på den interna enheten. Till detta tilläggs det faktum 

att denna uppdelning haft en positiv verkan då den ökat produktiviteten i 

Stockholmsregionen.  

 

                                                 
20 JM:s organisationsstruktur illustreras i organisationsschemat i bilaga 2 
21 I resterande del av empiriavsnittet härrör informationen från intervju med Göran Malmberg, 
Personaldirektör JM, Solna 031205, om inget annat anges. 
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Vidare beskriver Göran att marknaderna är väldigt lokala både i Sverige och 

utomlands. Med den befintliga uppdelningen kan JM därmed agera lokalt, vara 

ödmjuk gentemot den lokale byggaren, samt tillföra något exklusivt när de träder in 

på olika marknader. Det får dock inte vara alltför stora geografiska områden så att 

kontroll över verksamheten är möjlig att uppnå. 

 

Förutom affärsområdena finns fem koncernstaber: Juridik och Exploatering, 

Kommunikation, Personal, Ekonomi och finans, samt Verksamhetsutveckling. 

Under intervjun diskuterades främst Kommunikation- och 

Verksamhetsutvecklingsstabens funktion. Av det framgick att den sistnämnda är en 

stödfunktion som hanterar interna ärenden som bl.a. rör projektutveckling samt 

system och kommunikation. Där finns även företagets IT-organisation, vilken 

spelar en stor roll i det interna arbetet. Kommunikationsstaben däremot ägnar sig 

mestadels åt förmedling gentemot omvärlden, exempelvis genom 

varumärkesbyggande, årsredovisningar, analytikerträffar och ägarträffar. Till viss del 

berör den även intern kommunikation då den hanterar intranätet i organisationen 

samt ger ut en personaltidning. Vi anser att en förklaring av de juridiska och 

ekonomiska stabsfunktionerna inte fyller något syfte i studien, varför vi inte heller 

beskriver dessa funktioner.  

 
”Vi har en väldigt långtgående decentralisering i organisationen, men vi har också 
satt vissa beloppsspärrar för vem som får fatta beslut i organisationen” 
 

Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 
031205. 

 
Citatet ovan framkom när vi under intervjun diskuterade maktstrukturen i JM och 

Göran upplyser vidare att beloppsspärrarna gäller beslut om markförvärv eller 

igångsättning av projekt. De projekt som överstiger 400 miljoner skall beslutas på 

styrelsenivå, beslut över 100 miljoner fattas av koncernledningen och övriga under 

100 miljoner beslutas av respektive region- och affärsområdeschefer. Enligt 

informationen på hemsidan har JM:s decentraliserade organisation även ett tydligt 
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delegerat resultat- och marknadsansvar, vilket sammantaget medfört en stark 

affärsdriven kultur i koncernen (www.jm.se, 031205). Göran förklarar att det inom 

varje affärsområdes ekonomiska ramar beslutas om igångsättning av projekt, 

förvärv av mark samt försäljning. Således fattas både strategiska och operativa 

beslut om projekt på SBU-nivå så länge dessa förhåller sig inom de uttalade 

ekonomiska ramarna.  

 
4.2.2 Kärnkompetensnärmande 

 
”JM är lite unika inom byggbranschen så till vida att vi har nischat oss mer än 
våra branschkollegor… Vi beskriver oss själva som ett projektutvecklingsbolag 
och inte byggbolag.” 
 

Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 
031205. 

 
Under mitten av 1990-talet var JM fortfarande både bygg- och fastighetsbolag. 

Fastighetsinnehavet uppgick till ett sammanlagt värde av mellan nio och tio 

miljarder. Ledningen fattade ett strategiskt beslut mellan 1997 och 1998 gällande att 

fokusera på det JM gör väldigt bra, nämligen att projektutveckla. Det sattes igång 

en intern process angående vad detta skulle komma att innebära för organisationen 

och mellan 1999 och 2000 kom beslutet:  

 
”Vi ska inte vara förvaltare av färdiga fastigheter, utan vi ska sälja det och 
koncentrera oss på projektutveckling.”  

 
Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna,  

031205.  
 
Ledningen identifierade JM:s kärnkompetens genom att utreda vilka verksamheter 

som var lönsammast ur ett ekonomiskt perspektiv. Det visade sig att markförädling 

var mer lönsamt än fastighetsförvaltning. De bitar de var mest duktiga på inom 

markförädlingen var att förvärva mark till ett bra pris och vid rätt tillfälle, samt att 

skapa en organisation för utveckling av bostäder och dess försäljning. Som motsats 

ställde de upp frågorna: vad genererar det att förvalta en fastighet? Vad kostar det 
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att ha en produktionsorganisation? Sammantaget beskriver Göran hur det ur detta 

framkom att projektutveckling var det mest lönsamma och det som JM var oerhört 

vassa på. 

 

För att både marknaden och alla medarbetare i organisationen skulle förstå den 

ändrade inriktningen på verksamheten, omdefinierades JM från bygg- och 

fastighetsföretag till projektutvecklingsföretag. Det upprättades en plan som syftade 

till utförsäljning av färdigutvecklade fastigheter så att dessa 2003 skulle uppgå till ett 

sammanlagt värde av två miljarder. Den ändrade inriktningen förändrade således 

inte organisationsstrukturen mer än att SBU:s förvaltningsfunktioner föll bort. 

Däremot behölls produktionsresurserna av bl.a. strategiska skäl. Idag har JM inte 

mycket färdigutvecklade fastigheter eftersom förvaltning inte längre utgör dess 

kärnverksamhet. Det finns många andra som redan har det som sin kärnaffär, 

tillägger Göran. Försäljningen av färdigutvecklade fastigheter har genererat en del 

överskott som kunnat användas till att införskaffa mark och förädla denna, det som 

idag kan sägas vara JM:s kärnverksamhet.  

 

Vi vill här dock klargöra att kärnkompetensen är att projektutveckla och att detta 

inte bör förväxlas med det nyss nämnda begreppet kärnverksamhet. Göran 

beskriver mark som lagervaran, vilken JM sedan utvecklar och förädlar för att 

slutligen leverera en bostad eller kommersiell lokal. Det är detta som kännetecknar 

JM-affärer, tillägger han. JM:s kärnverksamhet, tillägger vi. 

 

I övrigt har JM satt upp ett stort projekt som ämnar ytterligare accentuera 

projektutvecklingstänkandet, något som JM kallar Strukturerad Projektering. Detta 

innebär att bolaget vill bli mer industriellt i sitt tänkande. Bilindustrin med sitt 

plattformstänkande är ett gott exempel, menar Göran, och har i grunden mycket 

gemensamt med byggbranschen. Plattformstänkandet innebär att en och samma 

basplatta kan användas för flera olika bilar med tillägg av andra attribut, vilket gör 
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att produktionskostnader kan dras ned genom standardisering. Det är precis detta 

som JM vill uppnå i sin verksamhet. För JM:s del innebär Strukturerad Projektering 

att definiera hur det skall se ut i områden som kunden egentligen inte ser, 

exempelvis bjälklag, ventilationssystem och andra ej synbara konstruktioner. På 

samma sätt som i bilindustrin hoppas JM därmed kunna dra ner på kostnader 

genom olika standardiseringar. 

 
4.2.3 SBU-Samordning 
 

”… jag är lite förvånad över det här med att det skulle finnas någon slags 
konflikt mellan divisionaliserade och decentraliserade organisationer och 
kärnverksamhet…jag ser inget sådant.” 
 

Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 
031205. 

 
Det nyss nämnda citatet antyder på att JM inte känner av någon konflikt i att vara 

en djupgående decentraliserad organisation och samtidigt fokusera på 

kärnkompetensen. Vi vill därför se hur samordningen av de olika SBU:s hanteras i 

bolaget. 

 

SBU:s i JM samordnas på en rad olika sätt. Samordningen fyller olika funktioner 

men är främst inriktad på riskreducering och erfarenhetsspridning.  

 

Det är, som innan nämnts, varje affärsområde som beslutar, inom sina ekonomiska 

ramar, om igångsättning av projekt, förvärv av mark och försäljning av fastigheter. 

Göran förklarar att detta i praktiken görs genom affärsutskott bestående av 

affärsområdeschefen samt regioncheferna inom affärsområdet. Hos utskottet skall 

projektet gå igenom ett antal beslutsgrindar. Dessa är t.ex. att kalkylerna håller, att 

planbeslut finns, att den ekonomiska planen ser bra ut samt att projekteringen har 

den standard som behövs för att det i slutänden skall bli en för kund bra produkt. 

Utöver denna samordning för beslutstagande finns även koncernövergripande 

beslutsgrindar som projektet måste gå igenom. Det är t.ex. policy att minst 50 % av 
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bostäderna eller lokalerna skall vara bokade eller sålda innan ett projekt sätts igång. 

Den här typen av samordning syftar till att reducera risken för att en SBU tar 

felaktiga beslut. 

 

I sitt strävande efter Strukturerad Projektering, där delar av projektutvecklingen 

standardiseras, har JM implementerat ett SAP/R3-baserat informationssystem som 

de kallar Verksamhetssystem, fortsätter Göran. Detta infördes under 2001, ungefär 

samtidigt som JM förtydligade sin omdefiniering mot ett projektutvecklingsföretag. 

I systemet beskrivs hur de standardiserade delarna av projektet skall genomföras, 

t.ex. hur trapphusen skall utformas. Dessa standards måste följas av alla SBU:s. Om 

det skall avvikas från beslutet om en produkts utformning så måste regionchefen 

vända sig till affärsområdeschefen för klartecken innan avvikelsen kan genomföras. 

Anledningen till detta är att JM försöker göra processen trögare för avsteg från 

standarden. På så sätt önskar de minska antalet avsteg, då dessa normalt sett 

innebär en dyrare produkt. Ett mer industriellt tänkande, antyder Göran. 

 

I Verksamhetssystemet standardiseras och dokumenteras den erfarenhet som 

organisationen samlar på sig i sina olika projekt. Det handlar om att lära från 

historien och inte skapa nytt vareviga gång. Genom att erfarenhet standardiseras 

sprids den också över organisationen och minskar valfriheten hos SBU:s. Systemet 

hanteras av den stab som kallas Verksamhetsutveckling, vilken sköter de interna 

systemen och den övergripande strategikommunikationen, där Verksamhets-

systemet är en viktig del. 

 

Förutom de funktioner beskrivna ovan har samordningen även haft en påverkan på 

administrationen i JM. Att hålla sig med flera inriktningar skapar en ökad 

administration. Göran förklarar att genom att fokusera på sin kärnkompetens, och 

därmed också på sin kärnverksamhet, har en del administration kunnat skalas bort.  
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4.2.4 Komplexitet och trade-offs 
 

”… det har blivit en ökad centralisering. För att vi ska uppnå det vi vill med 
industriellt tänkande, har det krävts en ökad centralisering.” 

 
Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 

031205. 
 
Verksamhetssystemet har medfört en inskränkning i decentraliseringsgraden. 

Göran nämner att den mest negativa reaktionen är att det upplevs 

frihetsinskränkande. Systemet är dock relativt nytt i organisationen, tillägger han. 

 
”Många tycker att tanken är bra men att det just i deras projekt behövs göras 
avsteg… men för alla andra är det nog bra. Jag tror att man kommer att 
upptäcka att man ändå kommer att kunna individualisera produkten så att, 
trots en gemensam bas, kommer det se väldigt olika ut och kunden kommer inte 
uppleva att det är samma produkt.” 

 
Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 

031205. 
 
JM både hoppas och tror att centraliseringen inte ska bli ett stort problem. De har 

på koncernnivå uttalat att plattformen som är under utveckling kanske innebär att 

några anser sig alltför begränsade och därmed även väljer att söka sig bort från JM. 

Alternativt kan tänkas att vissa arkitekter kommer tacka nej till att jobba med JM då 

de kommer med på förhand bestämda krav som det handlar om att ”rita in”. 

Många arkitekter vill skapa produkten, medan JM säger att här har vi basen, skapa 

sen det som är kundvärde. Arkitekterna är dock i de flesta fall inköpta och JM 

kommer att välja att samarbeta med de som tycker deras val är klokt. Kanske 

kommer de i framtiden att anställa egna arkitekter. Göran anser dock att det, trots 

viss standardisering, går att få utlopp för sin kreativitet samt att fokusera på 

kundvärdet. 
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I samband med att organisationen omdefinierades skapades en organisation där 

varje SBU ansvarade för hela projektutvecklingsprocessen på sin lokala marknad. I 

Stockholm var, som sagt, fallet annorlunda. Där finns två affärsområden, 

projektutveckling och produktion, dvs. produktionen sköts i ett eget affärsområde. 

Att Stockholmsregionen delades upp på detta sätt härstammar från att ledningen 

internt ville vara tydliga att det var projektutveckling som det skulle jobbas med. En 

fristående produktionsorganisation gav möjligheten att köpa produktionen både 

internt eller externt om så önskades. I projektutvecklingsprocessen ligger 

produktionen i slutet av kedjan och kunden bryr sig föga om namnet på det företag 

som producerat fastigheten, det är snarare funktionella lösningar och prisbilden 

som är intressant, poängterar Göran. I samband med uppdelningen förlorade 

produktionsdivisionen lite av sin centrala roll då den kunde förbises. Det var dock 

strategiskt viktigt att behålla en stor produktionsorganisation i Stockholm för att 

inte bli beroende av andra företag i branschen. Delningen av 

Stockholmsverksamheten har ökat produktiviteten. När båda funktioner tidigare 

fanns samlade under ett tak styrdes processen ofta av den mänskliga aspekten, dvs. 

förmän utvecklade favoriter som de ville föra med sig in i nästa projekt. I slutänden 

hade de för många favoriter och det förelåg suboptimering i produktionen. På så 

sätt har uppdelningen varit av godo men det finns nu önskemål att ånyo 

sammanlägga de två Stockholmsfunktionerna. Grundtanken är att projekt-

utvecklingsprocessen flyter smidigare om allt samlas inom en SBU. Denna tanke 

beskriver Göran genom nedanstående modell: 
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 Figur 4.2.4 Integrering av projekt, produktion och försäljning, (Göran  
 Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 031205) 
 
I modellen menar Göran att det optimala är om projekt, produktion och försäljning 

integreras. Ju mer de ingår i varandra desto bättre. Det är med utgångspunkt i detta 

som det diskuteras en sammanslagning av de två funktionerna.  

 
”Uppdelningen kom till för ökad produktivitet samt större fokus på 
produktionskostnader och kalkyler medan några andra fokuserade på 
projektutveckling. Detta har vi nu uppnått. Det vi måste förvissa oss om nu är 
att vi skapar kontrollfunktioner för att inte glida tillbaka till hur den 
ursprungliga strukturen fungerade, dvs. att det gömdes gubbar vilket fördyrade 
processen. Det tror vi oss dock ha funnit.” 

 
Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 

031205. 
 
4.2.5 Lärdomar och framtid 
Göran nämner att den största lärdomen från förändringsprocessen varit att det är 

viktigt att vara tydlig. Fastställa vilka är motiven och sedan kommunicera ut dessa i 

organisationen. Det är viktigt att våga ta en del obekväma beslut. JM känner själva 

att de klandrar sig för att inte drivit igenom den här organisationen tidigare pga. att 

de tog mänsklig hänsyn till vissa som kände sig ”trampade på tårna”. En bra idé ska 

genomföras, det ska finnas en tydlighet om varför den genomförs och den ska 

genomföras snabbt, inte segdras. Att lyssna på organisationen innan beslut tas är 

 

 
Projekt-
utveckling 

Produktion 

Försäljning
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också viktigt. Individer tenderar att vara förändringsobenägna, dels för en ny kultur 

de inte känner till eller kan hantera samt dels för att nyheter är något otäckt. En 

företagsledning har dock ansvar att utveckla organisationen, ibland mot 

medarbetarnas önskan, med en ambition om att medarbetarna efter ett tag ska 

instämma i att det var ett ganska klokt beslut. 

 

Inför framtiden säger sig JM inte se några problem eller större svårigheter med sin 

strategi. Istället ser de en utmaning i att behålla modellen de jobbar efter samtidigt 

som de breddar produktutbudet. Det vill säga att kunden ska kunna uppleva att det 

är olika fastigheter trots att de bygger på en gemensam bas. Centraliseringen i 

organisationen kommer leda till en förändring i inköpsrutinerna med en strävan 

efter färre leverantörer, som integreras i utvecklingsprocessen för ett bättre 

samarbete istället för en utpräglad köpar-säljar-relation. 

 
Göran läste för oss upp ett strategidokument skrivet av JM:s VD, Johan Skoglund. 

I detta beskrivs företagets framtida inriktningar där det, enligt oss, går att utläsa en 

fortsatt fokusering på JM:s kärnkompetens: 

 
”Ett starkt JM kräver att vi har lite av både byggare och fastighetsförvaltare, 
men fortsatt förändring av funktioner mellan de båda verksamheterna. Vår profil 
som fastighetsförvaltare och en renodlad entreprenör måste fortsatt minska och 
profilen som projektutvecklare måste ökas ytterligare. Vi bör således ytterligare 
öka vår fokusering och än mer renodla JM som företaget för projektutveckling av 
bostäder, med följande prioriteringar: produktmässigt ska vi fortsätta att 
vidareutveckla den starka roll vi har som bostadsutvecklare, geografiskt inslagna 
vägen att arbeta på tillväxtmarknaden ska bibehållas och expansionen skall ske 
främst i de nordiska länderna.”  
 

Göran Malmberg, Personaldirektör, intervju vid JM:s huvudkontor i Solna, 
031205. 
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Göran läser upp ett annat dokument skrivet av Johan Skoglund, i vilket JM:s 

framtid beskrivs i punktform: 

 

 JM ska vara ledande utvecklare av bostäder i norden?  
 JM ska öka den interna effektiviteten.  
 JM ska ha färre plattformar och färre komponenter.  
 JM ska utveckla design, dvs. kundupplevelsen.  
 JM ska kännetecknas av god kvalitetsmiljö.  
 JM ska våga utveckla byggprocessen, inköp och logistiken.  
 Framtiden skall mötas med ett enklare, effektivare, lönsammare och mer 

kundorienterat JM. 
 
Sammanfattningsvis 

JM:s organisation präglas av decentralisering där SBU:s indelats efter geografisk 

spridning främst av praktiska skäl. Med detta menas att marknaderna är väldigt 

lokala och det krävs lokal närvaro för att svara på de krav respektive marknad 

ställer. Reaktionssnabbhet är således viktigt. JM har identifierat sin kärnkompetens 

som projektutveckling, dvs. att de har en hög kompetens vad gäller att skapa 

organisationer för genomdrivande av markförädlingsprojekt – deras 

kärnverksamhet. Samordningen mellan SBU:s är främst inriktad på riskreducering 

och erfarenhetsspridning. Riskreducering görs bl.a. genom användandet av 

beloppsspärrar. Spridning av erfarenhet hanteras genom Verksamhetssystemet som 

är ett system där erfarenhet dokumenteras och standardiseras för att sedan spridas 

som norm i organisationen. Någon konflikt mellan JM:s decentraliserade struktur 

och kärnkompetensfokus anser de inte föreligger. Införandet av standards har dock 

medfört en ökad centralisering vilket i viss mån har upplevts frihetsinskränkande på 

SBU-nivå samtidigt som en ökad tröghet kan kännas av på vissa håll i 

organisationen. JM ser inga framtida svårigheter med att driva det befintliga fokuset 

på kärnkompetens vidare, utan ser det snarare som en utmaning att fortsätta 

utveckla tänkandet. 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det kreativa resonemang som tagit sitt ursprung ur vår 

litteratur- och fallstudie. Vi för en diskussion kring de båda polerna i spänningsförhållandet 

mellan kärnkompetensbaserad strategi och decentraliserad organisationsstruktur, vilken triggats 

av observationen i JM. Genom att successivt applicera våra tolkningar av litteraturen ställer vi 

begreppen i relation till varandra innan vi slutligen för en diskussion kring hur problematiken i 

spänningsförhållandet skulle kunna hanteras. I analysen pendlar vi fritt mellan litteratur och 

empiriskt material tidigare presenterat i studien. 

 

5.1 Bakgrunden till att företag decentraliserar 
Anledningen till att många företag idag är decentraliserade är flerfaldig. Vi måste gå 

tillbaka i historien för att förstå de bakomliggande faktorerna som bidragit i 

processen. Genom att betrakta Chandlers (1962) företagsekonomiska faser kan vi 

se hur linjeorganisationen utvecklades till en organisation baserad på funktioner. 

Dessa funktioner knöts närmare marknaden i en tidig tendens till 

reaktionssnabbhetstänkande i företagen. Organisationsstrukturen var hierarkisk och 

centraliserad, där beslutstagande och samordning styrdes via vertikal 

kommunikation. 

 

Internationell expansion ledde till nya marknader, vilka präglades av olika kulturer 

och kundpreferenser. Den existerande strukturen blev allt svårare att samordna 

vertikalt och därmed skapades separata självständiga divisioner för produktslag eller 

marknad. Vad vi kan tyda ur detta är att företagen försökte hantera komplexiteten i 

organisationsstorleken via en viss vertikal utflyttning av makt. 

Decentraliseringsgraden sträckte sig dock inte längre än att cheferna i dessa 

divisioner endast hanterade de kortsiktiga operativa besluten. Det strategiska 

beslutsfattandet låg fortfarande kvar i ledningen och således var det ännu inte tal 
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om SBU:s. Men allteftersom tiden gick började mer och mer makt flyttas ut i 

organisationen. 

 

Historien förtäljer att mänskliga begränsningar gjort decentraliseringen alltmer 

påtaglig ju mer komplexa organisationerna blivit och ju mer information och 

kunskapshantering som lagts till last. Med detta i åtanke ställer vi oss frågan till 

vilken grad decentralisering kan avvecklas då komplexitet och informationsflöden 

förmodligen kommer att fortsätta i samma riktning med tiden? Med andra ord, går 

det att frångå en organisationsstruktur bestående av SBU:s? 

 

Rötterna till decentralisering i JM:s organisation ligger begravda i praktisk hantering 

och varierande marknader. Marknaden i region öst ser exempelvis inte likadan ut 

som marknaden i region väst. I enlighet med teoribildningen ställs företagets SBU:s 

inför specifika krav från de olika marknaderna. För att uppnå hög 

reaktionssnabbhet har JM behövt utforma specifika strategier för varje SBU som 

passar deras respektive marknadsförutsättningar.  

 

I Stockholmsregionen har marknadsförutsättningarna t.ex. gjort det nödvändigt att 

separera produktion från projektutveckling för att uppnå effektivitet och 

lönsamhet. Att denna uppdelning varit positiv är en funktion av att kunden oftast 

värdesätter pris och funktionalitet högst. Genom att koncentrera sig på 

tillväxtmarknader och hög grad av autonomi i varje SBU, med endast finansiell 

synergi mellan dessa och ledningen, bedriver JM sin verksamhet i på det sätt vi 

tidigare beskrivit som affärsportföljssynsättet. 

 

JM:s organisation är både vertikalt och horisontellt decentraliserad. 

Divisionsuppdelningen har gjort att företagets SBU:s präglas av relativt stor 

handlingsfrihet i sitt strategiska arbete gentemot sina marknader. Däremot 

inskränks denna vertikala maktdelegering något av verksamheten i staberna, dvs. en 



Analys 

82 
 

horisontell decentralisering. Stabsfunktionerna kan ses som specialistfunktioner, 

vilka har hand om t.ex. personalfrågor och större företagsomspännande finansiella 

beslut. Då vi inte har ett mått på decentralisering är det svårt att se hur pass 

djupgående den är i JM. Det är t.ex. svårt att säga hur det förhåller sig inom varje 

SBU. Driver varje SBU sin verksamhet hierarkiskt eller har beslutsfattandet 

förflyttats vertikalt även där? Det vi däremot kan uttyda är att stabernas existens är 

den enda faktor som i högre grad påverkar den vertikala maktstrukturen och 

autonomin i företagets SBU:s. Beloppsspärrarna för beslut om projekt är det 

tydligaste exemplet på detta. Därför kan vi, även om vi inte kan mäta 

decentraliseringen i JM, påstå att deras organisation i hög grad är decentraliserad.  

 

5.2 Bakgrunden till att företag anammar ett 

kärnkompetenstänkande 
Historien har alltså visat oss hur tillkortakommanden i organisationer bidrar till nya 

sätt att tänka i företagsledningen. Genom reflektion kan nya revolutionerande 

organisationsstrukturer uppkomma. Tillkortakommanden i den decentraliserade 

divisionsorganisationen har pådrivit nya sätt att se på organisationer. Suboptimering 

mellan SBU:s gjorde att den totala styrkan i företaget ofta var mindre än summan 

av styrkorna i de separata delarna. Decentraliseringen hade gjort SBU-chefer alltför 

trångsynta och kortsiktiga. Olika strukturella åtgärder i försök att reducera 

problemen fungerade inte som väntat då de hierarkiska maktstrukturerna bestod. 

Summan av ovanstående problematik blev att företagsledare istället började se sina 

organisationer som en rad för kund värdeskapande processer. 

 

Denna nya syn på organisationen som en portfölj av processer kan mycket väl vara 

”den fjärde historiska fasen” i utvecklingen av organisationsstruktur. Framkallad av 

globalisering och ökad decentralisering i företagen. Det är dock för tidigt att sia om 

huruvida processorganisationen kommer få genomslagskraft eller ej. 
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Processorganisationen gjorde det enklare att utröna vilka aktiviteter som var 

värdeskapande samt vilka kompetenser som var viktigast i skapandet av större 

kundnytta. Många företag började utkontraktera vissa aktiviteter som de själva inte 

utförde konkurrenskraftigt nog. I samband med detta kom företagens resurser och 

förmågor mer i fokus. Begreppet kärnkompetens växte parallellt fram som ett nytt 

synsätt i företagens strävan att bygga komparativa fördelar. 

 

I JM har vi sett hur företagsledningen, 1998, identifierade sin kärnkompetens som 

projektutveckling. I samband med beslut om att fokusera på sin kärnkompetens 

valde de att avveckla de delar av organisationen som sysslade med 

fastighetsförvaltning. Att resonera på detta sätt tyder på att ledningen i JM ser sin 

organisation i form av processer. Just projekt som avslutas med försäljning kan lätt 

appliceras på ett processtänkande med tanke på att de går ut på att skapa mervärde 

samt att kunden står sist i kedjan. Det ekonomiska resonemang som fördes, och 

som resulterade i avvecklingen av förvaltningsverksamheten är ett exempel på hur 

företag med processyn väljer att avveckla aktiviteter som inte skapar mervärde för 

kund. 

 

Så varför ska då ett företag fokusera på sina kärnkompetenser? Prahalad & Hamel 

(1990) menar att företag fullständigt måste förstå sina kärnkompetenser för att 

framgångsrikt kunna utnyttja sina resurser. På så sätt kan strategierna bättre 

matchas med både omvärldsfaktorer och företagets interna resurser. Planeringen 

kan förbättras genom att byggas på den samlade kunskapen i företaget. 

 

Kärnkompetensen kan även användas som central punkt i samordningen mellan 

SBU:s. Den kan tjäna som verktyg för identifiering av SBU:s gemensamma 

intressen, problem, kunskaper och möjligheter. Därmed kan potentiella synergier 

inom företaget utnyttjas. JM uttryckte att de i varje division ”uppfann hjulet” om 
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och om igen (suboptimering) och att en fokusering på kärnkompetenser kunde 

skapa fler synergier och därmed ökad effektivitet. 

 

Vi, och fler därtill, ställer oss något kritiska till Prahalad & Hamels (1990) 

beskrivning av kärnkompetens som synergiskapande. Vi anser att 

kärnkompetensfokus snarare kräver synergi mellan SBU:s än skapar den. Att endast 

identifiera och fokusera på sina kärnkompetenser skapar inte automatiskt synergier 

mellan olika SBU:s i företaget. Ledningen måste själv skapa synergier genom att 

bl.a. se organisationen i form av processer, avveckla eller utkontraktera de 

processer som inte är värdeskapande, sprida budskapet om kärnkompetensens nya 

roll i organisationen samt skapa verktyg för spridning av information och 

erfarenhet mellan SBU:s. Att en kärnkompetensfokusering kan leda till ytterligare 

synergier om den används på rätt sätt råder det dock inget tvivel om. 

 

JM valde att omdefiniera företaget från byggföretag till projektutvecklingsföretag. 

En något oklar rubricering kan tyckas, men syftet var att visa både marknaden och 

de anställda att det hade skett en förändring i organisationen. Strukturen med 

SBU:s behölls då de lokala marknaderna varierar mycket inom den bransch som JM 

är verksamma i. Däremot döptes affärsområdena om till projektutveckling 

Stockholm, Riks osv. Att verksamheten nu var mer homogen och arbetade åt 

samma håll kan hävdas, men någon större synergi mellan SBU:s kan inte 

automatiskt påvisas. Att det geografiska avståndet mellan dessa är för stort är bara 

en av orsakerna. 

 

I samband med en fokusering på kärnkompetens blir företaget mer strategiskt 

långsiktigt. Från att produkter och verksamheter konkurrerar på sina respektive 

marknader, utvecklas företagsomspännande kompetenser för en långsiktig 

konkurrenskraft. Detta baseras på att framtida möjligheter kanske inte passar in i 

den SBU-indelning som företaget har idag. Ansvar måste därför ligga på 
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koncernnivå. Decentraliserade divisioner medför ofta kostnader i form av 

underinvestering, kompetensgömmande och innovation utifrån egenintresse. 

 

JM:s omrubricering till ett projektutvecklingsföretag medför en mycket mer 

långsiktig affärsinriktning. Jämförelsevis är innovations- och diversifierings-

möjligheterna i en SBU i ett byggföretag färre än de i en SBU i ett 

projektutvecklingsföretag. Potentialen för en mer långsiktig konkurrenskraft har 

onekligen ökat. De projekt som JM utvecklar är inom byggsektorn men på lång sikt 

kan denna kärnkompetens appliceras på de flesta branscher. 

 

Slutligen skulle vi vilja föra ett resonemang kring att, som JM, ha projektutveckling 

som kärnkompetens. Se fotnot22 för Javidans (1998) beskrivning av kärnkompetens 

tidigare presenterad. Projektutveckling överensstämmer relativt bra med Javidans 

beskrivning. Det kan diskuteras huruvida JM:s kunskaper inom projektutveckling 

tillgodoser ett specifikt behov hos deras kunder, men en bra projektutveckling kan 

definitivt leda till att andra behov tillgodoses. Anledningen till att vi tar upp detta är 

att begreppet kärnkompetens ligger nära begreppet kärnverksamhet. Då 

projektutveckling i ett företag kan ses som en av företagets verksamheter kan det 

uppstå förvirring mellan de två begreppen. JM definierar sin kärnverksamhet som 

förädling av mark, vilket görs i projekt. Skillnaden är att JM anser sig bättre än 

andra på just projektutvecklingen medan det finns andra företag som är lika bra på 

förädling av mark. Val av kärnverksamhet gjordes på ekonomisk basis. 

Markförädling var helt enkelt mer lönsamt än fastighetsförvaltning. Lönsamheten i 

markförädlingen härstammar ur JM:s kärnkompetens, dvs. kunskapen att skapa en 

bra projektorganisation, vilket således är grunden till JM:s komparativa fördel. 

                                                 
22 Organisationens samlade kunskap, specifikt hur diverse produktionsfärdigheter och olika typer 
av integrerade teknologier samordnas. Kärnkompetenser är företagens fundamentala styrkor. De 
är saker som företaget gör väldigt bra. När kärnkompetensen väl är identifierad kan företag 
undersöka tänkbara möjligheter där sådana kompetenser kan leda till nya produkter eller nya 
marknader. En kärnkompetens är meningsfull om den förser eventuellt tillträde till nya 
marknader, om den tillgodoser specifika kundbehov och om den är svår att imitera. 
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5.3 Spänningen mellan begreppen 
Den spänning vi visat mellan synergi och reaktionssnabbhet (kärnkompetens och 

affärsportfölj) förklaras genom att synergier kräver samordning och integrering av 

SBU:s, något som är direkt motsägelsefullt mot decentraliseringens grundtanke, att 

sprida makten ut i organisationen. Förhållandet kan ställas upp i en graf där ett 

företag är placerat i en punkt utefter linjen. Varje förflyttning utefter den ena axeln 

motsvarar en förflyttning utefter den andra. 

 

 
  
 Figur 5.1 Spänningen mellan reaktionssnabbhet och synergier 
 
Utefter linjen finns ett brett utbud av kombinationsmöjligheter, men de två 

extremerna visar dock hur långt strateger kan välja att gå. Skärningspunkterna på de 

båda axlarna är företagsspecifika och representerar den maximala 

reaktionssnabbhet och synergi företaget kan uppnå. Vi förutsätter alltså att 

synergier förutsätter viss central inblandning vilket skapar tröghet gentemot de 

lokala marknaderna men accentuerar skal- och stordriftsfördelar. Fundamentet i 

denna trade-off är alltså att varje företag som anammar kärnkompetensperspektivet 

i en SBU-organisation måste välja den kombination de anser vara den bästa för 

Reaktionssnabbhet 

Synergier 
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företaget, där de kan både dra fördelar av synergier samtidigt som de kan svara 

tillräckligt snabbt mot marknadens krav. 

För att klargöra polernas relation till central inblandning kan sägas att maximal 

synergi inte betyder total central styrning och maximal reaktionssnabbhet inte 

betyder total decentralisering. Däremot kan sägas att varje rörelse på linjen 

motsvaras av ändrade förutsättningar vad gäller den centrala styrningen i företaget. 

På så sätt har även varje rörelse utefter linjen en kostnad. Samordning kan bl.a. vara 

ekonomiskt betungande samtidigt som SBU-autonomi har sina nackdelar, främst 

olika typer av risk. Därmed är valet av placering utefter linjen ett ”wicked 

problem”. Varje rörelse har sin uppoffring, vilket resulterar i att nya val måste 

göras. Då vi inte uppfattar placeringen på linjen som ett problem för företaget utan 

snarare som ett val, eller en valmöjlighet de har, vill vi istället kalla det för ett 

”wicked choice”. 

 

I JM har en förflyttning mot ökad synergi medfört en ökad centralisering i 

organisationen. En del av personalen upplever en viss frihetsinskränkning samtidigt 

som ett motstånd mot att det dras riktlinjer för vissa delar av projekten kan 

urskönjas. Standards begränsar autonomin och avsteg från standarden måste 

sanktioneras på högre nivå, vilket skapar tröghet då fler led inblandas i 

beslutsprocessen. Med andra ord innebär spänningen i JM att en strävan efter 

synergi betyder en uppoffring i reaktionssnabbhet. JM står inför en trade-off. 

Kostnaden för förflyttningen utefter linjen i grafen är minskad motivation hos 

personalen, mer snarlika slutprodukter och att en viss del av arbetsstyrkan kanske 

lämnar JM. 

 

5.4 Vad innebär en uppoffring? 
De flesta teorier vi studerat framhåller att en fokusering på kärnkompetenser inte 

utesluter en SBU-organisation. Medan SBU:s bedriver sitt strategiska arbete på sin 

lokala marknad tjänar kärnkompetenstänkandet till att skapa synergier dem emellan, 
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dvs. på företagsnivå. Varje SBU utvecklar unika kompetenser och det är genom att 

samla, renodla och sprida dessa som det skapas kärnkompetenser i ett företag. 

Därför är SBU:s viktiga element i en kärnkompetensbaserad strategi. Att samordna 

dessa är som tidigare framkommit svårt. Försök till horisontell samordning har ofta 

trängts undan av de vertikala maktstrukturerna. Samordning måste alltså styras från 

central nivå. 

 

Den trade-off som företagen står inför handlar, med andra ord, främst om vilken 

grad av central inblandning de vill låta organisationen präglas av. Företag måste 

därför först, utefter sin situation, värdera vilken faktor som är mest relevant för 

dem: reaktionssnabbhet eller synergi. Detta beslut mynnar ut i en placering 

någonstans på linjen i grafen. Eftersom central inblandning uppenbarligen har sina 

för- och nackdelar bör företag väga nyttan och kostnaden för den centrala 

inblandning innan de sätter ramarna för hur samordningen skall hanteras.  

 

För JM är reaktionssnabbhet mot marknaden viktigare än att skapa synergier 

beträffande långsiktig lönsamhet. Detta då de verkar i en bransch som är 

regionsspecifik och som påverkas i hög grad av yttre faktorer. SBU:s kompetenser 

angående sina specifika marknader spelar en stor roll för byggprojektens framgång. 

Marknadskunskap som på central nivå inte skulle vara lika pricksäker. 

Reaktionssnabbhetens framstående roll i JM placerar företaget relativt högt på 

linjen i grafen. JM har dock förflyttat sig nedåt på linjen genom att mer fokusera på 

sin kärnkompetens och den synergi de hoppas kunna uppnå genom SBU-

samordningen. Denna förflyttning torde medföra en ökad centralisering, något som 

JM även tycker sig ha märkt. Den centrala inblandningen bör dock hållas 

förhållandevis låg då framgångsfaktorn fortfarande till stor del är just 

reaktionssnabbheten. 
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På grund av mindre effektiva kommunikationsvägar tenderar central inblandning 

leda till en ökad centralism och byråkrati. Å andra sidan erhålls en bättre översikt 

över verksamheten och den samlade slagstyrkan kan tas till vara. Det skapas synergi 

mellan de enskilda kompetenserna och den interna konkurrensen mellan SBU:s 

minskar. För att undvika en alltför kraftig centralism kan företag dock tvingas att 

välja ett område för utveckling av synergier. Dessa kan vara t.ex. produkt, 

tillverkning eller marknad och får till följd att möjligheten att skapa synergier i 

andra områden begränsas. 

 

I JM har processer som avviker från standard blivit trögare genom en ökad 

byråkrati. Däremot skapas synergi genom skapandet av standards. En sådan 

standard leder till snabbare processer, minskad risk och minskade kostnader, men 

också till minskade marknadsanpassningsmöjligheter. Många standards finns inom 

produktion vilken dock är den del i processen där autonomin i SBU:s är minst 

viktig då den är minst beroende av marknaden. 

 

Central inblandning kan även leda till bristande motivation då SBU-gränser öppnas 

och översikten för de anställda inom SBU:s minskas. Det blir helt enkelt för stort 

och oöverskådligt för de anställda. Samtidigt kan vetskapen om att tillhöra en större 

organisation istället verka motiverande. Vid ett tillfälle då centraliseringen betyder 

att makt återtas till central nivå kommer dock reaktionen uteslutande vara negativ. 

Detta skapar ett irritationsmoment och en förändring i rutiner och tidigare 

maktstruktur. 

 

Vi kan se detta i JM där en del anställda känner att deras frihet inskränkts. Från 

centralt håll tros att en del kommer lämna företaget pga. detta. Det är speciellt den 

kreativa miljön som påverkats på ett begränsande sätt. 
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Att frångå en central styrning endast relaterad till finansiella aspekter skapar en 

ökad vertikal kommunikation inom de områden där synergier eftersträvas. Med det 

uppnås en ökad långsiktighet men även en trögare kommunikation. Företag måste 

dock överväga om den ökade kommunikationen är hanterbar och om den inte 

kostar mer än synergiernas mervärde. I JM har den ökade informationen skötts via 

Verksamhetssystemet, ett digitalt system som gör informationsökningen hanterbar 

och relativt ekonomisk i förhållande till nytta. 

 

Att skapa en adekvat central inblandning betyder ofta att de affärsmässigt kritiska 

faktorerna hanteras på koncernnivå medan de faktorer som är kritiska för 

reaktionssnabbheten och marknadsanpassningen behålls i respektive SBU. En 

balansgång som kommer visa sig betydelsefull. 

 

5.5 Central samordning 
Samordningen mellan JM:s SBU:s sker främst genom erfarenhetsspridning. 

Verktyget för spridningen är Verksamhetssystemet. Grundtanken är att detta 

system skall fungera som ett horisontellt kommunikationsnätverk men som sköts 

från centralt håll via en stabsfunktion. Vi anser att en sådan typ av 

erfarenhetsspridning kräver central inblandning för bästa möjliga funktionalitet. 

Utvecklingen av olika kompetenser sker i JM på lokal nivå, dvs. i respektive SBU, 

medan spridningen av dessa är av krävande karaktär. Ledningen ställer alltså krav 

på att erfarenheterna sprids mellan SBU:s. Av Campbell & Sommer-Luchs (1992) 

kallas denna roll för att ”påtvinga ett bästa utförande”, vilket kan anses stämma bra 

överens med JM:s strategi för erfarenhetsspridning. Om JM istället skulle klassas 

med hjälp av Gupta & Eerolas (1991) indelning av centrala roller skulle de främst 

framstå som en ”knowledge broker” enligt nyss nämnda resonemang. 

 

För JM innebär en spridning av erfarenheter mellan SBU:s att indirekt utveckla 

företagets kärnkompetens – projektutveckling. Det vill säga att de standardiserar 
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goda erfarenheter vilka gör den framtida projektutvecklingen mer effektiv, precis 

och enkel. Det är alltså inte själva kärnkompetensen som sprids genom 

Verksamhetssystemet utan olika operativa standards vilket gör det lättare för 

respektive SBU att utveckla sin egen projektutveckling och sedan standardisera sitt 

förfarande om detta är bättre än det tidigare. Detta kan sedan spridas till andra 

SBU:s. Den indirekta utvecklingen av kärnkompetens är alltså lokal medan 

samordningen och spridningen är central. 

 

En annan funktion som SBU-samordningen spelar i JM är i form av riskreducering. 

SBU:s egna beslutsrätt inskränks genom olika beslutsgrindar och affärsutskott. 

Denna samordning är främst vertikal och betyder snarare kontroll än samordning. 

Den samordning vi främst studerat är den horisontella och där kvalificerar inte 

beslutsgrindar in. 

 

JM har, liksom vissa teoretiker hävdar att företag måste, valt att försöka finna en 

kombination av decentralisering och central styrning. Vi anser att de lyckats vara 

försiktiga och selektiva med centraliseringen av vissa funktioner för att undvika en 

alltför stor förlust i reaktionssnabbhet samt större konflikter. Det är intressant att 

se hur JM:s förfarande överensstämmer med det resonemang Matteson (1990) 

framförde angående sina erfarenheter från Kodak. Det verkar onekligen som 

företagsvärlden lyckats hitta ett sätt att kombinera de två polerna i den spänning 

som litteraturen framhäver. Innan vi utvecklar detta resonemang ska vi först 

återvända till spänningsgrafen. 

 

5.6 Utveckling av spänningsgrafen 
Med bakgrund i vår tolkning av litteraturen och den information vi erhållit från 

samtal med JM hävdar vi att ett företag som väljer en för dem väl passande trade-

off mellan synergier och reaktionssnabbhet, samtidigt som avvägningen av centrala 

styrmekansimer är selektiv samt motsvarar de krav som denna trade-off ställer, 
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kommer att kunna öka både reaktionssnabbheten och synergierna. Med andra ord 

kan den uppoffring som denna trade-off medför elimineras eller dämpas. Med detta 

resonemang bör företag inte bara kunna förflytta sig utefter linjen i grafen utan 

även kunna placera sig i en punkt utanför linjen, med en böjning av denna som 

effekt. Låt oss beskriva resonemanget med hjälp av att utveckla den tidigare grafen i 

två ytterligare steg. 

 

 
 Figur 5.2 Förflyttning utefter linjen 
 
Ponera att företaget i grafen förflyttar sig från en relativt decentraliserad 

organisation nedåt utefter linjen i ett försök att skapa större synergier mellan sina 

SBU:s. Till en början speglas förändringen i en minskad reaktionssnabbhet på 

grund av att den ökade centrala samordningen medför ökad byråkrati, 

motivationsproblem etc. Synergierna ökar däremot planenligt. I figur 5.3 visar vi 

hur utvecklingen kan fortskrida. 

 

Reaktionssnabbhet 

Synergi 
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 Figur 5.3 Linjen bågnar 
Med tiden kommer synergierna institutionaliseras, personal byts ut i företaget och 

den styrning som nu är central kommer vedertas. Genom att erfarenheten ökar 

med tiden kan det undvikas att saker upprepas (jmf. erfarenhetskurvan). Vissa 

misstag kan t.ex. undvikas och tidskrävande processer kortas ned. SBU:s har nu 

ökad kunskap som de erhållit genom att de samordnats. Med andra ord har 

kunskap spridits i organisationen angående vad alla SBU:s måste fokusera på för att 

kunna utveckla sin långsiktiga konkurrenskraft. Om denna nya kunskap (framkallad 

av synergi) används på rätt sätt bör företaget över tiden kunna öka sin 

reaktionssnabbhet något. 

 

För att undvika att synergisträvandet minskar reaktionssnabbheten och att linjen i 

grafen istället bågnar krävs att det strategiska beslutstagandet som tidigare fanns i 

varje SBU behålls där. Inom det operativa beslutstagandet kan dock beslutsrätt 

inskränkas utan att reaktionssnabbheten minskar i samma utsträckning. Genom att 

skapa operativa synergier kan även kärnkompetensen anpassas till respektive SBU:s 

marknad. Att centralisera delar av det operativa beslutstagandet är också mindre 

kostsamt än en återtagning av den strategiska beslutsrätten, i form av mindre 

påverkan på decentraliseringsgraden, med allt vad det innebär. 

 

Reaktionssnabbhet 

Synergi 

Optimum
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En ökad reaktionssnabbhet torde i detta fall betyda att snabbheten ökar samtidigt 

som marknadsanpassningen kvarstår. Alternativt minskar marknadsanpassningen 

något men detta uppvägs av snabbhetsökningen som synergi med tiden medför.  

 

Teoretiskt kan sägas att ett företag borde kunna placera sig var som helst inom 

fyrkanten, med det övre högra hörnet som optimum. Med andra ord kan en 

förflyttning utefter den ursprungliga spänningslinjen mot ökad synergi i likhet med 

förflyttningen i figur 5.2 likväl medföra en vidareförflyttning till en punkt under 

spänningslinjen, längre bort från optimum. 

 

5.7 Ledningens roll 
Vi har nu sett hur reaktionssnabbheten i exemplet ovan återhämtar sig med tiden. 

För att detta ska kunna ske krävs, som sagt, en adekvat central inblandning. Genom 

att finna en roll där ledningen kan underlätta återhämtningen, både genom att 

dämpa den initiala reaktionssnabbhetsminskningen samt återhämtningstiden, borde 

effekten av uppoffringen i trade-off sambandet kunna dämpas. Låt oss se närmare 

på detta. 

 

Centraliseringen kan som bekant ta sig uttryck i ett antal olika roller. Om vi 

använder oss av Campbell & Goolds (1992) modell kan vissa roller utstakas som 

mer gynnsamma om ett företag ämnar bågna linjen i grafen genom att skapa 

operativa synergier. Kärnkompetens definieras som sagt som SBU:s sammanlagda 

kompetens. Dessa kompetenser måste därför utvecklas i respektive SBU, varpå en 

central inblandning i utvecklingsprocessen av kompetenser skulle ses som 

motsägelsefull. Att påverka spridningsprocessen av kompetenser genom att 

stimulera nätverk har historiskt sett inte fungerat som väntat då det visat sig att de 

hierarkiska strukturerna varit alltför tongivande för kommunikationsvägarna. Det 

finns helt enkelt för få incitament för SBU:s att bry sig om horisontell 

kommunikation. De två roller som kvarstår i modellen efter ovanstående 



Analys 

95 
 

uteslutningsmetod är ”påtvinga ett bästa utförande”, den metod JM arbetar efter, 

samt ”samordna gemensamma lösningar”. Vi anser att ett samarbete mellan 

koncernledning och SBU:s i både utvecklingen och spridningen av 

kärnkompetenser kan vara en lyckosam metod om den fungerar. Vi ser dock en rad 

potentiella problem med denna roll såsom t.ex. en större inskränkning i SBU-

autonomin än vad som är nödvändigt, vilket kan påverka reaktionssnabbheten och 

motivationen negativt. Denna roll måste även ses som ett mer kostsamt alternativ 

då ett så nära samarbete kräver en stor investering i arbetsinsats. Med detta i åtanke 

anser vi att ”påtvinga ett bästa utförande” är den roll som kan få bäst och mest 

effektivt resultat, åtminstone inledningsvis, vid en ökad central inblandning. 

 

Enligt Campbell & Goold är det endast en liten andel koncernledningar som antagit 

denna roll. Främst är dessa tillverkande företag där det är lättare att införa 

standards då delarna i arbetsprocessen är dokumenterbara. Med JM som lyckat 

exempel skulle vi vilja förespråka att företag gör en ansträngning att dokumentera 

processer som involverar dess kärnkompetens och skapa standards för spridning i 

organisationen, s.k. resurskopiering. JM kallar detta att skapa ett mer industriellt 

tänkande. Att göra denna extra ansträngning kan möjliggöra en central inblandning 

i form av ett påtvingat bästa utförande, vilket i sin tur kan leda till att företagets 

linje i spänningsgrafen kan bågna. Med tanke på att Campbell & Goolds studie 

presenterades 1992, kan vi inte låta bli att reflektera över den teknologiska 

utvecklingen som skett sedan dess och vad det egentligen betyder att dokumentera 

processer idag, jämfört med då. 

 

En återblick i historien visar oss att det operativa beslutstagandet var den makt som 

först flyttades ut i organisationen för att varje division skulle kunna samordna de 

funktioner som krävdes för just deras produktslag eller marknad. De företag som 

divisionaliserade på detta sätt var främst de stora tillverkande företagen. Det 

strategiska beslutsfattandet ansågs för betydande för att flyttas ut och därför 
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kommunicerades detta vertikalt i organisationen. Decentraliseringstrenden förde 

med sig att även strategiska beslut skulle tas i divisionerna för att kunna svara 

snabbare på de lokala marknadernas krav. 

 

Att vi nu anser att det är just de operativa besluten som skall tas tillbaka till central 

nivå om företag vill skapa synergier mellan sina SBU:s, samtidigt som de vill vara 

reaktionssnabba, grundas delvis i att omvärlden har förändrats. Det är idag lättare 

att samordna olika funktioner och enheter genom förbättrade informationssystem 

och kommunikationskanaler. SBU:s behöver inte längre fullständig operativ 

beslutsrätt för att kunna samordna sina olika funktioner. Detta kan istället skötas av 

centralt styrda standards och kommunikation, även interaktiv sådan, kan ske 

förhållandevis kostnadseffektivt. Betydelsen av de lokala marknaderna har ökat i 

och med företagens fortsatta globalisering. Marknader reagerar olika på olika 

faktorer, och dessutom snabbare än tidigare. Att kunna ta strategiska beslut på 

SBU-nivå är därför direkt nödvändigt för att kunna uppnå reaktionssnabbhet. Med 

andra ord kan företag skapa synergier och behålla, eller t.o.m. öka, sin 

reaktionssnabbhet genom att vissa operativa beslut samordnas på central nivå 

samtidigt som SBU:s behåller sin strategiska beslutsrätt. 

 

Att lägga den strategiska beslutsrätten på SBU-nivå har historiskt rättfärdigats 

genom att det är nödvändigt av mänskliga skäl. Att en hög decentraliseringsgrad 

alltid ska eftersträvas kan vi inte generellt säga då alla marknader skiljer sig från 

varandra. Essensen i att vara reaktionssnabb är att motsvara eller överträffa 

kundens förväntningar. För detta krävs vetskap om vad lokala kunder vill ha. Om 

de för kund viktiga faktorerna kan standardiseras är det förstås att föredra men på 

de marknader där de lokala preferenserna varierar är det bättre med standardisering 

av de delar kunden inte ser eller inte har någon åsikt om. I båda fall är det dock 

viktigt att det strategiska beslutstagandet finns i respektive SBU så att ändringar i 
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kundpreferenser registreras snabbt. Ju mer standardiseringar desto viktigare torde 

detta vara. 

 

JM:s handhavande ligger till grund för en stor del av vårat resonemang. Sedan de 

uttalade sin kärnkompetens och omdefinierade sin organisation har de utvecklats 

till att bli mer centraliserade. Det är de operativa besluten som begränsats. 

Verksamhetssystemet erbjuder en standard som bygger på ”ett bästa 

tillvägagångssätt” som måste följas. Alla marknadsbeslut ligger däremot kvar på 

SBU-nivå. I JM ses inte heller någon konflikt mellan att vara reaktionssnabb och att 

skapa synergi, vilket torde förklaras just av att det är den operativa beslutsrätten 

som centraliserats. Med marknadsbesluten kvar på SBU-nivå och standards som 

kortar ledtider anser de sig mer effektiva, och att de till viss del kommer bli än mer 

reaktionssnabba i framtiden allteftersom Verksamhetssystemet utvecklas och 

institutionaliseras, bl.a. i enlighet med Ghemawats (1985) resonemang kring 

erfarenhetskurvan.  

 

Kostnaden i form av bristande motivation anser de rättar sig efter tiden och 

kostnaden i form av ökad byråkrati anser de försvarbar då dyra avvikelser från 

standard numer i högre grad undviks. Resonemanget kan tydliggöras genom att se 

JM:s kärnkompetens, projektutveckling, som bestående av flera olika delar, bl.a. 

förvärv av mark, produktion och försäljning. Verksamhetssystemet erbjuder 

standards främst inom produktion, vilket kan ses som det område där strategiska 

beslut spelar minst roll. Inom detta område finns även en hel del 

effektiviseringsmöjligheter samt att det tidigare var föremål för suboptimering. 

Anledningen att skapa synergi inom detta område kan därigenom rättfärdigas. Att 

till viss del styra produktionen från centralt håll påverkar endast en begränsad del 

av projektutvecklingen. Samtidigt ger Verksamhetssystemet en möjlighet att 

ytterligare standardisera fler delar i processen, vilket JM också har för avsikt att 

göra. Det i sin tur skulle kunna leda till att vissa strategiskt viktiga delar blir 
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standardiserade, innebärande tröghet. Detta menar vi måste undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt för att inte reaktionssnabbheten skall påverkas negativt. 

Något som i byggbranschen, såväl som i de flesta branscher, kan resultera i missade 

möjligheter. Även om användning av standards inte påverkar projektutvecklingen i 

någon större grad begränsas valfriheten för kund. På så sätt minskas möjligheten till 

marknadsanpassning om standards måste följas och snabbheten om standards 

måste avvikas. Fram till nu har JM försökt begränsa risken för detta genom att de 

delar som standardiserats har varit de delar som för kund är mindre viktiga attribut 

hos slutprodukten. I JM:s fall där marknadsanpassning är en viktig faktor anser vi 

att detta förfarande är att föredra. Förutom ovanstående finns även en risk att en 

högre grad av standardisering leder till att motivationen att utveckla nya och bättre 

lösningar urvattnas. JM måste säkra en fortsatt utveckling av alla delar i 

projektutvecklingen, må så vara centralt eller lokalt. 
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6. Slutsatser 
Vi har nu kommit till slutfasen av vår studie. Nedan presenteras de slutsatser som framkommit 

genom tidigare analys och som besvarar vårat syfte. 

 

De slutsatser vi kommer att presentera baserar sig på att vi anser oss ha funnit stöd 

för att den i litteraturen beskrivna spänningen mellan kärnkompetensbaserad 

strategi och decentraliserade organisationer inte behöver tvinga företag att välja 

mellan reaktionssnabbhet eller synergier. Detta betyder att en kombination av de 

båda strategierna inte behöver verka motsägelsefullt utan att de kan samverka. Vi 

har ur den historiska utvecklingen kunnat utläsa att den decentraliserade 

divisionsorganisationen (SBU-baserad organisation) inte går att frångå då den 

svarar mot mänskliga begränsningar beträffande komplexa organisationer och stora 

informationsflöden. Till detta hör att decentralisering för mångverksamma företag 

är nyckeln till att kunna vara reaktionssnabba. Kostnaden anses dock vara en viss 

suboptimering då synergier mellan SBU:s är svåra att uppnå. 

 

Begreppet kärnkompetens växte fram ur företagens ökade globalisering, 

decentraliseringens brister och ökat fokus på interna resurser som strategi för att 

bygga långsiktiga komparativa fördelar. Kärnkompetens är ett företags samlade 

kompetenser. Vi har i studien hävdat att kärnkompetensfokuserad strategi kräver 

att ledningen skapar synergier mellan SBU:s för att möjliggöra kompetensspridning 

mellan dessa och skapa en arena för fortsatt utveckling av företagets 

kärnkompetens. För att kunna skapa synergi krävs således viss central inblandning. 

Därigenom skapas en spänning mellan viljan att vara reaktionssnabb och 

decentraliserad kontra att fokusera på sin kärnkompetens och skapa synergier 

mellan företagets SBU:s. 
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Denna spänning målas i litteraturen upp i form av en trade-off där en strävan efter 

att uppnå synergi innebär en uppoffring i reaktionssnabbhet, och vice versa. Vi har 

dock i vår studie funnit stöd för att effekten av denna trade-off kan, med en 

adekvat central samordning av SBU:s, elimineras eller åtminstone minskas. Det 

finns många sätt att genomföra denna på och många val att ta hänsyn till. Vi har 

valt att presentera en modell för central samordning som till stor del är inspirerad 

av JM:s sätt att hantera ovanstående spänning.   

 

Låt oss klargöra modellen med hjälp av ett exempel. Ett decentraliserat företag 

väljer att öka fokus på sin kärnkompetens. Genom att skapa den synergi som krävs 

kommer företaget, enligt litteraturens trade-off resonemang, att behöva ge upp viss 

reaktionssnabbhet på grund av ökad byråkrati och centralism kommande från den 

ökade centrala inblandningen. Minskningen i reaktionssnabbhet går ej att undvika 

men den går att dämpa. Valet av hur den centrala inblandningen ska genomföras 

blir därmed avgörande för om minskningen i reaktionssnabbhet ska kunna hållas så 

låg som möjligt. Som första åtgärd bör ledningen fastställa att den strategiska 

beslutsrätten blir kvar på SBU-nivå då denna är en viktigare faktor för 

reaktionssnabbhet än den operativa beslutsrätten. På så sätt kan den tidigare 

reaktionssnabbheten i hög grad behållas. Om synergisträvandet fokuseras till den 

operativa beslutsrätten kan företaget t.ex. skapa standards. Därmed kan 

kompetenserna i olika SBU:s kopieras och fler synergier uppkomma. När standards 

och synergier institutionaliseras, ny personal tillkommer och den mer centrala 

operativa styrningen vedertas kan reaktionssnabbheten återhämta sig. Genom att 

den strategiska beslutsrätten redan sedan tidigare återfinns i SBU:s samt att 

företaget operativt blivit mer effektivt kan reaktionssnabbheten t.o.m. överskrida 

det ursprungliga värdet. På så sätt har graden av den ursprungliga uppoffringen i 

reaktionssnabbhet minimerats genom att centraliseringen fokuserats till den 

operativa beslutsrätten. I nästa steg handlar det om att minimera den tid det tar för 
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synergierna att institutionaliseras, spridas och användas så att reaktionssnabbheten 

kan återhämta sig.  

 

Det gäller att hitta en roll för ledningen som tillåter företaget att dra fördel av 

decentraliseringens mest positiva sidor och av de fördelar med central samordning 

som kärnkompetenstänkandet medför. Med andra ord, en roll som möjliggör 

fortsatt utveckling av kärnkompetenser och en väl avvägd balans mellan central och 

decentraliserad styrning. Genom uteslutningsmetod kom vi fram till att den roll 

som mest gynnade ovanstående modell var påtvingandet av ett bästa utförande. 

Med denna roll menas att utvecklingsprocessen av kärnkompetenser är fri från 

central inblandning då det är i SBU:s som kompetenserna återfinns. Spridningen av 

kärnkompetenser bör däremot hanteras genom central inblandning. På så sätt kan 

företag utnyttja den historiskt starka vertikala maktstrukturen till att sprida 

kärnkompetenser över organisationen på ett tidseffektivt sätt. 

 

Vår grundläggande slutsats är alltså att om ett decentraliserat företag centraliserar 

den operativa beslutsmakten bör de kunna öka både reaktionssnabbheten och 

synergierna i företaget som helhet. Att centralisera de operativa delarna i företaget 

minimerar effekten av trade-off sambandet samtidigt som ett centralt påtvingande 

av ett bästa utförande kortar ned tidsramen för återhämtning. En väl avvägd 

kombination av dessa båda förslag torde kunna leda till ökad långsiktig 

konkurrenskraft och en metod för hantering av spänningen mellan kärnkompetens-

strategin och den decentraliserade organisationen. 
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Bilaga 1: Frågemall för intervju med JM 
 
Inledande frågor: 
 

 Hur pass decentraliserade skulle du/ni vilja säga att ni är? (stödord: 
maktstruktur) 

– typ av befogenheter? (stödord: strategiska/operativa beslut) 
 

 Hur länge har divisionsuppdelningen funnits på JM? (stödord: org.schema) 
 

 Hur har det fungerat? 
 
Introduktion av Kärnkompetenstänkandet: 
 

 När introducerades kärnkompetensstrategi i JM? 
 

 Vad var anledningen till nytt fokus i strategitänkandet? 
 

 Hur gick ni tillväga med arbetet utefter detta synsätt? 
- tillvägagångssätt/metod (stödord: identifiering, utveckling, spridning) 
- tidsram 
- mål 

 
 Problem/komplexitet? 

 Behövs besvaras: Trade-offs (reaktionssnabbhet, SBU fientlighet, 
organisationsförändring, makt/inflytande/central inblandning, 
etc.) 

 
Situationen idag: 
 

 Hur går SBU-samordningen till idag? 
- mekanismer, stabsfunktioner, projektgrupper, etc. 

 
 Hur fungerar den praktiska hanteringen? 

 
 Kostnad vs. Nytta av att ha anammat ett kärnkompetenssynsätt? 

- Kostnad: Trade-offs (reaktionssnabbhet/makt/monetärt, andra 
uppoffringar) 

- Nytta: Synergier (förbättrad konkurrenskraft, outsourcing, tillväxt, 
kommunikation, annat) 

 
Framtid och sammanfattande frågor: 
 



 

 

 Hur ser den framtida utvecklingen ut? (Stödord: problem, strategisk fokus) 
 

 Lärdomar? 
 

 Hur anser du/ni att fokus på kärnkompetens har skapat förändring? 
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