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Bakgrund 

Dagens företagsklimat blir allt mer snabbrörliga vilket har lett fram till nya marknadsförhållanden i 

många branscher. Företag uppmanas att anpassa sig och finna nya sätt att konkurrera genom att 

anpassa sina resurser, vilket beskrivs som dynamiska färdigheter. Nyckelord är timing, hastighet och 

flexibilitet, vilket inte alltid är så lätt att eftersträva då det finns många krafter inom en organisation 

som begränsar dess flexibilitet.  

Syfte 

Med följande bakgrund och problematik är syftet med studien att analysera hur organisationer kan 

gå till väga för att utveckla dynamiska färdigheter och samtidigt minimera den inneboende trögheten 

i en organisation.  

Metod och avgränsning 

För att besvara följande resonemang har en fallstudie gjorts på ett svenskt företag inom 

hästavelsnäringen. Val av företag blev Flyinge AB där fem olika intervjuer genomfördes. Ytterligare 

ett företag, Hästak AB, kontaktades för att få en mer nyanseras bild av avelsbranschen i sin helhet.  

Resultat 
En förändringsprocess är otroligt komplex då det finns många olika faktorer som påverkar dess utfall. 

Dynamiska färdigheter kan ses som en förändringsprocess och förändringen kan antingen vara 

stegvis eller kontinuerlig. Den Ideala förändringen att eftersträva är den kontinuerliga, eftersom den 

ses som naturlig och motverkas inte på samma sätt av de anställda som en stegvis förändring. På så 

vis är det enklare att vara flexibel och snabbfotad som är centrala egenskaper i dynamiska företag.  

Det inre motstånd som finns till förändring kan bland annat ses i organisationsstruktur och kultur. 

Ledaren har en viktig roll att fylla för att motverka denna tröghet. För att göra detta ska ledaren 

analysera vad som är problemen idag, kommunicera förändringen, samla acceptans för den samt se 

till att den genomförs. Balanserade styrkort kan i denna process fungera som ett 

kommunikationshjälpmedel.  
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Background 

In recent years many business environments have been characterized by a fast and advanced 

technical development, change in demands and increased competition. The market conditions are 

constantly changing and because of that organizations have to find new ways to compete. This can 

be realized through adjustments and restructurings of the firm’s resources portfolio and it is also 

called dynamic capabilities. Key Words in this process are timing, speed and flexibility. Nevertheless, 

these elements can be hard to attain since many organizations have an internal inertia that will 

restrict their agility.  

Aim 

The purpose of the study is to analyze how an organization can develop dynamic capabilities and in 

the same time reduce its internal inertia.  

Method  

To answer the above reasoning a case study has been realized at a Swedish company within the 

sector of horse-breeding. The stud farm Flyinge AB was chosen and five different interviews were 

conducted. An additional interview was conducted at Hästak AB with the purpose to get a better 

understanding of the horse-breeding industry.  

Result 
Change can be seen as a complex process with many different factors that affect the outcome. A 

dynamic capability is a process of change and it can be either episodic or continuous. The ideal form 

of change is continuous since it has a low level of internal inertia. The resistance to change can be 

seen in organizational structure and culture. To eliminate these obstacles the leader has an 

important role. The leader should identify the problem, come up with a strategy, communicate the 

new strategy/change, find acceptance for it and finally implement it. In the change process balanced 

scorecard can be used as an instrument for communications.  

  



 
 

FÖRORD 
 

Genom denna studie har vi fått stor inblick i ämnet förändringsprocesser samt i hur företag kan 

utveckla dynamiska färdigheter. Vi vill härmed ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till vår 

handledare Mattias Johansson vid Linköpings universitet, som har väglett oss under arbetets gång 

och som varit behjälplig med kunskap som bidrog till att fördjupa våra kunskaper inom ämnet och 

därtill även varit ett stort stöd. Vi vill även tacka Flyinge AB och Hästak AB som har låtit oss ta del av 

sina upplevelser kring förändringsarbeten och marknadsdynamik. Slutligen riktar vi ett tack till våra 

oppenentgrupper som har bidragit med åsikter och bra råd vid opponeringstillfällena. 
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ORDLISTA 
 

Här återfinns förklaringar på ord som kan uppfattas som komplicerade, dels kan de vara lånade från 

engelskan eller har en kontext som inte är allmänt gällande för gemene man.  

 Agile   Kvick, rörlig, vig. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

 B2B   Business To Business, affärstransaktioner mellan två  

företag. (Investopedia, 2011) 

 

 B2C   Business To Consumer, affärstransaktioner mellan ett 

företag och en konsument. (Investopedia, 2011) 

  

 Dräktighetsprocent  Chansen att ett sto blir dräktig efter en inseminering 

(intervju: Heimdahl, 2011) 

    

 Ensilage  Konserverat gräs (Hippocampus, 2011) 

 

 Haloeffekt  Vanligt bedömningsfel som uppkommer då en egenskap  

hos eller prestation av en person positivt (negativt), låter 

detta påverka hur man bedömer honom i andra  

avseenden. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

 Kognitiv  Intellektuella funktioner, kunskap eller förstånd.  

(Nationalencyklopedin, 2011) 

 

 Leading- och laggingindikationer   Signaler på kommande händelser och på händelser som  

har inträffat. (Investopedia, 2011) 

 

 Lean    Resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod. Inom    

lean produktion är kunden alltid i fokus, vilket innebär att 

man producerar det som kunden verkligen vill ha och att 

det görs i processer som förbrukar så lite resurser som 

möjligt. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

 Mindset  En inställning eller attityd. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

  



 
 

 Räntabilitet på totalt kapital   Mått på avkastning på totala tillgångar. 

Räknas ut som:  

(Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) / 

Totalt kapital 

(Ekonomikonsulter, 2011) 

 

 Seminverksamhet  Samling, behandling, lagring eller distribution av sperma  

samt seminering. (Jordbruksverket, 2010) 

 

 Soliditet  Inom ekonomi vanligen ett företags finansiella stabilitet,  

Betyder ungefär betalningsförmåga på lång sikt  

Räknas ut som: Eget Kapital / Totala Tillgångar 

(Nationalencyklopedin, 2011)  

 

 Toyota Production System (TPS)     System med avsikt att öka produktionseffektiviteten. 

(Nationalencyklopedin, 2011) 
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1 INLEDNING 
 

Kapitlet inleds med att ge läsaren en beskrivning av bakgrunden till problemområdet och därefter 

redovisas syftet med studien. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens kunskapsbidrag. 

1.1 Problembakgrund 
Dagens företagsklimat blir allt mer föränderliga och snabbrörliga och präglas många gånger av snabb 

och avancerad teknikutveckling, ökad globalisering och allt mer krävande kunder, vilket har lett fram 

till nya marknadsförhållanden i många branscher (Abrahamson & Brege, 2004). Många företag står 

nu handfallna inför de här nya marknadssituationerna och riskerar att tappa sina främsta 

konkurrensfördelar. I den här förvirringen av allt lägre marginaler, pressade priser och allt mer 

intensiv konkurrens uppmanas företag att förändra sig. Organisationer uppmanas att möta allt mer 

krävande marknadsförhållandena genom att ständigt kunna ompositionera sig och vara flexibla inför 

nya möjligheter som kan uppstå på marknaden (Teece et al, 1997). Genom att anpassa och 

omstrukturera resurser kan nya sätt att konkurrera uppstå, vilket kan liknas med en kameleont som 

ständigt kan skifta karaktär för att passa in i den miljö som den ställs inför. Det här beskrivs som 

dynamiska färdigheter.  

Dynamiska färdigheter definieras tämligen lika inom litteraturen.  Teece et al (1997) beskriver det i 

termer av hur företag snabbt kan agera och ställa om företagets både interna och externa 

färdigheter för att möta marknadens föränderliga krav. Genom att omstrukturera resurser kan 

företag ompositionera sig och hela tiden skapa nya konkurrensfördelar.  Sanchez (1993) benämner 

det som förmågan att ha många olika strategiska möjligheter genom att effektivt integrera och 

förena företagets resurser på olika vis. Nyckelord är timing, hastighet och flexibilitet (Abrahamsson & 

Brege, 2004).   

Vikten av dynamiska färdigheter kan illustreras genom att studera ett exempel från 

telekombranschen (Abrahamsson & Brege, 2004).  När IT-bubblan sprack i början av 2000-talet följde 

en lågkonjunktur, vilket gav upphov till nya marknadsförhållanden. Försäljningen för de två 

mobiltelefon-jättarna Ericsson och Nokia sjönk i samband med detta och därmed också resultatet.  

Nokia valde då att satsa på små förändringar och omstruktureringar inom organisationen, vilket ett 

år senare resulterade i att företaget kunde visa upp liknande siffror som innan kraschen. Ericsson 

däremot kunde inte alls återhämta sig lika lätt och hade svårt att hantera de nya förutsättningarna. 

Organisationen fick djupa ekonomiska problem och var nära konkurs. Nokias förmåga att anpassa sig 

och byta strategi räddade företaget från att hamna i samma dåliga situation som Eriksson.  

Att vara agil1, som Nokia i det här fallet, kan resultera i en mindre konjunkturkänslighet då det är 

enklare att behålla en relativ jämn och stabil tillväxtkurva, utan toppar och dalar (Abrahamsson & 

Brege, 2004). De flesta företag kan växa och visa upp lönsamhet så länge förutsättningarna är goda, 

men när läget förändras finns det inte längre plats för medelmåttor. Organisationer som inte längre 

kan leva upp till de nya kraven kommer då tvingas lämna marknaden och bara de starkaste har störst 

chans att överleva. Det kan ses som de företag som är mest snabbfotade, det vill säga de med 

förmågan att få processer och flöden att fungera så väl internt som externt, de som besitter rätt 

                                                           
1
 Se ordlista 
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kunskap och samtidigt kan klara av att vara resursbaserade och flexibla. Att utveckla dynamiska 

färdigheter kan därför ses som en bestående konkurrensfördel och något som framtidens företag 

uppmanas att göra (Teece et al, 1997). 

1.2 Problematisering 
Dagens uppmanas alltså att vara dynamiska genom omstruktureringar och andra inre förändringar 

som ger upphov till nya konkurrensövertag (Eisenhardt & Martin, 2000; Grant, 1996 och Pisano, 

1994). Kärnan ligger i företags interna förmåga att anpassa, integrera och omstrukturera processer, 

rutiner och personal (Teece et al, 1997). För att kunna hantera den här typen av förändringar behövs 

därför en hög grad av samordning och styrningsförmåga (Wieck & Quinn, 1999), men det är få 

artiklar som berör den här aspekten av dynamiska färdigheter (Teece et al, 1997 och Henderson & 

Cockburn, 1994).  

Det finns därför en kunskapslucka inom litteraturen kring dynamiska färdigheter, då författare som 

till exempel Abrahamson och Brege (2004) diskuterar vida interna förändringar utan hänseende till 

varken teorier eller empiriska underlag om hur omstruktureringar kan genomföras snabbt och 

flexibelt i verkligheten.  Att anpassa sig och utvecklas med marknaden innebär oftast någon typ av 

organisatorisk förändring, vilket litteraturen kring dynamiska färdigheter inte belyser nämnvärt. Det 

saknas ett ”hur”, om hur förändringen ska implementeras, hur den ska fortgå, hur den ska hanteras 

och så vidare. För att få svar på de här oklarheterna söktes information inom ett annat litteraturfält, 

nämligen inom organisationsförändring.  

Här finns det många olika teorier kring olika sätt att se på förändring inom organisationer. Lewin 

(1947, i Wieck & Quinn) beskriver förändring som en process som sker i olika faser. Andra författare 

har fortsatt i samma mönster och kommit fram till olika modeller som beskriver förändring i olika 

steg (Judson,1991 i Armenakis & Bedeian, 1999). Förändringar kan därför inte ses som en linjär 

process utan något som sker stegvis, där misstag på något steg kan innebära en långsammare 

implementering (Isabella, 1990).  Ett nyckelord som återfinns hos flera författare är att det finns en 

inbyggd tröghet hos organisationer som bidrar till komplexitet och ett inre motstånd till förändring, 

vilket bidrar till att organisationer inte kan förändra sig lika snabbt som omgivningen (Pfeffer, 1997). 

De här iakttagelserna av andra författare talar för att en förändring tar tid och är en process som de 

flesta organisationer inte klarar av att genomföra över en natt.  

Med följande litteratur i åtanke finns det alltså  två olika sätt att se på en organisationsförändring, en 

paradox kan urskiljas. Sett till teorierna kring dynamisk färdigheter kan en slutsats dras att företag 

måste vara flexibla och snabbt kunna ompositionera sig efter marknadens föränderliga krav. I 

litteraturen kring organisationsförändring beskrivs motsättningar till ovanstående resonemang då 

flera författare beskriver att en förändring på bästa sätt bör genomföras stegvis i olika faser och 

därför tar tid att genomföra. Det här bidrar till att det är en utmaning för organisationer att vara 

dynamiska, eftersom det finns olika krafter inom företaget som tillsammans bidrar till att motverka 

dess flexibilitet.   

Paradoxen som kan urskiljas är därför följande: hur kan en organisation klara av att vara snabb och 

flexibel samtidigt som den möts av en inre tröghet som bromsar ner dess anpassningsbarhet? Det 

här är en fråga som än så länge inte är vidare utvecklad inom litteraturen och därför finns det 

utrymme för vidare forskning.  På grund av detta är studiens mål att reda ut denna oklarhet och se 

vad som krävs av en organisation för att den ska kunna vara snabbfotad och i ständig rörelse, som 
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dynamiska färdigheter innebär. Hur ska organisationer lyckas implementera och genomföra den här 

typen av förändringar som efterfrågas på en kontinuerlig basis utan interna motsättningar?  

Att det här är en paradox som många företag brottas med kan ses genom att upp till 80 % av alla 

företag misslyckas med att implementera en förändring (Pellettiere, 2006). En förändring innebär en 

resa från en punkt till en annan, därför krävs det längs vägen både ledarskap och styrning om 

organisationen ska nå sitt mål med förändringen (Karp, 2006). Enligt Gill (2003) beror många av de 

här mindre framgångsrika initiativen tagna mot förändring på svagt ledarskap. Ledaren har alltså en 

betydande roll under en förändringsprocess och kan därför vara en faktor till att minska det inre 

motstånd som finns inom organisationer. Ett kommunikationshjälpmedel för en ledare i denna 

process kan vara balanserade styrkort eftersom de klargör vision, underlättar kommunikation och 

sammanlänkar avdelningar, utgör verksamhetsplanering samt bidrar med strategisk feed-back 

(Kaplan & Norton, 1992 i Deem et al 2010). På grund av de här aspekterna är det av intresse att 

studera hur företag kan utveckla dynamiska färdigheter samt utreda vilken roll ledaren har för att 

minska den interna trögheten och se hur balanserade styrkort kan vara ett motiverat hjälpmedel i 

dynamiska företag. För att besvara följande resonemang ska en fallstudie genomföras på ett företag 

som befinner sig på en dynamisk marknad.  

1.3 Syfte 
Med följande bakgrund och problematik är syftet med studien att analysera hur tillvägagångssättet 

kan se ut för utvecklandet av dynamiska färdigheter. Följande paradox och underfrågor ska besvaras i 

uppsatsen: 

 Hur kan en organisation klara av att vara snabb och flexibel samtidigt som den möts av en 

inre tröghet som bromsar ner dess anpassningsbarhet? 
 

 Vilken typ av förändring innebär dynamiska färdigheter? 

 Vilken är ledarens roll för att minska det inre motstånd som motverkar förändringar? 

 På vilket vis kan balanserade styrkort vara ett hjälpmedel för styrningen av ett 

dynamiskt företag? 
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2 METOD 
 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för uppsatsförfattarnas vetenskapliga ansats 

samt hur val av metoder har tagit form i denna studie. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av vår 

forskningsansats, sedan följer en beskrivning av de olika designvalen som gjorts. Kapitlet avslutas 

med en metodkritisk diskussion. 

2.1 Vetenskaplig ansats  

2.1.1 Positivistiskt eller tolkningsbaserat synsätt 

Det finns olika sätt att se på vetenskap och två stora synsätt har dominerat litteraturen om 

forskningsansatser, positivism och hermeneutik eller tolkningsbaserat synsätt som det även benämns 

(Jacobsen, 2002). I stora drag kan positivism beskrivas som ett synsätt där världen är uppbyggd kring 

lagar, där människan tänker rationellt och meningen med teori är att producera hypoteser som 

sedan kan testas och därigenom förklaras. Lagarna är generella och gäller i alla kontexter (Bryman & 

Bell, 2007). Motsatsen till ovanstående resonemang är ett tolkningsbaserat synsätt, vilket innebär att 

den miljö som människor lever i är i grunden olik den som naturvetenskapen studerar. Alla 

människor är olika och därför kan det inte finnas någon objektiv social verklighet, eftersom alla 

individer har sin egen tolkning av hur världen ser ut (Jacobsen, 2002). Det finns därför ingen 

lagbundenhet som kan vara giltig och oberoende av tid och rum, utan varje fenomen måste förstås 

utifrån den kontext den är hämtad ifrån. På grund av detta krävs det andra metoder för studier av 

sociologi än för studier av positivism (Bryman & Bell, 2007). 

I studien undersöks en förändringsprocess, vilket innebär att det ska studeras en verklighet som har 

formats av människor. För att förstå vad som hänt på fallföretaget kommer författarna att höra 

många olika tolkningar av verkligheten, eftersom de anställda upplever förändringen olika.  

Tyngdpunkten kommer därför inte vara det objektiva utan det subjektiva. Målet är att få en djup 

insyn i de olika personernas tankar och höra deras upplevelser utifrån deras egna referensramar. 

Med detta i åtanke kommer studiens utgångspunkt vara en tolkningsbaserad forskningsansats, där 

människors ord ska leda arbetet framåt.  

2.1.2 Deduktiv och induktiv ansats 

Nästa steg är att avgöra vilket tillvägagångssätt som är det mest lämpliga för att förstå verkligheten 

enligt ett tolkningsbaserat synsätt. En väg att gå är att utgå ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär 

att information samlas in utifrån teorier och tidigare studier och efter detta genomförs den empiriska 

undersökningen (Bryan & Bell, 2007). Istället för att gå ”från teori till empiri” kan forskare välja att 

göra en induktiv studie ”från empiri till teori” (Jacobsen, 2002). Det vill säga att den empiriska 

undersökningen genomförs först och därefter tar forskaren del av teorier (Bryman & Bell, 2007). I 

praktiken är det sällan möjligt att använda en renodlad induktiv eller deduktiv ansats, utan ofta finns 

inslag av båda, den här metoden kallas interaktiv metod.  

Studien är uppbyggd kring en interaktiv ansats, eftersom det finns delar ur både en deduktiv och 

induktiv metod. Idealet enligt en induktiv metod vore att gå ut i verkligen utan några förväntningar 

på omvärlden (Jacobsen, 2002).  Detta var dock omöjligt då författarna har tagit del av både teorier 

och empiriska studier under sin tid som studenter, vilket med all sannolikhet kan ha påverkat deras 

syn på omvärlden. Det har även genomförts en litteratursökning som sammanfattas i teorikapitlet. 
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De här två sakerna talar för en huvudsaklig deduktiv metod, men eftersom syftet med studien är att 

vidareutveckla och binda ihop redan befintliga modeller var det av intresse att ha en så öppen ansats 

som möjligt. Med andra ord är studiens syfte att utveckla teorier baserade på det empiriska underlag 

som samlas in, vilket talar för ett induktivt inslag i arbetet.  Även om tanken med undersökningen är 

att utveckla teorier, så kommer tidigare erfarenheter och befintliga modeller att stå som grund till 

resultaten. Målet med studien är därför inte att utmana redan befintliga modeller, utan att utveckla 

dessa med hjälp av insamlad empirisk data. 

2.2 Forskningsdesign 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Då olika forskningsmetoder lämpar sig bättre eller sämre utifrån vilken forskningsansats 

undersökaren tar är det till stor hjälp att bestämma om en studie är kvalitativ eller kvantitativ. 

Bryman och Bell (2007) skriver att största skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ ansats består 

i att kvantitativa forskare använder mått av olika slag medan kvalitativa forskare inte gör det. Detta 

är dock en förenkling, skillnaderna går djupare än så och ofta finns skillnader i den vetenskapliga 

ansatsen. 

Kvantitativ forskning tenderar att utgå ifrån en positivistisk syn på vetenskap, utgår ifrån en deduktiv 

metod och ser verkligheten som något externt och objektivt (Bryman & Bell, 2007). Kvalitativ 

forskning utgår oftare ifrån ett tolkningsbaserat synsätt och anammar en induktiv metod och ser 

verkligheten som en social konstruktion, som hela tiden utvecklas och förändras. Det är dock viktigt 

att inse att det handlar om tendenser, och att inte skapa en alltför djup klyfta mellan de båda 

ansatserna då verkligheten är alltför komplex för att denna typ av generaliseringar ska gå att dras.  

Arbetet tar utgångspunkt i en tolkningsbaserad syn på vetenskapen och syftet med studien är att på 

djupet studera människor, med tanke på detta bör en kvalitativ studiemetod vara bäst lämpad för 

studien (Bryman & Bell, 2007). För att förstå en verklighet som formas av människor är det centralt 

att välja en undersökningsmetod som betonar närhet. Det skulle inte vara möjligt att genom t.ex. en 

enkätundersökning gå in på djupet och förstå individer (Jacobsen, 2002). På grund av detta är en 

kvantitativ studie där siffror ska analyseras inte lämplig, utan undersökningen är baserad på de 

inblandades ord för att verkligen förstå de personer vi undersöker. Förståelsen ska uppstå genom att 

ha en öppen dialog med de tillfrågade, eftersom andra individers tolkningar av verkligheten endast 

kan uppfattas via intensiva och långvariga samtal. Under forskningsprocessen gång har författarna 

försökt att vara flexibla i sitt arbete, eftersom verkligheten enligt ett tolkningsbaserat synsätt inte är 

given utan kommer att konstrueras under studiens gång.  

2.2.2 Fallstudie  

Vid en kvalitativ studie finns det flera lämpliga metoder för datainsamling, en av dessa är att göra en 

fallstudie (Bryan & Bell, 2007).  En fallstudie ger den närhet och djupa förståelse till personerna som 

är väsentlig för att förstå den verklighet som de lever sitt liv i. Fallstudien ska på ett detaljerat och 

ingående sätt beskriva ett enstaka fall, exempelvis en organisation, en grupp eller en händelse 

(Bryman, 2002). Viss kritik har riktas mot att fallstudier inte alltid ger representativa data och att 

resultaten är svåra att tillämpa generellt. Bryman och Bell (2007) påpekar att det är en svårighet, 

men menar också på att det viktiga inte är huruvida resultatet kan generaliseras, utan att det istället 

är kvalitén på det teoretiska tänkandet som är det viktiga, vi återkommer till problemet med 

generaliserbarhet lite längre ner. Vid en fallstudie är det inte fallet i sig som av egen kraft utgör det 
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intressanta, utan istället är det forskarens uppgift att ingående belysa det intressanta i fallet 

(Bryman, 2002).  

Genom att välja att rikta in studien på ett företag kunde en djupare och mer detaljerad inblick i det 

problemområdes som har undersökts uppnås, vilket även var särskilt viktigt när syftet var att studera 

en förändringsprocess där människors upplevelser över en längre tid utgör en stor del av att förstå 

fenomenet. Även om det hade varit av intresse att studera flera företag gjordes bara en fallstudie, 

detta med tanke på studiens omfattning. Det har visserligen gjorts en kompletterande intervju på ett 

annat företag, men det var endast för att få en större förståelse för marknadens utveckling.  

Då arbetet rör förändringsprocesser som ofta tar lång tid att genomföra hade det även varit av 

intresse att göra en longitudinell studie, dock fanns inte utrymme tidsmässigt för den typen av 

undersökning.  

2.3 Tillvägagångsätt 
Arbetet med uppsatsen startade med att bestämma studiens ämne, som blev dynamiska färdigheter, 

efter det följde en tid av litteratursökning för att få förståelse kring ämnet och finna 

forskningsproblemet. Syftet med studien är att beskriva och djupare analysera hur 

förändringsprocesser går till. På vägen upptäcktes det att en förändring är en komplex process som 

innehåller många olika komponenter. På grund av tidsbrist fanns inte utrymme att studera alla 

påverkande faktorer vid en förändring och då valdes en av dessa faktorer ut, nämligen den som 

ansågs ha störst inflytande vid förändring, vilket blev ledarskap. 

Sedan genomfördes en litteraturstudie med fokus på dynamiska färdigheter, förändringsprocesser 

och ledarskap. Under litteraturstudiens gång kom författarna över några artiklar om balanserade 

styrkort och fann att det här hjälpmedlet skulle bli ett viktigt tillskott till ämnet. På grund av detta 

kom även balanserade styrkort att bli en del av studien. 

Nästa steg blev att sammanställa teorikapitlet, som skrevs med hjälp av insamlade artiklar och 

böcker. Därefter styrdes stegen mot Skånes landsbygd och Flyinge AB, där fem intervjuer 

genomfördes. Fältarbetet genomfördes även i Småland där ytterligare en intervju genomfördes på 

ett stuteri i Älmeboda. Sedan följde ett intensivt arbete med att transkribera de inspelade 

intervjuerna, vilket var ett riktigt hästjobb. När intervjuerna var sammanställda fick de tillfrågade 

personerna läsa igenom sina egna ord och godkänna materialet. Sedan skrevs empirikapitlet med 

hjälp av intervjuer, artiklar och information från internet.  

Nu var arbetet i sitt slutskede och nästa steg blev att analysera empirin med hjälp av studiens 

referensram. Resultatet av analysarbetet blev att teorierna kring dynamiska färdigheter, 

förändringsprocesser, ledarskap och balanserade styrkort kopplades samman så att en mer 

nyanserad bild av verkligheten uppstod, vilket var målet med att ha en tolkningsbaserat 

forskningsansats.  Arbetet avslutades med en noggrann korrekturläsning och att en slutsats och en 

sammanfattning skrevs.  

2.3.1 Datainsamling 

Sekundärdata är användbar och värdefull av många anledningar, bland annat är den 

kostnadseffektivt och håller oftast en hög kvalité (Bryman & Bell, 2007). För att få en djupare 

förståelse för det givna fallföretaget, men ändå vara kostnadseffektiva och hålla en hög kvalité på 

den insamlade datan ville författarna dock försöka att använda sig av både sekundär- och 
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primärdata. Datainsamlingen har skett genom att studera företagsinformation och stuteriers 

hemsidor. Litteraturstudier har genomförts, likaså intervjuer på fallföretaget Flyinge AB.  

2.3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudier genomförs för att skapa en förståelse för ämnet som ska studeras och för att 

undersöka vad som redan är känt inom området. Det är också av värde att ta reda på vilka 

forskningsmetoder som tidigare har tillämpats, vilka koncept och teorier som är relevanta samt vilka 

forskningsfrågor som ännu står obesvarade. (Bryman & Bell, 2007) 

Litteraturstudier kan genomföras antingen systematiskt eller narrativt. En modell för systematiska 

litteraturstudier har utformats av Tranfield et al (2007). Denna modell syftar till att litteraturstudier 

ska genomföras metodiskt och efter en klar plan för att öka reliabiliteten i studien. En systematisk 

litteraturstudie lämpar sig dock bättre för en studie med en mer positivistiskt forskningsansats, 

eftersom det är svårt att göra samma plan med avgränsningar i en verklighet som inte är bunden 

kring bestämda lagar. Om världen istället, som har antagits i denna studie, är uppbyggd kring olika 

människors tolkningar av verkligheten är det svårt att göra liknande avgränsningar, eftersom det inte 

då går att utesluta någon bild av det studerade fenomenet. På grund av detta har det därför 

genomförts en litteraturstudie som tillät en större flexibilitet, nämligen en narrativ. 

En narrativ litteraturstudie kan beskrivas som en upptäcktsfärd, där det är svårt att veta vad exakt 

resultatet kommer att bli (Bryman & Bell, 2007). Vid en narrativ litteraturstudie finns inga 

inkluderings- eller exkluderingskriterer som det gör vid en systematisk litteraturstudie och narrativa 

undersökare tenderar att vara mindre fokuserade på det färdiga målet än de som genomför en 

systematisk studie. Målet vid en narrativ litteraturstudie är att generera en förståelse snarare än att 

söka efter bestämda faktum och lämpar sig därför bättre för kvalitativa studier. Med detta i åtanke 

har författarna kunnat vara mer flexibla i sin jakt på kunskap, eftersom de inte var begränsade och 

fokuserade på ett bestämt utfall. All kunskap som samlades in kunde användas och tolkas och inget 

behövdes exkluderas på grund av de inte uppfyllde särskilda kriterier. På detta sätt kunde en djupare 

förståelse kring ämnet uppstå då flera olika kontexter och vinklingar bidrog till en mer nyanserad bild 

av fenomenet.  

2.3.3 Urval  

Studien inleddes med att undersöka olika branscher för att se vilken som skulle vara passande att 

studera med tanke på uppsatsens inriktning. Med tanke på att hästavelsnäringen är en bransch som 

sedan början av 90-talet har utvecklats till att bli allt mer snabbrörlig (Aurich & Aurich, 2006), var den 

lämplig att undersöka. Många företag har haft svårt att hantera de nya marknadsförhållandena i 

branschen, som bland annat har medfört ökad konkurrens till följd av att fler aktörer tar sig in på 

marknaden, ändrad efterfrågan, nya typer av kunder, tekniska framsteg (Aurich & Aurich, 2006 och 

intervju: Heimdahl, 2011) och dessutom kraftigt fallande priser på hästar (Dagens Industri, 2011). 

Med andra ord är det en snabbrörlig bransch med en stor osäkerhet kring hur den framtida 

utvecklingen kommer att bli.  

Nästa steg blev att kontakta ett företag inom hästävelsnäringen. Flyinge AB ansågs som ett passande 

företag eftersom organisationen har genomfört olika förändringar med både bra och dåliga resultat.  

Dessutom skulle de ha användning av att utveckla dynamiska färdigheter för att klara av att utvecklas 

i takt med branschen, särskilt då de idag upplever sig påverkas mycket av sitt förflutna som håller 

organisationen tillbaka och försvårar kundorienteringen i företaget (intervju: Ek, 2011). På så sätt är 
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Flyinge ett lämpligt företag att empiriskt studera för att förstå hur dynamiska färdigheter kan byggas 

upp och användas i praktiken och även hur det inneboende motståndet till förändring kan hanteras.  

Fallföretaget Flyinge kan delas upp i två fåror, utbildning och avel och uppfödning (Intervju: Lilja 

Wittbom, 2011). De största omstruktureringarna och anpassningarna har skett inom 

avelsverksamheten, därför ansågs den här delen av företaget som mest intressant att undersöka 

med tanke på att studien rör förändringsprocesser. Flyinge var också geografiskt tillgängligt samt såg 

en egen fördel i att bli undersökta, vilket underlättade genomförandet då författarna lättare kunde få 

tillgång till det material som behövdes för att skriva uppsatsen. Då Flyinge dessutom är ett företag 

med lång historia kunde detta vara en bidragande faktor till inre tröghet, vilket även var en del av 

den problematik som studien önskade utreda. På Flyinge har även organisationens ledare bytts ut vid 

ett flertal tillfällen, särskilt de senaste åren. På grund av detta var Flyinge ett intressant företag att 

studera ur perspektivet förändringsledarskap.  

Arbetet innehåller även en annan intervju på ett annat stuteri, som genomfördes för att få ytterligare 

en infallsvinkel på branschen i helhet. En av de större konkurrenterna till Flyinge är Hästak AB. 

Ägaren och grundaren har lång erfarenhet av hästavel och kunde därför ge ett perspektiv med ett 

stort tidsspann på branschens utveckling. Detta ansågs som viktigt då många av de personerna som 

intervjuades på Flyinge endast jobbat med hästavel en kortare tid. Hästak är ett litet företag som 

sysselsätter endast fyra personer, därmed antogs företaget vara mindre komplext än ett med fler 

anställda. Hästak fanns också bra tillgängliga rent geografiskt. 

2.3.4 Intervjuer 

Då arbetet är uppbyggt som en kvalitativ studie är intervjuer ett mycket användbart redskap och 

detta förmodligen också det mest tillämpade redskapet för datainsamling vid denna typ av studie 

(Bryman & Bell, 2007). Det finns flera olika typer av intervjuer; fokusgrupper, ostrukturerade-, 

semistrukturerade- och strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer är vanliga vid kvantitativa 

studier och ger inte så mycket utrymme för flexibilitet som ostrukturerade (Bryman & Bell, 2007). 

Då studien som nämns ovan har en kvalitativ metod fann författarna det mest lämplig att utföra 

semi-strukturerade intervjuer, eftersom de då kunna hålla en viss grad av flexibilitet men ändå ha 

tryggheten i ett intervjumanus. Vid utformandet av intervjufrågor var målet att intervjupersonerna 

själva skulle reflektera över frågan och formulera sitt svar. På grund av detta har frågorna ställts så 

öppet som möjligt, utan ja- eller nej-utformning och utan ledande karaktär. Intervjuerna spelades in 

för att de sedan skulle kunna finnas att återgå till. Vid intervjuerna har intervjuobjektet fått tillgång 

till frågorna på förhand. Det såg vi som viktigt då en del av frågorna behandlade hur situationen på 

företaget och i branschen har förändrats genom åren, vilket innebär ett retroperspektiv. Jacobsen 

(2002) pekar på att det finns en risk att intervjupersonen minns saker i det förflutna som mer positiva 

eller negativa än de egentligen var. Genom att de olika personerna fick tillgång till frågorna på 

förhand kunde de tänka igenom sina svar och förhoppningen var då att de tillfrågade skulle få mer tid 

på sig att minnas och att vinklade svar på så sätt skulle kunna undvikas.  Efter intervjun har de också 

fått tillgång till det transkriberade materialet för att godkänna det vi sedan har använt. 

Vi har intervjuat fem personer på Flyinge och en på Hästak. På Flyinge finns Vd, avelschef, 

ekonomichef och två personer från administration representerade. Genom dessa fem personer fick vi 

höra infallsvinklar från närmare 10 % av företagets anställda och även perspektiv på vad deras 

kollegor upplever, vilket vi ansåg var en rimlig kvot med tanke på vår tidsram.  På Hästak intervjuade 
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vi företagets Vd och då det endast finns två heltidsanställda på företaget, utöver Vd och ägare, så 

förutsätter vi att han har god insyn i vad dessa anställda upplever. Vi har även löpande haft 

telefonkontakt med intervjupersonerna på Flyinge AB för att ställa kompletterande frågor från 

uppstarten av arbetet till slutskedet. 

Nedan följer en kort beskrivning på de personer vi har intervjuat: 

1. Marianne Lilja Wittbom, Flyinges Vd. Har arbetat på Flyinge sedan september 2010. Hon är 

ansvarig för att leda företaget genom förändringen och kunde därför ge en bra bild om vad 

som krävs för att leda ett företag i rörelse. 

2. Karl-Henrik Heimdahl, Avelschef. Har arbetat på Flyinge sedan oktober 2008. Han är ansvarig 

för att ta fram hingstprogram, det vill säga utbudet av hingstar som finns för inseminering. 

Han sitter även med i ledningsgruppen och innan Lilja Wittbom tillträdde var han även 

tillförordnad Vd (Affärsdata, 2011). Han kunde ge en bra bild om hur marknaden ser ut idag, 

eftersom han genom sitt arbete måste ha kunskap om både kunder och konkurrenter. 

3. Ulla Ek, Ekonomichef. Har arbetat på Flyinge sedan augusti 2005. Är ansvarig för att driva den 

ekonomiska biten på Flyinge och kunde därför bidra med information kring hur nyckeltal 

används i dagsläget på Flyinge.  

4. Ulrica Holst, Receptionist. Har arbetat på Flyinge i snart sex år. Hon sitter i receptionen och 

beskriver sitt arbete så här – ”Det är mycket sånt mail och telefon, så sitter man som lite som 

en sambandscentral där alla går förbi och vill ha hjälp med tusen saker […]”. Då Holst 

dagligen möter många av företagets anställda kan hon ge en nyanserad bild av verksamheten 

i stort. 

5. Mia Johansson, Administratör. Har varit sysselsatt på Flyinge sedan 1993 och kunde genom 

sin långa erfarenhet av företaget ge många bra synvinklar på hur vardagen på Flyinge har 

förändrats genom åren.  

6. Anders Kjellström, Vd och tillika grundare av Hästak AB. Han har sysslat med hästar hela sitt 

yrkesverksamma liv, idag är Kjellström 58 år. En egen seminverksamhet2 har han bedrivit 

sedan 17 år tillbaka. Kjellström kan med sin långa erfarenhet ge en god syn på hur branschen 

har utvecklats genom åren. 

2.4 Trovärdighet 
Beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ bör olika kriterier användas för att utvärdera 

undersökningens trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2007). De traditionella kriterierna 

reliabilitet och validitet är framtagna för kvantitativa studier och eftersom syftet skiljer sig för 

kvalitativa och kvantitativa studier blir dessa kriterier mindre relevanta för en kvalitativ studie. Guba 

och Lincoln (1989 i Bryman & Bell) har uttryckt sig kritiska mot att en studie ska utvärderas utefter 

positivistiska teser, därför har de presenterat fyra alternativa kriterier för att utvärdera en kvalitativ 

studie. Studien ska bedömas efter dess trovärdighet, genom att utvärdera credibility, transferability, 

dependability och comfirmability. Med tanke på att denna studie har en kvalitativ ansats var de här 

kriterierna mest lämpliga att använda.  

2.4.1 Credibility/Tillförlitlighet 

Under denna rubrik diskuteras rapportens tillförlitlighet. Då arbetet har en tolkningsbaserad ansats 

finns det flera alternativa sätt att tolka verkligheten och för att vara säkra på att den har skildrats 

                                                           
2
 Se ordlista 
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rättvist är studien uppbyggd på flera olika metoder som alla förklarar samma sak, det som Bryman 

och Bell (2007) har beskrivit som triangulering. I studien finns inte bara primärdata från de 

intervjuade utan även sekundärdata i form av tidigare intervjuer från Flyinge i från tidningar och 

rapporter bland annat. För att även ge en mer nyanserad bild av verkligheten har personer från olika 

positioner och med olika bakgrund intervjuats. När det gäller branschens utveckling har vi ställt 

frågor till två olika aktörer på marknaden för att få en mer heltäckande bild av utvecklingen som sker. 

Med hjälp av den här typen av triangulering och spridning bland de intervjuade hoppades författarna 

kunna intyga äktheten i den information som har använts i arbetet.   

Uppsatsen är uppbyggd på insamlad data från en fallstudie, vilket innebär att ett konkret fall har 

analyserats på djupet med ingående intervjuer. På det sättet består arbetet till en betydande del av 

primärdata och författarna kan därför med säkerhet intyga att materialet är autentiskt (Wallén, 

1996). Intervjuobjekten har även efter transkribering av intervjuerna haft möjligheten att 

kommentera och godkänna innehållet, vilket Bryman och Bell (2007) har beskrivit som 

respondentvalidering.  Det här medför att den empiri som samlats in under studien med säkerhet är 

sanningsenlig, vilket Jacobsen (2002) hävdar är en bidragande faktor till att kvalitativa studier ofta 

har en hög grad av tillförlitlighet. 

Vidare innehåller uppsatsen flera olika källor. När litteratur tolkas är det viktigt att sätta in det som 

tolkas i rätt kontext (Thurén, 2007). Här har författarna försökt att undvika misstolkningar genom att 

ta hänsyn till att de artiklar de har använt sig av kan ha varit skrivna i en annan kontext. 

Genomgående är studien uppbyggd på litteratur som är skriven inom de senaste 20 åren, vilket tyder 

på att den är samtida och har ett innehåll som stämmer överens med dagens förutsättningar. Dock 

innehåller rapporten teori hämtad från en artikel av Lewin från 1947, denna kan uppfattas som 

inaktuell på grund av sin kontext, men eftersom flera andra nutida författare har valt att bygga vidare 

på denna artikel är den motiverad att ha med den.   

2.4.2 Transferability/Överförbarhet 

Här diskuteras möjligheten att kommunicera och tillämpa rapportens innehåll även på en annan 

kontext än hästnäringen, det vill säga att få fram kunskap om allmängiltiga lagförhållanden (Wallén, 

1996). På grund av studiens begränsade tidsutrymme fanns endast utrymme för att välja ett mindre 

urval, vilket medför att studiens överförbarhet kan i ifrågasättas. Dock tenderar kvalitativa studier, 

som denna, att fokusera på ett specifikt fall som är unik till sin kontext (Bryman & Bell, 2007). På 

grund av detta är det inte av så stor vikt att fokusera på undersökningen generaliserbarhet utan 

snarare på att beskriva studien så utförligt som möjligt (Lincoln & Guba, 1985). Det här innebär att 

fokus har varit på detaljer för att kunna ge en så noggrann beskriven bild av verkligheten som möjligt. 

Med den här rika informationen anser Lincoln och Guba (1985) att läsaren kan få tillräckligt med 

material för att avgöra om det går att anpassa denna studies resultat även till andra kontexter.  

2.4.3 Dependability/Pålitlighet 

Under denna punkt diskuteras hur väl författarna har granskat det som har skrivits (Lincoln & Guba, 

1985).  Författarna har försökt i den mån det har gått att alltid vara noggranna och systematiska 

under arbetets gång. Rapporten är indelad i olika kapitel och efter att har skrivit ett kapitel har 

innehållet granskats noga. Det har även varit schemalagda möten med handledare och andra 

studenter på civilekonomprogrammet som har fått läsa och lämna feedback på uppsatsen. Genom 

att de har påpekat eventuella brister i innehållet kunde olika felkällor och oklarheter undvikas, vilket 

höjer studiens pålitlighet. Vidare är inte människors minne perfekt, vilket kan bidra till felaktigheter 
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vid nedtecknande av en intervju (Jacobsen, 2002). Genom att spela in intervjuerna kunde materialet 

lättare tolkas, eftersom det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen om något var oklart eller 

fattades. På så vis var det lättare att transkribera intervjuerna och därmed ökade pålitligheten i 

innehållet, eftersom risken för misstolkningar kunde undvikas.  

Enligt Thurén (2006) ska det kunna bevisas att informationen är sann och inte en förfalskning. På 

grund av detta ska författarens namn och var källan kommer ifrån alltid granskas (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2006). Med tanke på detta har det varit i beaktande att sekundärdata, som till 

exempel bokslutsinformation och information från internet, kan ha tagits fram i ett annat syfte än för 

det som föreligger för denna studie. Materialet kan därför vara vinklat och ofullständigt. Författarna 

har genom hela studien varit medvetna om det här problemet, genom denna medvetenhet och att 

alltid ange referens på allt innehåll hoppades osäkerhet angående en källas pålitlighet kunna 

undvikas. 

2.4.4 Confirmability/Objektivitet 

Enligt Bryan och Bell (2007) kan författare aldrig vara helt objektiva i en undersökning. Det finns alltid 

en risk att författarnas egna personliga värderingar har påverkat studiens resultat. Genom att läsa 

många olika metodböcker om hur en intervju ska genomföras hoppades objektiviteten i arbetet öka. 

Bland annat undviks det att påverka intervjuobjekten nämnvärt, vilket bidrog till att till exempel 

haloeffekten3 kunde undvikas (Eriksson & Widersheim-Paul, 2006). Hela uppsatsen bygger på 

människor och vad de har berättat.  Thurén (2007) skriver att om något har tolkats eller gjorts av 

människor så finns det alltid en risk att något har tolkats fel. Det finns alltid en risk att något kan vara 

vinklat för att passa det aktuella företaget eller att något har överdrivits av någon annan anledning 

(Jacobsen, 2002). Om så är fallet är omöjligt för oss författare att veta, eftersom vi inte kan läsa 

människors tankar (Thurén, 2007). Genom kritisk granskning hoppas den typen av felkälla kunna 

undvikas, men eftersom studien bara gäller Flyinge AB kan såklart de intervjuade ha försökt att 

framställa sitt företag i så bra dager som möjligt och därför kan de ha utelämnat negativ information. 

På grund av detta genomfördes ytterligare en intervju på ett annat stuteri för att få en annan bild av 

hästavelsnäringen. Författarnas mål var att genom hela studien sträva efter att vara objektiva, vilket 

Lincoln och Guba (1985) anser är viktigt vid en kvalitativ studie. 
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3 TEORI 
 

Studiens teoretiska utgångspunkt är begreppen dynamiska färdigheter, förändringsprocesser, 

ledarskap samt balanserade styrkort. Dessa kommer att presenteras i följande kapitel. Inledningsvis 

behandlas dynamiska färdigheter, därefter presenteras olika typer av förändringar, efter det ges en 

beskrivning av förändringsledarskap och slutligen behandlas balanserade styrkort. Genom hela 

kapitlet tas utgångspunkt i befintlig forskning och vi strävar efter att binda samman forskning gjord 

av en bred grupp författare. 

3.1 Dynamiska färdigheter 
Teorierna kring dynamiska färdigheter bygger på ett resursbaserat synsätt, vilket innebär att resurser 

och färdigheter är kärnan till att skapa konkurrensfördelar (Ambrosin & Bowman, 2009). Vad som 

utgör en resurs är individuellt för varje företag och varierar stort mellan olika organisationer. Varje 

företag har sin unika samling med resurser och färdigheter som de bygger sin strategi omkring 

(Barney, 1991). Om en resurs eller färdighet är ovanlig, icke imiterbar och omöjlig att ersätta är den 

en stor tillgång för företag och kan bidra till stor lönsamhet. Enligt Ambrosin och Bowman (2009) 

nämns dock mycket lite inom det resursbaserade perspektivet om hur nya färdigheter kan uppstå 

eller om hur den befintliga basen av resurser kan förbättras i en föränderlig omvärld. Dynamiska 

färdigheter kan därför ses som en vidareutveckling av det resursbaserade synsättet med en ny 

infallsvinkel om hur resurser kan utvecklas och bli bestående över tiden. 

Om resurser och färdigheter är en del av kärnan för att förstå vikten av dynamiska färdigheter så är 

den andra delen relaterad till marknaden och dess karaktär (Ambrosin & Bowman, 2009). Enligt 

Sirmon et al (2007) finns det tre typer av marknader: statiska-, dynamiska- och hypermarknader. 

Statiska marknader kännetecknas av att de mer eller mindre konstanta med lite konkurrens, ett 

typiskt exempel på detta har varit den offentliga sektorn (Abrahamsson & Brege, 2004). På 

dynamiska marknader är inte miljön given utan det sker en ständig utveckling, som kan ses genom 

förändringar i kundernas beteende och smak, snabb teknikutveckling, globalisering och allt annat 

som kan bidra till föränderliga konkurrensvillkor (Miller & Friesen, 1983). Hypermarknader präglas av 

extremt snabb utveckling och här är IT-branschen ett tydligt exempel (Sirmon et al, 2007). 

Beroende på vilken av ovanstående marknader ett företag befinner sig på behövs olika typer av 

strategier (Abrahamsson & Brege, 2004). Om marknadsvillkoren är givna finns inte samma behov till 

ompostioneringar som behövs på en dynamisk- eller hyper marknad. På de två senare finns det alltid 

en viss osäkerhet om hur marknaden kommer att utvecklas och företag har många gånger svårt att 

hantera de nya förhållanden som kan uppstå, vilket kan ses genom att deras lönsamhet ofta sjunker 

när marknaden blir mer dynamisk (Wang & Ang, 2004). Dagens företagsklimat utvecklas mot att bli 

mer snabbrörliga därför skulle många organisationer ha nytta av att utveckla dynamiska färdigheter 

(Zollo & Winter, 2002) 

Begreppet dynamiska färdigheter myntades för första gången av Teece et al (1990 i Ambrosin & 

Bowman, 2009). Sedan dess har många andra författare försökt göra sin tolkning av konceptet. 

Grunddefinitionen av dynamiska färdigheter är enligt Teece et al (1997) ett företags förmåga att 

integrera, bygga och återskapa interna och externa kompetenser för att kunna möta snabbt 

föränderliga miljöer. Prahalad och Hamel (1990) pratar inte om dynamiska färdigheter utan istället 

om kärnkompetenser, men i likhet med de andra författarna pratar de om att bestående 
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konkurrensfördelar kan uppstå genom att omstrukturera befintliga resurser och färdigheter för att 

skapa nya diversifierade produkter och tjänster. En nyare definition av Helfat et al (2007) beskriver 

konceptet i termer av ett företags möjlighet att målinriktat skapa, förlänga eller anpassa sin 

resursbas. 

Gemensamt för de ovannämnda författarna är att de talar om omstruktureringar och olika typer av 

förändringar inom organisationen för att bättre kunna möta framtidens krav från marknaden. Kärnan 

ligger i företags interna förmåga att anpassa, integrera och omstrukturera processer, rutiner och 

personal (Teece et al, 1997).  Det kan ses som hur väl organisationen styr sina resurser, med andra 

ord ett företags möjlighet att omstrukturera sin portfolio med färdigheter och resurser för att kunna 

skapa nya sätt att konkurrera (Sirmon et al, 2007). Frågor som företag bland annat behöver ta 

ställning till är hur de ska erhålla resurser för att skapa en ny värdeskapande strategi. Ska företag 

anskaffa resurser genom förvärv, använda redan befintliga eller avveckla de som är föråldrade och 

investera i nya? 

Om företag lyckas vara dynamiska kan de använda sina färdigheter för att dra fördel av nya 

marknadsmöjligheter som uppstår genom att skapa värde för nuvarande och framtida kunder 

(Sirmon et al, 2007). Organisationer kan följaktligen vara mer flexibla och ha större strategiska 

valmöjligheter (Abrahamson & Brege, 2004). De här färdigheterna kan bland annat ses genom en 

snabb och innovativ produkt- eller serviceutveckling, nya företagsprocesser, nya kundrelationer eller 

som en förändring kring hur företag gör affärer (Drnevich & Kriauciunas, 2011).  Med dynamiska 

färdigheter minskar risken för att företag ska stå handfallna inför nya marknadssituationer, det 

handlar om att gå från ett konkurrensövertag till ett annat (Teece et al, 1997). Det är därför en 

bestående konkurrensfördel, där målet är att kontinuerligt finna nya sätt att konkurrera genom att 

omvandla och införskaffa nya resurser (Sirmon et al, 2007). 

Att utveckla dynamiska färdigheter kan leda till många positiva effekter enligt teorin, men det finns 

få empiriska studier som har visat dess verkliga genomslagskraft (Drnevich & Kriauciunas, 2011).  Det 

är få författare som beskriver hur företag ska gå tillväga för att implementera och hantera den 

förändring som efterfrågas, utan många väljer att fokusera på de fördelar som kan uppstå (Teece et 

al, 1997 och Eisenhardt & Martin, 2000). De få empiriska studier som finns kring ämnet säger snarare 

det motsatta, det vill säga att dynamiska färdigheter inte leder till bättre lönsamhet hos företag 

(Drnevich & Kriauciunas, 2011).  

Orsaken till detta tros vara att det är svårt att hantera snabba anpassningsförändringar, eftersom på 

kort sikt är det svårt att mäta genomslagskraften av en ny strategi och att många organisationer 

väljer att utveckla dynamiska färdigheter för de befinner sig i en svår sits och visar dåliga resultat 

(Drnevich & Kriauciunas, 2011).  Andra undersökningar visar att det är svårt för organisationer att 

tänka ”outside the box”, det vill säga att det som företaget har med sig i bagaget spelar en avgörande 

roll för framtida val (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007). Kultur, mindset4, processer och rutiner är väl 

rotade och kan därför vara svåra att förändra. Det här kan leda till att anpassningsprocessen bromsas 

ner och därför kan det vara en utmaning för företag att vara dynamiska.  

Följaktligen kan en av de största utmaningarna för dynamiska företag ses som förmågan att 

framgångsrikt lyckas anpassa, integrera och omstrukturera processer, rutiner och personal utan att 

stöta på komplikationer (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007). Det vill säga genomföra interna 
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förändringar utan några hinder, vara flexibla och agila. En lösning till att hantera och utveckla 

dynamiska färdigheter kan därför vara att skapa en förståelse kring förändringsprocesser och därmed 

se vilka faktorer som är viktiga att tänka på för att förändringar ska fortlöpa utan svårigheter.  

3.2 Förändringsprocesser 
Det finns många olika sätt att se på förändringar och inom litteraturen finns en mängd olika 

definitioner på begreppet.  Enligt Porras och Robertson (1992: sid 723 i Wieck & Quinn, 1999) är en 

organisations förändringsprocess "en samling teorier, värderingar, strategier och tekniker som 

förklarar en planerad förändring av företaget”. Den här definitionen pekar på att förändringar är 

planerade, vilket flera andra författare skulle ställa sig tvekande till (Wieck & Quinn, 1999).  De säger 

i stället att en förändring kan vara små självreglerande justeringar som med tiden ackumuleras till en 

större förändring.  

Följaktligen kan två huvudsakliga fåror urskiljas inom organisationsförändring, stegvis- och 

kontinuerlig förändring (Wieck & Quinn, 1999). Stegvis förändring utgör en stor och planerad 

omställning där ursprungsläget bryts upp för att omvandlas till något annat. Målet är ofta en 

kortsiktig omställning istället för att ha en långsiktig anpassningsförmåga som kontinuerlig förändring 

innebär. Vid kontinuerliga förändringar utvecklas organisationens ursprungsläge ständigt via små 

steg. Gemensamt för de båda är att om förändringen inte stämmer överens med kraven från den 

externa omgivningen är den dömd att misslyckas (Sastry, 1997 i Wieck & Quinn, 1999).  

I ett rörligt företagsklimat blir ovanstående resonemang särskilt viktigt, eftersom marknads-

förhållanden ständigt förändras och nyckeln till att konkurrera framgångsrikt är timing, hastighet och 

flexibilitet (Abrahamsson & Brege, 2004). Vid dessa förhållanden är en stegvis förändring inte optimal 

då den oftast genomförs oregelbundet, långsamt på grund av dess storlek och har en nedbrytande 

karaktär vilket bidrar till en mer omfattande och långsam implementering (Mintzberg & Westley 

1992). Istället är den ideala organisationen den som kontinuerligt kan genomföra små justeringar för 

att anpassa sig (Wieck & Quinn, 1999), vilket andra författare som till exempel Eisenhardt och Martin 

(2000) har beskrivit som dynamiska färdigheter.  

Om målet i en dynamisk miljö är att organisationer ska vara i ständig utveckling med hjälp av 

kontinuerlig förändring är vägen dit inte alltid så enkel (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007). Företag 

måste innan de är här bland annat lyckas utveckla en effektiv resursstyrning om de ska kunna 

möblera om i sin resursportfolio, därför måste system byggas och nya rutiner införas (Sirmon et al, 

2007). Vägen mot idealet är därför en process där stora, omvälvande och krävande omorganiseringar 

kan vara inblandade, vilket kan ses som en stegvis förändring (Wieck & Quinn, 1999).  Ursprungsläget 

måste därför först brytas upp och ersättas innan en ständig utveckling av organisationen kan uppstå.  

Dynamiska färdigheter innebär alltså någon typ av förändring (Teece et al, 1997) och denna kan vara 

stegvis eller kontinuerlig.  

3.2.1 Stegvis förändring 

Den här typen av förändring har fått sitt namn genom att den uppstår periodvis till följd av en 

utlösande faktor som triggar organisationen mot förändring (Huber et al, 1993 i Wieck & Quinn, 

1999). Ofta är orsaken till en stegvis förändring ett misslyckande även om det finns flera utlösande 

faktorer, både i de interna och i de externa miljöerna (Dunphy, 1996). Huber et al (1993 i Wieck & 

Quinn, 1999) har funnit fem utlösare till en stegvis förändring: omgivningen, prestationer, ledningens 

struktur, organisationsstruktur och strategi. 
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Figur 1 - Lewins förändringsmodell (1947 i Armenakis & Bedeian, 1999) 

Förändringsprocessen vid en stegvis förändring kan ses som att en organisation går igenom faserna 

”unfreeze-change-freeze” (Lewin, 1947 i Armenakis & Bedeian, 1999). Detta synsätt har sedan byggts 

på av flera andra författare och antalet faser och beskrivningarna av faserna har förfinats. Förändring 

som sker stegvis är ofta planerad och sker relativt sällan eftersom den kräver att organisationens 

ursprungsläge bryts upp och att organisationen transformeras. Judson (1991 i Armenakis & Bedeian, 

1999) är en av författarna som byggt vidare på Lewins ursprungliga arbete. I Judsons (1991 i 

Armenakis & Bedeian, 1999) modell beskrivs fem faser för förändringsprocessen:  

 

 

Figur 2 – Judson (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) 

a) Analys av vad som behöver förändras 

Weisbord (2004) presenterar olika perspektiv på organisatoriska diagnostiseringar. Då första 

steget utgör planeringsfasen, först måste problemet identifieras och en lösning hittas. Ofta är 

det en nyckelperson som leder denna process. Det är viktigt att definiera organisationens 

karaktär, vision, nuvarande riktning och vad som krävs för långsiktig framgång (Burke & 

Litwin, 1992 i Armenakis & Bedeian, 1999). För att veta detta görs en insamling av väsentligt 

företags- och marknadsinformation och konsulter och olika typer av experter kan kontaktas. 

Efter denna datainsamling kan nyckelproblem identifieras och strategier kan tas fram för att 

lösa dessa (Kotter & Heskett, 1992). Genom att på ett strategiskt sätt tänka igenom dessa 

områden kan planeringen underlättas och förändringens effekter förutspås (Vollman, 1996 i 

Armenakis & Bedeian, 1999).  

b) Kommunicering av förändringen – UNFREEZE 

Marshak (1993 i Wieck & Quinn, 1999) beskriver Lewins resonemang kring den dramatik som 

kommer till följd av en förändring. För att minimera dramatiken och lättare kunna genomföra 

en förändring menar Lewin att det inneboende motståndet i organisationen bör vara 

upptinat. Schein (1996) påstår att upptining sker genom följande faser: först raderas 

förväntningar, efter det skapas en känsla av ängslighet och slutligen ska en känsla av trygghet 

infinna sig som omvandlar ängslan till motivation. Kotter (1995) poängterar vikten av att 
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skapa en känsla av panik, det vill säga att det är viktigt att förändrar för att undvika en kris i 

organisationen. Detta kan ses som en typ av skrämseltaktik och liknar Scheins (1996) steg där 

organisationens medlemmar ska känna ängslan för att på så sätt förberedas för en 

förändring.  

c) Samla acceptans för förändringen 

Efter att organisationen blivit upptinad menar Schein (1996) att själva förändringen innebär 

en kognitiv5 omstrukturering där ord kan få ny mening, begrepp kan tolkas bredare, individer 

kan till och med lära sig att bedöma och tolka omvärlden på ett helt nytt sätt. Efter att 

människors ursprungliga referensram tinats upp blir de mer mottagliga för nya idéer som 

cirkulerar i omgivningen. Kotter (1995) beskriver i sin modell hur kraftfulla koalitioner av 

människor som förespråkar förändringen kan sprida en positiv bild av förändringen. Han 

nämner också planering för och kommunikation av kortsiktiga vinster som ett sätt att 

motivera organisationens medlemmar för att fortsätta med förändringen. 

d) Genomförande – CHANGE 

Det är i detta steg som människor faktiskt ändrar sitt beteende (Weick & Quinn, 1999). Själva 

implementeringen kan handla om precis vad som helst. Det kan till exempel vara en ändring i 

attityd, värderingar, struktur, känslor med mera för att påverka företagskulturen (Weisbord, 

2004). Det kan även vara att implementera ett nytt bonusprogram eller nya mätetal för att 

skifta fokus mot att öka försäljning eller att göra besparingar, eller kanske att börja 

producera en ny typ av produkt för att vinna nya kunder på nya marknader (Abrahamson & 

Brege, 2004).   

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget – FREEZE 

Sista läget innebär vad Lewin (1947 i Armenakis & Bedeian, 1999) kallar Freeze – det vill säga 

att befästa det nya läget och att se till att detta hålls kvar. Det kan jämföras med att en 

person efter att ha bantat måste fortsätta att motionera regelbundet och äta nyttigt, även 

om målvikten nu är nådd. Kotter (1995) hävdar att kopplingen mellan förändringen och 

organisationens framgång ska publiceras för att befästa det nya läget.  

Många gånger kan det sägas att i och med en förändring så ersätter ett läge ett annat, vilket innebär 

att ett läge inte omvandlas till ett annat utan det byts ut för ett annat. Viss forskning har dock funnit 

att ersättningslogiken sällan fungerar bra då den uppmuntrar till ett ”antingen-eller”-sätt att tänka 

(Beer et al, 1990 i Wieck & Quinn, 1999). Bara för att A inte fungerar betyder det inte att motsatsen 

till A är lösningen, ofta behövs mer innovativa tankebanor än så. Många anser istället att idealet 

borde vara små kontinuerliga förändringar, som inte har samma uppbrytande och omvälvande 

påverkan på företaget (Weick & Quinn, 1999). 

3.2.2 Kontinuerlig förändring 

Den här typen av förändring innebär ett tillstånd av kontinuerliga justeringar, som brukar vara 

uppbyggda på idéer om improvisation, översättande och lärande (Moorman & Miner, 1998 i Wieck & 

Quinn, 1999). Improvisation kan ses som att tiden mellan planering och genomförande blir mindre 

och mindre, detta kombinerat med organisatoriskt minne kan leda till positiva effekter genom till 

exempel kostnadsbesparingar. Översättande betyder att det finns en kontinuerlig anpassning och 

redigering inom organisationen (Sahlin-Andersson, 1996, i Wieck & Quinn, 1999). Lärande innebär att 
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om organisationen handlar efter givna rutiner, så fungerar lärande som en utveckling av dessa (Sitkin 

et al, 1998 i Wieck & Quinn, 1999).  

En kontinuerlig förändring betyder alltså inte att ett handlingsmönster byts ut utan att de redan 

befintliga utvecklas och stärks (Pye, 1994). Om en organisation handlar efter de ovan beskrivna 

värdena så kommer den att producera ständiga små förändringar genom att handlingar improviseras, 

nya kunskaper översätts och lärs in och läggs till rutinerna. Kontinuerlig förändring brukar beskrivas 

som ständigt pågående justeringar som när de ackumuleras blir till större organisatoriska 

förändringar (Weick & Quinn, 1999). Dessa små förändringar brukar inte vara planerade utan sker 

automatiskt och om de delas upp kan de studeras som små mikro-förändringar med liknande faser 

precis som vid stegvisa förändringar.  

I beskrivningen av stegvisa förändringar tog vi tidigare upp Lewins (1947 i Armenakis & Bedeian, 

1999) modell ”unfreeze-change-freeze” och denna modell är relevant även i fråga om kontinuerliga 

förändringar. Skillnaden här blir att utmaningen utgörs av att styra om en process som redan är 

igång. Argyris (1999) har föreslagit ett alternativt sätt att se på processen i att den skulle bestå i 

”freeze-rebalance-unfreeze”. Nedan har Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) fem steg 

anpassats för att passa in i Argyris (1999) faser.  

 

 

 

                                                                 

Figur 3 – Argyris (1999) 

a) Analys av vad som behöver förändras 

I en kontinuerlig förändring pågår förändringen ständigt och därmed sker ingen inledande 

analys av vad som behöver förändras på samma sätt som i en stegvis förändring. Istället drivs 

förändringen av en organisationskultur som innebär en sorts vakenhet, det vill säga en 

oförmåga hos organisationer att förbli stabila (Wieck & Quinn, 1999).  Det innebär att alla 

medarbetare är aktiva med att föreslå förbättringar, genom att ständigt leta efter så väl 

synliga och dolda fel och åtgärda dem, på så sätt utvecklas organisationen hela tiden framåt 

(Liker, 2009). Personalen har en känsla av att det är bråttom, att det finns ett syfte med att 

samarbeta och tillsammans lösa problem. Hela kulturen präglas alltså av problemlösning och 

strävan efter att alltid bli bättre och teamwork och laganda är väsentlig, vilket medför att det 

inte enklare att hända med i den utveckling som sker på marknaden (Wieck & Quinn, 1999). 

Detta till skillnad från stegvisa förändringar som drivs av att organisationer är trögrörliga och 

inte kan hålla tempot. 

b) Kommunicering av förändringen – FREEZE 

Att frysa innebär att definiera de kognitiva rättesnören som finns i organisationen (Fiol & 

Huff, 1992). Med kognitiva rättesnören menas de mekanismer som ligger bakom människors 

tankeprocesser. I begreppet innefattas minne, språk, problemlösning och beslutsfattande, 

med andra ord de beteendemönster som organisationen handlar efter. Att frysa 

organisationen innebär med andra ord att stanna upp i den ständigt pågående förändringen 

Freeze  Rebalance Unfreeze 
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och rikta in den åt det håll organisationen ska färdas. Det innebär t.ex. att de 

handlingsmönster som är aktuella vid nedfrysningen standardiseras och vid nästa förändring 

kommer det bara ske en justering med utgångspunkt från dessa nya rutiner (Liker, 2009).  

c) Samla acceptans för förändringen 

Wheatley (1992 i Wieck & Quinn, 1999) beskriver att i kontinuerligt föränderliga 

organisationer är auktoriteten kopplade till arbetsuppgifterna snarare än till titlar, så att 

systemen verkar vara självjusterande och att förändring är accepterad som en konstant 

faktor, därmed blir detta steg mindre viktigt då förändringen redan är accepterad. Kultur blir 

en viktig faktor när det kommer till att hålla ihop de många små förändringarna (Trice & 

Beyer, 1993 i Wieck & Quinn, 1999), den ger även legitimitet till avvikande handlingar som 

att förbättra anpassningsgraden i organisationen (Kotter & Heskett, 1992) och bäddar in 

know-how i normer och värden (O’ Reilly & Chatman, 1996, i Wieck & Quinn, 1999). 

d) Gå från status quo till önskat läge – REBALANCE 

Steget som Dutton (1993) kallar ”rebalance” handlar om att omtolka, märka om och ändra i 

sina handlingsmönster, vilket kan jämföras med vad vi redan beskrivit som dynamiska 

färdigheter. I det här sammanhanget blir begreppet status quo något missvisande eftersom 

vid en kontinuerlig förändring bryts aldrig ursprungsläget upp på samma sätt som vid en 

stegvis förändring och därför hamnar aldrig organisationen i ett läge av totalt stillestånd 

(Wieck och Quinn, 1999). Istället utvecklas och omfördelas de resurser som företaget redan 

besitter, alternativt anskaffas nya resurser. 

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget - UNFREEZE 

Slutligen ska organisationen tinas upp ingen från nedfrysningen (Wieck och Quinn, 1999). 

Detta innebär att man återtar sina vanor av att improvisera, översätta och lära. Förmodligen 

kommer en ny mikro-förändring ta vid efter det här steget med tre nya faser av Freeze – 

Rebalance – Unfreeze, processen går att beskriva som en spiral.  

Skillnaden vid en kontinuerlig förändringsprocess jämfört med en stegvis är att förändringen aldrig 

avtar utan pågår ständigt inom organisationen (Wieck & Quinn, 1999), vilket kan liknas med 

dynamiska färdigheter där marknaden ständigt ska läsas av och organisationen ska anpassa sig efter 

de nya förutsättningar som ständigt kan uppstå (Teece et al, 1997). Förändringen ses som naturlig 

och de anställda ser inte förändring som ett hot (Wieck och Quinn, 1999), vilket kan ses som att 

organisationen ständigt är upptinad och därför mottaglig för förändring (Schein, 1996). Inom 

kontinuerliga förändringar pågår förändringen alltså ständigt det handlar bara om att omtolka och 

anpassa organisationens handlingsmönster (Pye, 1994). Det är enkelheten att ompositionera sig som 

är centralt när det handlar om kontinuerliga förändringar, eftersom förändringen inte upplevs som 

omvälvande eller dramatisk (Weick & Quinn, 1999). Centralt vid den här typen av förändring är 

nytänkande och improvisation (Liker, 2009), vilket även är viktigt inom dynamiska organisationer där 

resurser och färdigheter ska omvandlas till nya strategier (Prahalad & Hamel, 1990). Det kan därför 

ses många likheter mellan dynamiska färdigheter och kontinuerliga förändringar. Många gånger 

beskrivs den kontinuerliga förändringsprocessen därför som ett ideal och som något 

eftersträvansvärt. Det finns dock baksidor, McHug (1997 i Wieck & Quinn, 1999) har i en 

undersökning av den Svenska Försäkringskassan visat att kontinuerliga förändringar verkar 

stressande på personalen som då kan drabbas av depression, ångest, utmattning och spänningar. 
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 Både stegvisa- och kontinuerliga förändringsprocesser är riskfyllda projekt. Många företag framhåller 

att de anställda är organisationens största tillgång (Karp, 2006), vilket även medför att de också är 

dess största risk, då motsättningar inom personalen kan påverka hela företaget negativt.  Följaktligen 

har de anställda inom en organisation en betydande roll ifall en förändring lyckas eller inte. 

3.2.3 Framgångsfaktorer vid förändring 

Ett misslyckat förändringsarbete kan bland annat bero på inre motsättningar hos individer och kan 

leda till samma, eller större, negativ effekt som den beräknade positiva inverkan förändringen skulle 

ha medfört (Karp, 2006), därför blir det viktigt att underlätta samarbetet människor emellan vid en 

förändring.  

 Alla människor har olika referensram och denna förändras hela tiden utefter att miljön och 

samhället förändras (Karp & Helgo, 2008). Organisationer blir därmed komplexa system som är 

sammansatta av alla dessa referensramar som måste koordineras. Genom att alla anställda 

tillsammans befinner sig i ett samspel där de genom integration och kommunikation skapar en 

relation till varandra, det vill säga en företagskultur eller en företagsidentitet. I ett företag kan det 

därför finnas en mängd olika bakgrunder, kulturer och värderingar som möts. Denison (1997 i Deem 

et al 2010) beskriver hur en effektiv organisationskultur kan påvisas utifrån fyra hypoteser. 

 Involvment, när medlemmar uppmuntras till att medverka och påverka så infinner sig en 

känsla av ägandeskap och ansvar som leder till engagemang.  

 Consistensy, när organisationskulturen (nedbruten till gemensamma uppfattningar, 

värderingar och symboler) blir accepterad så är det lättare att uppnå konsensus och 

koordination.  

 Adaptability, baseras på organisationens behov av att känna av signaler på externa och 

interna förändringar och sedan omsätta dessa genom organisationen. 

 Mission, när företagets samhälleliga uppgift tydligt har kommunicerats och accepterats av 

alla i organisationen så ger detta syfte och mening, likaväl som riktning för organisationens 

verksamhet.  

De här hypoteserna anger allmänna framgångsfaktorer för ett företag och vid en utvärdering ska de 

matchas med organisationens verklighet, ju högre grad av överrensstämmelse som kan påvisas desto 

högre grad av effektivitet kan antas finnas i organisationen. I ett snabbrörligt klimat behöver en 

organisation ständigt byta karaktär, därmed ändras företagets identitet (Karp, 2006). För att hålla 

ihop organisationen och skapa och behålla en effektiv kultur kan det därför vara centralt att studera 

ovannämnda hypoteser (Denison, 1997 i Deem et al, 2010). 

Om de fyra hypoteserna inte är uppfyllda arbetar människor långsammare och med sämre flyt 

(Denison, 1997 i Deem et al, 2010), vilket kan jämföras med det som beskrivs som en intern tröghet 

(Wieck & Quinn, 1999). Det här begreppet är särskilt centralt inom stegvis förändring och är den 

bakomliggande faktorn till att organisationer inte kan röra sig lika fort som omgivningen (Pfeffer, 

1997). Trögheten kan härröras från flera delar av organisationen, till exempel från just kultur men 

också från rutiner, struktur, teknik etc. Tröghet innebär alltså ett inneboende motstånd i 

organisationen som gör att implementeringen av ett nytt arbetssätt blir svårare.  Vid den 

kontinuerliga förändringen är detta motstånd så gott som eliminerat (Wieck & Quinn, 1999). 
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Fenomenet tröghet är därför centralt inom stegvisa förändringar. Då stegvisa förändringar innebär 

en större omställning för alla inblandade blir effekterna av tröghet större än vid kontinuerliga 

förändringar (Wieck & Quinn, 1999). Förändring av människor är inte en linjär process, utan kan 

beskrivas som en komplex väg där deras utveckling och beteende har en central roll (Karp & Helgo, 

2008). En större förändring är ofta en stor känslomässig utmaning för individer och beror bland annat 

på att de av naturen ogillar förändringar, vilket bottnar i en rädsla för det okända, osäkerhet kring om 

de är duktiga nog att leva upp till de nya kraven och gamla vanemönster. Människor vill bara 

förändras när krafterna till förändringen så pass stora att det inte finns något annat alternativ än att 

förändras (Gill, 2003). Att kämpa mot förändringen är en del av människors överlevnadsinstinkt, 

starkt relaterat till psykologi. De kan riskera att förlora sin identitet och kämpar därför in i det sista 

för att försvara sin ställning, likt ett djur som försvarar sitt revir.  

Judson (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) beskriver olika sätt för att minimera trögheten som kan 

motverka förändringen, dessa kan till exempel vara belöningssystem, förhandlingar och övertalning. 

Lewin (1947 i Armenakis & Bedeian, 1999) pekar som vi nämnde tidigare också på vikten av att 

förbereda organisationen för en förändring genom att gå igenom fasen unfreeze. En del av vad som 

utgör tröghet är organisationskulturen, så ett sätt att motverka trögheten i en organisation kan vara 

att bearbeta kulturen. I ett sådant arbete har ledaren en nyckelroll, många av de här mindre 

framgångsrika initiativen tagna mot förändring beror på svagt ledarskap. Studier visar att det bara är 

en ledare som kan skapa en effektiv förändring (Gill, 2003). Av den anledningen är det viktigt för 

ledare att skapa sig en klar bild om hur företaget ser ut och fungerar, för att förstå dess inre liv. 

Följaktligen är den inre trögheten i en organisation något som bidrar till att företag inte kan vara 

snabba och flexibla och för att utveckla dynamiska färdigheter och ständigt lyckas genomföra 

kontinuerliga förändringar behöver detta element motverkas (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007). Ett 

sätt att göra det kan därför vara att styra organisationskulturen på ett effektivt sätt (Denison, 1997 i 

Deem et al, 2010) och där har en ledare en stor påverkan (Gill, 2003).  

3.3 Ledarskap 
Kotter och Heskett (1992) har identifierat vilken ledarstil som är den mest framgångsrika vid en 

stegvis förändring. Förändringen utförs lättast om den är ledd från toppen av organisationen, 

eftersom en förändring av så pass stor skala inleds från toppen och för att förändra företagskulturen 

och eliminera det motstånd som finns behövs styrka och den enda som har denna typ av makt är den 

högsta ledaren. Dagligen utförs förändringar i organisationer. Många av dessa initiativ tagna till 

förändring har en liten framgångsfaktor och problemet beror ofta på svagt ledarskap, där fokus 

många gånger ligger på det färdiga strategiska målet istället för de olika stegen som finns i en 

förändringsprocess. För att hantera trögheten i en organisation är det som tidigare redogjorts för 

viktigt att ledare förstår sig på detta komplexa system av olika referensramar som utgör 

företagskulturen (Gill, 2003).  

Organisationer som däremot är uppbyggda kring kontinuerliga förändringar är problemlösning 

centralt och små justeringar som medför förbättringar genomförs ständigt inom organisationen 

(Liker, 2009). Ledarens roll i en lärande organisation är därför att kommunicera en vision (syfte och 

inriktning) och sedan vägleda och visa de anställda hur de kan ta sig dit. Ledaren ska alltså ha 

förmågan att utveckla, lära och leda sin personal. De ska inte ge order utan leder genom att ställa 

frågor som de anställda får reflektera över och sedan utveckla en egen strategi på problemet. Ett 

problem ska ses av ledaren som ett tillfälle att undervisa och lära upp sin personal. Ledningen ska 
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därför stå för planeringsprocessen, men i denna ska de ta hjälp av idéer och tankar från sina anställda 

som ses som en värdefull tillgång (Liker, 2009).  

För att få till en effektiv förändring, oavsett typ, kan Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) 

modell vara värd att studera. Genom att noggrant gå igenom varje steg kan, vid en stegvis 

förändring, effekterna av trögheten i organisationen minimeras. Vid en kontinuerlig förändring blir 

de fem stegen intressanta för fler än bara den högsta ledaren då förändringen verkställs av alla i 

organisationen som har en påverkande roll (Liker, 2009). Hur en ledare ska agera för att uppnå detta 

ska redogöras för nedan utifrån de fem faser som behandlades i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2. 

 

 

Figur 4 – Judson (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) 

a) Analys av vad som behöver förändras 

Karp (2006) menar att de mest gynnsamma förändringarna genomförs när varje 

anställd ges chansen att ta ansvar för sina handlingar och att styra förändringsprocessen 

själva. En svårighet som finns är ofta att se varför en förändring måste ske. En effektiv ledare 

måste se vad som behöver göras, lägga märke till och förstå information, utvärdera den se 

möjligheter, lösa problem och ta beslut (Gill, 2003). Det genomförs enklast genom att i 

ifrågasätta dagens läge, till exempel är vi bättre än våra konkurrenter? Om inte, varför då? Är 

vi så effektiva som vi kan vara? och så vidare (Kotter & Heskett, 1992). För att besvara de här 

frågetecknen bör ledare samla in en så bred information som möjligt från hela företaget och 

även från kunder, leverantörer och konsulter. Genom den här informationen kan 

nyckelproblem identifierats och lösningar kan tas fram. 

Nästa steg blir att utveckla lämpliga strategier och se till att hålla ihop organisationen när 

förändringen implementeras (Karp, 2006). Detta skapar en vision, mening, delade 

värderingar och en enad organisation (Gill, 2003). 

b) Kommunicera förändringen - UNFREEZE 

Anställda söker oftast inte och välkomnar heller inte en förändring, utan enligt dem medför 

en förändring en rubbning av den balans som finns inom företaget (Karp & Helgo, 2008). Det 

medför att en förändring bäst genomförs när alla individers egna värderingar, intressen, 

behov och önskemål överensstämmer med organisationens mål. Ledarens roll är därför att 

klargöra en bild om varför förändring är nödvändig ofta genom att kommunicera att 

organisationen idag befinner sig i kris (Kotter & Heskett, 1992). Ledare ska därför 

kommunicera en klar och tilltalande vision om framtiden och efter förändringen ska 

företaget vara där. En vision ska ses tydligt i individens sinne, kunna föreställas som en 

a)  

analys av vad 
som behöver 

förändras 

b) 
kommunicera 
förändringen 

c)  

 samla 
acceptans för 
förändringen 

d) 

gå från status 
quo till önskat 

läge 

e)  

konsolidera och 
befästa det nya 

läget   



- 22 - 
 

inblick, framtidssyn och en lärdom (Gill, 2003). Visionen ska vara en åtråvärd framtida plats – 

vilket blir motivationen till förändringen. En viktig startpunkt till förändring är att skapa något 

brådskande som gör att det är viktigt att förändras nu, något bra ska komma (Gill, 2003).  Det 

kan göras genom att skapa ett missnöje med den nuvarande situationen och att en 

förändring är nödvändig. Alla de här faktorerna bidrar tillsammans till att skapa ett 

gemensamt mål för organisationen (Gill, 2003).  

Ledaren måste motivera personer i organisationen till att reflektera över sina beteenden, 

förmågor, värden och roller. En viktig aspekt på ledarskap är kommunikationsförmåga, 

särskilt när det kommer till att motivera andra till förändring (Karp, 2006). Ett effektivt sätt 

att kommunicera vad som behöver åtgärdas är att på ett kraftfullt sätt visualisera problemet, 

t.ex. låta folk besöka en dåligt fungerande produktionsenhet (Karp, 2006). Språket ska även 

vara enkelt och direkt, vilket underlättar kommunikationen mellan ledare och anställda 

eftersom de förstår varandra (Kotter & Heskett, 1992). Visionen ska även brytas ner till 

handlingar så de anställda förstår sin roll och uppgift.  

c) Samla acceptans för förändringen 

Många ledare pratar om ”anpassning” och ”att vara redo” inför en förändring. Detta är dock 

inte tillräckligt då en förändring ofta innebär att människor måste förändra sitt sätt att tänka 

och vara, deras identitet ska ändras, vilket innebär förändringar i kultur, kompetenser, 

värderingar, mål och beteende. Förhoppningen är då att de ska arbeta på ett helt nytt sätt, 

förändringen ska gå in på djupet och ändra hela organisationens identitet och 

beteendemönster (Karp, 2006). John Maynard Keynes (1980 i Wieck & Quinn, 1999) har 

beskrivit utmaningen i detta som att den största svårigheten i världen är inte att få folk att 

acceptera nya idéer, utan att få dem att glömma sina gamla. 

Det är lättare att vinna acceptans för ett förändringsprojekt om människor får säga sin åsikt, 

då detta ökar känslan av ägandeskap hos de inblandade. Erkännande inspirerar starkt den 

inre motivationen. Ledare ska ge de anställda möjligheter, kunskap, färdigheter, frihet och 

självförtroende att genomföra vad som måste göras i förändringsprocessen. De anställda 

kommer då känna att de har makt och att de kan påverka. Detta bidrar till ett större 

engagemang och då är det ökad sannolikhet att individens mål stämmer överens med 

organisationens (Karp, 2006). De bästa ledarna ska inte märkas, utan när arbetet är klart ska 

de anställda säga ”vi gjorde det själva” (Gill, 2003). 

d) Gå från status quo till önskat läge - CHANGE 

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself” (Leo Tolstoy 
citerad i Karp, 2006 s.12) 

Det första en ledare ska göra vid en förändring att börja studera sig själv, det handlar om att 

skapa trovärdighet och därigenom auktoritet. Austin (1997 i Karp, 2006) har framhållit vikten 

av de anställda måste ha förtroende för ledningen annars riskerar förändringen att 

misslyckas. Även Kotter (1995) ställer sig frågan om förändring är något som styrs eller leds. 

En ledare har sin egen identitet som ska kommuniceras till de anställda (Karp & Helgo, 2008). 

För att vara en bra förebild ska den nya identitet som ska skapas inom organisationen 

tydligt kommuniceras från ledaren genom kroppsspråk, tal och skrift (Gill, 2003). En bra 

ledare måste visa trovärdighet som kommer från att de inger förtroende och har kunskapen 
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att inspirera. Inspiration kommer från en sammanvägning av organisationens mål 

tillsammans med tillgodoseende av de anställdas behov, värderingar, intressen och ambition.   

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget – FREEZE 

Det finns inget enkelt sätt att leda en stor förändring, eftersom den ofta medför kaos kring 

hur individen ser på sig själv och på organisationen. Ledare ska kunna leda företaget i detta 

kaos, inge kontroll och vara en stabil punkt (Karp & Helgo, 2008). Samtidigt som ledaren ska 

ge sken av att ha kontroll måste de lämna ifrån sig kontroll så att de anställda kan utvecklas 

och forma företagets nya identitet. Om målet är att företaget ska utvecklas kontinuerligt ska 

ledaren uppmuntra till nya initiativ och idéer från de anställda (Karp, 2006). Det här är en 

utmaning för ledare att klara av denna paradox, att ha kontroll samtidigt som de inte kan ha 

kontroll i det kaos som råder (Karp & Helgo, 2008).  

Enligt Karp (2006) måste även ledaren acceptera det kaos som råder och inte försöka 

kontrollera eller stoppa de framväxande idéer och beteende som uppstår under 

förändringen. Efter ett tag tenderar de anställda i företaget att organisera sig på egen hand 

och själva bilda nya system där processer för samarbete och anpassning kommer att skapa, 

forma och hålla kvar förändringen. Kotter (1995) hävdar att kopplingen mellan förändringen 

och organisationens framgång ska publiceras för att befästa det nya läget efter förändringen.   

Att förändra företag i grunden tar tid. Här fallerar många företag som vill ha snabba resultat och 

utför stora förändringar utan hänsyn till organisationens inre uppbyggnad (Sull, 2003 i Karp & Helgo, 

2008). Då förändringar dessutom många gånger genomförs när företag presterar dålig, som en snabb 

lösning på problem som finns, medför detta att förändringarna många gånger inte är ordentligt 

genomtänkta och företag tenderar att tänka i begränsade tankebanor (Gill, 2003). Istället för att 

fråga sig själva ifall den affärsmodell som en gång gjort succé fortfarande håller, reagerar ledare i 

organisationer alltför ofta på störningar genom att köra på samma upplägg som innan fast lite 

extremare och kanske med en twist (Karp, 2006). I denna hets att prestera bättre genomförs 

förändringar utan att alla inom organisationen är medvetna om varför förändringen genomförs och 

företaget kan uppfattas som splittrat (Karp & Helgo, 2008). Det uppstår en förvirring kring företagets 

mål och värderingar, så att kommunicera klara mål blir centralt i en förändringsprocess. Vi kommer 

därför att fortsätta med att beskriva ett av verktygen som finns tillgängliga för denna 

kommunikation, nämligen balanserade styrkort. 

3.4 Balanserade styrkort som kommunikationsverktyg 
Balanserade styrkort består av ett system av mätetal som kontinuerligt stäms av och uppdateras för 

att ange organisationens mål och riktning Kaplan och Norton (1992 i Deem et al 2010). Styrkortet är 

alltså ett hjälpmedel för ekonomisk styrning och det har använts sedan början av 90-talet. Namnet 

balanserat styrkort kommer av att sammansättningen mellan finansiella och icke-finansiella mätetal, 

interna och externa perspektiv, leading- och lagging-indikationer6 tillsammans med mätetal på kort 

och lång sikt ska göra att den ekonomiska styrningen blir mer balanserad. Kaplan och Norton (1992 i 

Deem et al 2010) föreslår fyra kategorier av mätetal :  

                                                           
6
 Se ordlista 



- 24 - 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Kaplan och Norton (1992 i Deem et al 2010) 

Systemet involverar flera processer; det ska klargöra och översätta visionen till något som är 

förståeligt och greppbart för organisationens medlemmar, det ska underlätta kommunikationen 

mellan avdelningar och också sammanlänka dem, utgöra verksamhetsplanering och målformulering 

samt ger strategisk feed-back och främja organisatoriskt lärande (Merchant & Van der Stede, 2007). 

På detta sätt slås flera perspektiv på företagets ställning samman till en rapport. En fördel är att 

ledare därmed kan undvika suboptimering inom företaget då ett mål på en avdelning kan få 

konsekvenser på en annan och att dessa länkas samman via styrkortet. Ytterligare en fördel är att 

företaget blir mer flexibelt, dels då icke-finansiella mätetal gör att problem i organisationen kan 

upptäckas snabbare, i bästa fall samtidigt som de uppstår, dels genom att en nackdel med ett 

mätetal kan motverkas genom att kombineras med ett annat mätetal (Merchant & Van der Stede, 

2007).  

Prestationsmätande som fenomen har enligt Kaplan och Norton (2001) långt större konsekvenser än 

vad rapportering av historisk data tidigare haft. Att mäta prestationer skapar fokus på framtiden och 

kommunicerar viktig information till alla organisationens avdelningar och anställda. En övergång till 

att använda balanserade styrkort ska därför ses som ett förändringsprojekt, inte som ett 

”mätningsprojekt”. Styrkortet kan vara ett kraftfullt verktyg för att driva förändringsarbetet i en 

organisation.  Styrkortet gör visionen mer tydlig, ord är inte tillräckligt för att kommunicera 

förändringsinitiativ eftersom olika människor uppfattar ord och uttryck olika. Det är först när orden 

översätts till mätetal som alla förstår vad som ska göras (Kaplan & Norton, 2001), det är lätt att sätta 

ett mål för tillväxt i företaget och styrkortet underlättar kommunikationen av detta mål då det säger 

något om hur tillväxten faktiskt ska uppstå.  

För att komma åt de långsiktiga fördelarna med ett balanserat styrkort måste företagets ledning 

mycket noggrant analysera vilka faktorer som är värdeskapande för verksamheten. Dessa ska sedan 

viktas och utgöra grunden för mätetalen i styrkortet (Merchant & Van der Stede, 2007). Viktningen 

ska signalera till de anställda vad som är viktigt för företagets framgång, till exempel om en krona 

investerad i kundnöjdhet är värd lika mycket som en krona investerad i produktivitet. Kombinationen 

av mätetal kan varieras i det oändliga. Det viktiga är dock att inte blanda in alltför många mätetal, 

med ett litet antal blir signalerna starkare och mer effektiva (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Finansiellt  
Perspektiv 

Kundperspektiv 

Förnyelse- och 
Utvecklings-
prespektiv 

Process- 
perspektiv Vision 
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Nyckeltalen ska vara förståeliga och påverkbara för dem de berör. I övrigt är väldigt lite känt om hur 

balanserade styrkort ska designas och många antaganden står ännu otestade (Merchant & Van der 

Stede, 2007) 

Det är inte alla organisationer som ser långsiktiga förbättringar i företagets prestationer efter en 

implementering, undersökningar visar på att färre än 20 % gör det (Williams, 2004, i Deem et al, 

2010). Detta skulle kunna bero på att företaget valt ut för många styrmått eller att måtten 

fortfarande vilar på historisk, finansiell data. Andra faktorer som kan påverka implementeringen av 

balanserade styrkort kan vara organisationskultur och ledarskapsstil (Bitichi et al, 2004, i Deem et al, 

2010). Viktigt ur ett ledarskapsperspektiv är att styrkortet inte ska bli ett sätt att kontrollera 

underanställda, utan istället ett verktyg för kommunikation av företagets strategi (Kaplan & Norton, 

2001). Undersökningar har visat att implementering och användande av balanserade styrkort i stor 

utsträckning är relaterat till organisationskultur och ledarskapsstil (Bitichi et al, 2004, i Deem et al, 

2010). Detta bekräftas också av Kaplan och Norton (2001) som skriver att företag med lyckosamma 

implementeringar av balanserade styrkort hade en kultur i vilken personer var djupt medvetna om 

organisationens syfte och vision och om vilka kärnvärden som behövde utnyttjas för att företaget 

skulle nå sina strategiska mål.  

För att belysa kopplingen mellan organisationskultur och en implementering av balanserade styrkort 

har Deem et al (2010) genomfört en studie där Denisons (1997 i Deem et al 2010) fyra hypoteser (se 

avsnitt 3.2.3) om effektiv organisationskultur låg till grund för undersökningen. Den visar att 

organisationer som främjar Involvment, Consistensy, Adaptability och Mission har en högre 

sannolikhet för en lyckad implementering av ett styrkort-system. Dessa organisationer kommer också 

ha lättare för att nå mätbara förbättringar i sin verksamhet. De organisationer med mindre 

fördelaktiga nivåer av Involvment, Consistensy, Adaptability och Mission bör enligt Deem et al (2101) 

överväga att ändra kulturen före det att de implementerar sitt styrkort-system eller strunta helt i 

systemet. 
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3.5 Teorisammanfattning 
Teorikapitlet började med att beskriva vad som menas med dynamiska färdigheter, vilket innebär ett 

företags förmåga att anpassa sin resursbas efter nya marknadsförhållanden (Helfat et al, 2007). Att 

vara dynamiskt kan därför likställas med en organisations förmåga att förändra sig. Beroende på hur 

en organisation behöver ompositionera sig efter marknadens föränderliga krav behövs olika typer av 

interna förändringar. Dynamiska färdigheter kan därför översättas med antingen en stegvis- eller 

kontinuerlig förändring.  

Vid stegvisa förändringar går organisationen genom faserna unfreeze – change – freeze. Vid en 

stegvis förändring bryts ursprungsläget upp och ersätts av något nytt, vilket kan vara en dramatisk 

händelse för de inblandade (Lewin, 1947 i Wieck & Quinn, 1999). De anställda kan då reagera med 

att försöka motverka förändringen, på så sätt uppstår en inneboende trögheten i en organisation 

(Wick & Quinn, 1999).  

Till skillnad mot stegvis förändring så innebär en kontinuerlig förändring istället små, ständiga 

justeringar (Weick & Quinn, 1999). Om dessa små justeringar studeras i detalj kan det urskiljas att de 

består av steg och faser precis som vid stegvisa förändringar, faserna är dock snarare freeze – 

rebalance – unfreeze (Argyris, 1999). Organisationen måste alltså frysas för att förändringen ska 

kunna riktas in mot rätt håll. Svårigheten med en kontinuerlig förändring utgörs av att styra en 

process som redan är igång (Argyris, 1999). Vad som utmärker en kontinuerligt föränderlig 

organisation är ofta ett mindset hos personalen som accepterar förändring som något naturligt. Ofta 

syns värden som improvisation, översättande och lärande (Moorman & Miner, 1998 i Wieck & Quinn, 

1999). 

Faktorer som påverkar förändringens framgång är rätt kultur och mindset utifrån de fyra 

hypoteserna involvment, consistensy, adaptability, mission (Denison, 1997 i Deem et al, 2010). Att 

bearbeta kulturen kan vara ett sätt att motverka den interna trögheten som kan motverka 

förändringen (Gill, 2003). Det är också viktigt att gå igenom alla steg i en förändringsprocess då slarv 

på något steg kan leda till en långsammare implementeringsprocess (Isabella, 1990).  

Ledaren har även en viktig roll i förändringsprocessen. Det är ledarens uppgift att analysera 

situationen, vad behöver förändras (Gill, 2003)? Därefter är det viktigt att ledaren börjar 

förändringen med att studera sig själv (Karp, 2006), att vara en förebild, inge förtroende och 

trovärdighet (Austin, 1997 i Karp, 2006). Det är viktigt att ledaren lyckas att tydligt kommunicera vad 

som ska förändras och hur. Här kan balanserade styrkort vara ett bra verktyg.  
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3.6 Analysmodell 
 En dynamisk marknad är i ständig rörelse och nya förutsättningar för konkurrens uppstår ständigt 

genom att lagar ändras, kundstrukturen skiftar, marknadens aktörer byts ut etc. Dessa signaler 

plockar ledaren i organisationen upp och omsätter till ett behov för förändring som ska 

kommuniceras ut till de anställda, till exempel genom att utforma ett balanserat styrkort (BS). 

Beroende på förändringsbehovets karaktär kan det vara en stegvis eller kontinuerlig förändring som 

sker och målet är att komma till ett läge av kontinuerlig anpassning till marknadens dynamik, som 

även kan liknas med dynamiska färdigheter. Det som påverkar är organisationens utgångsläge och 

förändringen kan ta olika vägar för att komma till slutmålet.  

 

 

 

Figur 6 - Analysmodell 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 

hästnäringen i Sverige. Därefter presenteras empiriskt material gällande Flyinge AB:s 

förändringsarbeten och utveckling de senaste åren. Sist redogörs för verksamheten på Hästak AB.   

4.1 Hästnäringen 
Inom den Svenska hästsektorn ryms alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av 

hästar. Hästnäringen omfattar såväl hobby som professionell verksamhet samt omsättningen av 

hästrelaterade varor och tjänster (Hästnäringens nationella stiftelse, 2011). 

”I Sverige finns omkring 363 000 hästar. Hästnäringen skapar en samhällsekonomisk omsättning på 

totalt 46 miljarder kronor och sysselsätter ca 28 000 människor. Hästen som hobby har utvecklats till 

en bransch och är en betydande del av samhället ”(Hästnäringens nationella stiftelse, 2011). 

Hästsport blir allt populärare i hela västra Europa och trenden kan även ses i Sverige. Det går 

närmare 30 hästar per 1000 invånare vilket gör Sverige till ett av de hästtätaste länderna i Europa 

(Hastings, 2005). Närmare en halv miljon svenskar rider för motion, tävling eller för välbefinnande. 

Detta gör ridsporten till Sveriges näst största sport (Svenska ridsportförbundet, 2011).  

4.1.1 Marknadens utveckling 

Ur en historisk synvinkel har avelsnäringen varit relativt skyddad med nationella bestämmelser och 

lagar (Aurich & Aurich, 2006). I många länder kunde avelsnäringen tidigare beskrivas som strikt 

monopolistisk med en stark inblandning från staten. Det här var även fallet i Sverige där staten styrde 

branschen och hade monopol fram till 1983 (intervju: Heimdahl, 2011). Efter avvecklandet av 

monopolet kom marknaden att förändras mycket. Det har varit en bransch som har präglats av en 

stor tillväxtperiod och många nya aktörer har lockats in på arenan. Idag är konkurrensen stenhård 

och möjligheterna för tillväxt börjar avta, antalet betäckta ston i Sverige har gått från en topp i början 

på 1990-talet med 28 000 betäckta ston till en betydligt lägre siffra på omkring 19 100 år 2008 

(Svensk hästnäring, 2009).  

På grund av sjunkande efterfrågan på hästar har uppfödare svårt att ta ut ett rimligt pris i relation till 

produktionskostnaderna som har blivit allt högre (Hästavel, 1997). Priserna på hästar har även fallit 

under den senaste lågkonjunkturen (Dagens Industri, 2011), detta gör det svårt för företagen att 

klara av konkurrensen. En nyligen gjord enkätundersökning visar att det är bara 33 % av alla 

uppfödare som kan livnära sig på sin hästverksamhet (pressinformation från Sweden horse, 2009).  

Av de som inte livnär sig på avelsverksamheten önskar 55 % kunna göra det, men det största hindret 

är lönsamheten.  

Branschen har även påverkats sedan Europeiska Unionen bildades. Tiden före EU fanns det strängare 

regler gällande registrering av hingstar, licenser, m.m. Handel mellan olika länder var många gånger 

förbjudet. Många av de gamla avelsreglerna gick emot EU:s bestämmelser och gäller därför inte 

längre (EU-direktiv, 1990). Därför har avelsnäringen upplevt en liberalisering de senaste decennierna, 

bland annat är det nu tillåtet för stuterier att erbjuda sina tjänster i andra medlemsländer och även 

till viss del i länder utanför EU (EU-direktiv, 2006).  
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Liberaliseringen av reglerna kring hästuppfödning och förbättrad teknologi har bidragit till att 

hästmarknaden är betydligt mer rörlig än tidigare. Artificiell insemination är numera ett vanligt inslag 

inom avelsnäringen, vilket har resulterat i att det är enklare att avla på en hingst som befinner sig 

utanför regionen eller landet (Aurich & Aurich, 2006). Detta har bidragit till att intresset 

internationellt för högt presterande hingstar har ökat.   

Den ökade internationaliseringen som följt teknikutvecklingen och de friare bestämmelserna kan 

vara en bidragande faktor till att allt färre antal föl föds avlade från en och samma hingst (Aurich & 

Aurich, 2006). Idag är utbudet av hingstar så mycket större och det finns många olika valmöjligheter 

för en kund (intervju: Kjellström, 2011). Nyare forskning visar att en hingst år 2003 stod för omkring 

20 föl per år (Aurich & Aurich, 2006). Sedan dess har antalet sjunkit drastiskt och år 2005 stod 50 % 

av alla hingstar i samma studie endast för ett föl per år, vilket speglar att det blivit en ökad 

konkurrens som bidrar till en minskad lönsamhet i branschen.  

4.1.2 Marknadens utveckling enligt Flyinge och Hästak 

Både Flyinge och Hästak har känt av nedgången i efterfrågan på avelsmarknaden. Den största 

anledningen till den drastiska minskningen tror Flyinges avelschef vara den senaste lågkonjunkturen. 

Bara de senaste två åren har marknaden krympt med 25 % i Sverige och i resten av Europa ännu mer 

(intervju: Heimdahl, 2011). Hästnäringen är starkt konjunkturberoende, men den nedgång som varit 

har slagit hårdare än andra svängningar.  Det här tror Heimdahl (intervju, 2011) kan ha att göra med 

att expansionsmöjligheterna i branschen har sjunkit och det finns tendenser till att marknaden börjar 

bli mättad. På Hästak hänvisar Kjellström (intervju, 2011) snarare till den kalla vintern som har varit 

de senaste två åren och menar att hans kunder hellre väntar med att till exempel ersätta en skadad 

häst tills vädret blivit mer ridvänligt. Kjellström (intervju, 2011) uppger också att hästförsäljningen är 

konjunkturberoende på samma sätt som bilförsäljningen och att statistiken för häst- och 

bilförsäljningen brukar följas åt ganska väl.  

Kjellström (intervju, 2011) ser också att en nedgång i efterfrågan kan komma till följd av att det är 

färre flickor och pojkar som börjar på ridskola. Han resonerar som så att om färre barn börjar på 

ridskola så kommer färre att köpa en första ponny och då kommer färre också att köpa en större häst 

av honom så småningom. Tendenser till en sådan utveckling syns hos flera hovslagare som Kjellström 

(intervju, 2011) talat med, hovslagarna får färre och färre nya kunder som vill ha skor till sin första 

ponny, vilket Kjellström (intervju, 2011) menar är oroande. Kjellström (intervju, 2011) tror att detta 

t.ex. kan ha att göra med både den prisutveckling som har skett på alla kringprodukter som 

utrustning, stallplats och foder. 

Alla intervjupersoner (intervjuer, 2011) på båda företagen berättar att det har skett en förändring av 

vilka som efterfrågar och föder upp hästar. Traditionellt har hästen varit starkt förknippad till 

jordbruket och många professionella hästuppfödare tog regelbundet föl på sina många ston (Aurich 

& Aurich, 2006). Även om den här strukturen finns kvar i många länder kan en trend ses i att allt färre 

företagare finns kvar på marknaden och att allt fler privatpersoner föder upp hästar. De traditionella 

uppfödarna hade ofta lång erfarenhet och en plan med sitt avelsarbete, som kanske skulle sträcka sig 

över flera generationer (intervju: Heimdahl, 2011 och intervju: Kjellström, 2011). De här kunderna 

finns nästan inte längre utan istället är de flesta uppfödarna idag en helt vanlig hobbyryttare som 

önskar betäcka sitt sto. Många av dessa väljer att ta ett eller två föl från sitt sto och sedan avlar de 

inte mera. Kunderna är därför mer sporadiska idag och har inte samma plan med sitt uppfödande 

som de traditionella uppfödarna(intervju: Lilja Wittbom, 2011)  
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På grund av detta har det blivit väldigt svårt att förutse vad som efterfrågas på marknaden, eftersom 

den nya typen av kunder ofta saknar tidigare erfarenhet och därmed också kunskap. Kundernas korta 

erfarenhet av avel resulterar enligt Flyinges avelschef i att de har svårare för att välja rätt hingst till 

sitt sto (intervju: Heimdahl, 2011). Många är ambitiösa med sitt uppfödande och vill väl, men väljer 

hingst på dåliga grunder. Kjellström (intervju: 2011) förklarar att han har haft kunder som valt hingst 

baserat på hästens färg eller fina muskulatur, vilket inte kan anses som tillräcklig grund för att skapa 

en matchning som för aveln framåt på ett optimalt sätt. På grund av detta går aveln relativt långsamt 

fram i Sverige jämfört med till exempel i Tyskland, där det finns mer professionella och erfarna 

kunder (intervju: Kjellström, 2011).  Följden av detta är att det finns en risk för att hästarnas 

ridbarhet inom några år påverkas negativt, eftersom det måste finnas en tanke bakom avelsarbetet 

kring om hästarna som paras ihop kompletterar varandra eller inte (intervju: Lilja-Wittbom, 2011). 

Denna missmatchning kan t.ex. leda till en fin och ståtlig häst men som är helt oridbar på grund av 

dess vilda temperament (intervju: Heimdahl).  

Förändringarna på marknaden går fort och Flyinges Vd berättar att företaget har en genbank med 

sperma från hingstar sedan långt tillbaka i tiden, men efterfrågan är liten på dessa bevarade doser 

(intervju: Lilja Wittbom, 2011). Inom tre till fyra år tappar de här infrysta doserna ofta sitt värde och 

andra hingstar kommer då efterfrågas istället. Marknaden för hingstar har ökat och uppfödare är inte 

längre begränsade till toppresterande hingstar inom nationsgränserna. Idag är det vanligt att skicka 

sperma mellan olika länder i Europa, vilket bara för 10 år sedan tillbaka i tiden var relativt ovanligt 

(intervju: Heimdahl, 2011).  Sverige är en förhållandevis liten avelsnation jämfört med Tyskland och 

Holland (intervju: Ek, 2011). Om det betäcks i medeltal 5000 ston i Sverige varje år så betäcks det 

kanske 50 000 ston per år i exempelvis Holland, därför blir det mestadels import av sperma för 

Sverige.   

4.2 Flyinge AB 

4.2.1 Bakgrund 

Flyinge AB är ett av världens äldsta stuterier med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 

1100-talet. Flyinge var då en biskopsgård under de danska ärkebiskoparna, vilka bedrev en 

betydande hästuppfödning på Flyinge i syfte att återuppbygga sitt kavalleri. Efter freden i Roskilde 

blev Flyinge 1661 ett statligt stuteri. Verksamheten tog sin nuvarande form under den framstående 

hippologen och kavalleriofficeraren Claes Adam Ehrengranats ledning 1814-37. Hästaveln 

utvecklades, en ridskola startades och elever strömmade till. Flyinge blev internationellt känt och är 

det fortfarande idag, akademien är fortfarande aktiv med stöd av olika företag (Flyinge AB, 2011).  

Fram till i början på 80-talet var Flyinge helt statligt ägt och hade i stort sett monopol på den svenska 

avelsmarknaden. Idag ägs 10 % av företaget av Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) och 90 % av 

en stiftelse som består av olika förbund (intervju: Lilja Wittbom, 2011). HNS som i sin tur ägs av 

staten har enligt Flyinges ägardirektiv det övergripande ekonomiska ansvaret för Flyinge 

(Hästnäringens nationella stiftelse, 2011). Enligt Flyinges Vd (intervju, 2011) har organisationens två 

ägare två olika visioner om syftet med organisationens existens. Stiftelsen som består av olika ideella 

förbund utan några egna pengar att skjuta till vill att Flyinge ska sträva efter att utveckla den svenska 

halvblodshästen, staten däremot efterfrågar istället lönsamhet.  

Efter att staten överlät en stor bit av sitt ansvar för Flyinge följde en expansiv fas, då många 

förändringar genomfördes. Anläggningen kom att utvecklas mycket och förutom affärsområdena avel 

http://www.flyinge.se/OmFlyinge/Samarbete.aspx
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och reproduktion bedrivs även utbildning och forskning, hästförädling, evenemang, 

fastighetsförvaltning och stallproduktion (Flyinges nyhetsbrev, 2010). Utbildningsverksamheten har 

en betydande roll för Flyinge, då omkring häften av omsättningen kommer därifrån. Även om 

utbildningen är en betydande del av företaget är aveln kärnprodukten. Avel och uppfödning kan ses 

som en möjliggörare för utbildningsverksamheten, då hästar exempelvis föds upp som sedan 

används i utbildningen och som en del av sin utbildning får eleverna vara med vid inseminering och 

även se föl födas och växa upp (intervju: Lilja-Wittbom, 2011 & Heimdahl, 2011). Flyinge är den enda 

anläggningen i Sverige som har hästutbildning sammanlänkad med avelsverksamhet.  

Flyinge har sedan en tid haft svårt att visa upp lönsamhet, vilket följande siffror belyser. Flyinge har 

sedan 2001 visat på låg soliditet 7och låg räntabilitet på totalt kapital8.  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Soliditet 13,9 % 9,8 % 10,4 % 8,8 % 7,1 % 7,4 % 12,6 % 10,8 % 14,7 % 

RT -3,1 % 4,4 % 4,0 % 3,2 % 1,8 % 1,8 % 0,9 % 0,1 % 2,2 % 

Tabell 1 - Källa: Affärsdata, 2011-03-10 

Flyinges soliditet är låg, vilket begränsar dess betalningsförmåga på lång sikt. Att räntabiliteten på 

totalt kapital är så pass låg och även negativ vid ett tillfälle belyser att deras tillgångar kostar mer än 

vad de generar.  Här uppger ekonomichefen (intervju: Ek, 2011) att det i mångt och mycket beror på 

de höga fastighetskostnaderna som finns.   

 2009 2008 2007 2006 2005 

Omsättning 65 805 000 kr 62 228 000 kr 60 793 000 kr 57 246 000 kr 56 102 000 kr 

Res efter finansiella poster -2 438 000 kr 884 000 kr 757 000 kr 572 000 kr -478 000 kr 

Balansomslutning 50 509 000 kr 54 062 000 kr 48 358 000 kr 51 703 000 kr 57 772 000 kr 

Tabell 2 - Källa: Affärsdata, 2011-03-10 

Omsättningen är även om den har ökat, inte tillräcklig för att täcka företagets kostnader och år 2010 

gick Flyinge med nära 7 miljoner kronor i förlust (intervju: Lilja Wittbom, 2011). För att stärka 

företagets finansiella ställning har flera åtgärdspaket och strategiska förändringsarbeten genomförts, 

Flyinge har påbörjat viss försäljning av delar av fastighetsbeståndet. En samlad översyn av värme och 

energi pågår också, likaså pågår en omorganisering av företagets verksamhetsområden. Flera nya 

utbildningslinjer startas upp under ht 2011, liksom flera nya strategiska samarbeten med 

hyresgäster. En omfattande ungdomssatsning har satts igång. 

4.2.2 Ett komplext företag 

På Flyinge jobbar idag 66 heltidsanställda och inräknat med tim- och visstidsanställda så har 

företaget omkring 100 anställda på årlig basis.  År 2010 hade företaget en omsättning på nära 60 

miljoner kronor. Sett till dess omsättning räknas företaget inte som vidare stort, men ser man till 

dess anställda kan storleken diskuteras (intervju: Lilja-Wittbom, 2011). Lilja Wittbom (intervju, 2011) 

kommenterar omsättningen genom att sätta den i relation till det bolag hon fram till i höstas drivit 

och fortfarande äger, Industriarmatur-ARI AB, ”Mitt eget företag har samma omsättning som Flyinge, 

men det kan drivas på 13 personer och här är vi 66 på samma omsättning. Det visar på komplexiteten 
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i företaget”. Skillnaden kan ses i att det finns många olika affärsområden inom organisationen (se 

ovan avsnitt 4.2.1 ) som kräver många olika anställda med olika kunskap.  

Flyinge måste samverka med Högskoleverket, Lunds kommun och SLU som driver Hippologen på 

Flyinge, vilket även det är en bidragande faktor till organisationens komplexitet. Flyinge påverkas 

därför exempelvis av vilka politiker som styr, vilka direktiv skolverket ger o.s.v. De många olika 

aktörerna på varje affärsområde gör att flexibiliteten i företaget begränsas (intervju: Lilja Wittbom, 

2011). Företaget vet t.ex. inte vid intervjutillfället vilka anslag de kommer att få till hösten till 

gymnasieverksamheten, vilket är bekymrande eftersom de redan står för lokal-, lärar- och 

hästkostnader men de vet inte vad ersättningen kommer att bli (intervju: Lilja-Wittbom, 2011).  

En annan del av komplexiteten är att verksamheten är så mångfasetterad (intervju: Heimdahl, 2011). 

På Flyinge finns allt ifrån stora evenemang som tävlingar och uppvisningar till högskoleverksamhet, 

gymnasium och hästavel. Mellan verksamheterna finns många beröringspunkter och enligt Heimdahl 

(intervju: 2011) kan detta vara en del i varför företaget nu behöver förändras. Det som händer i en 

del av verksamheten får implikationer även i en annan och det är ibland svårt att i förväg se vilka 

effekter något kommer att få i framtiden.  

Ytterligare en svårighet finns i att företaget är uppbyggt kring hästar. Idag finns det omkring 180 

hästar uppstallade på Flyinge (intervju: Johansson, 2011). Att arbeta med djur utgör en svårighet 

eftersom de många gånger är mycket oförutsägbara (intervju: Lilja-Wittbom, 2011). Förra hösten var 

företaget till exempel tvungna att skriva av två avelshästar i miljonklassen, vilket kom helt oväntat 

och utan förvarning.  Arbetsplatsolyckor och andra incidenter är också återkommande händelser, då 

hästar många gånger kan vara oberäkneliga. Även om organisationen har erfaren och rutinerad 

personal förekommer komplikationer t.ex. vid lastning och ridning.  

En annan bidragande faktor till organisationens komplexitet är dess fastigheter (intervju: Heimdahl, 

2011).  De anrika byggnader som verksamheten bedrivs i är kulturmärkta och byggnadsminnen, vilket 

gör att det finns restriktioner om vad som får göras och inte göras med lokalerna (intervju: Holst, 

2011). Följaktligen kan företaget inte sälja av eller riva delar av anläggningen som vanliga företag kan 

göra berättar Flyinges Vd (intervju: Lilja Wittbom, 2011), därför är det svårt att bygga om och 

effektivisera anläggningen. Enligt en värdering har fastigheterna även ett eftersatt underhåll på 25 

miljoner kronor. Det pågår ett omfattande arbete med att lösa finansiering och att hitta andra 

alternativa verksamheter för dessa byggnader. 

4.2.3 Omvärldens påverkan på företaget 

Flyinge har sedan att monopolet avvecklades 1983 gått från att stå för cirka 98 % av alla betäckta 

ston i landet till en betydligt lägre siffra idag på omkring 20 % (intervju: Heimdahl, 2011). Under bara 

de senaste 5-10 åren har Flyinge känt av en stor skillnad vad gäller konkurrens. Det finns fler privata 

aktörer som alla slåss om samma kunder (intervju: Johansson, 2011). Utbudet av hingstar är mycket 

stort och det är svårare att sticka ut idag. Flyinges avelschef intygar att branschen har växt mycket de 

senaste decennierna och han tror att expansionsmöjligheterna börjar avta. ”För det är ju ändå bara 

så många människor i Sverige som till syvende och sist är hästintresserade och någon gång når man 

ju ändå ett tak på hur mycket hästsektorn som sådan kan expandera även i högkonjunktur”.   

Förr var den traditionella kunden en stor hästuppfödare, oftast en man som återkom regelbundet 

och många gånger var denna typ av kund lojal mot Flyinge och reste lång väg till företaget (intervju: 

Ek, 2011). Dessa finns inte alls i samma utsträckning längre utan den genomsnittliga uppfödaren är 
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idag en kvinna i 35–40-årsåldern som tar ett eller två föl på sitt sto. Den här utvecklingen av 

kundbasen från erfarna uppfödare till mer oerfarna kunder har resulterat i att det är svårt för Flyinge 

att ta fram ett bra hingstprogram, eftersom dagens kunder inte väljer hingst på samma sätt som de 

traditionella hästuppfödarna (intervju: Heimdahl, 2011).  För att möta den föränderliga efterfrågan 

försöker organisationen satsa på är att ha ett så brett utbud av hingstar som möjligt för att 

tillfredsställa en så bred kundbas som möjligt. Flyinge försöker även att sprida kunskap om avel 

genom att hålla kurser och få kunderna att förstå vikten av att välja rätt hingst till sitt sto (intervju: 

Johansson, 2011), men det är ändå ett faktum att många väljer hingst för den exempelvis är billig 

eller ståtlig (intervju: Heimdahl, 2011). Den här utvecklingen är skrämmande anser Flyinges Vd och 

det finns en risk att ridbarhet och hållbarhetsfrågor blir stora framtida problem, eftersom fel 

egenskaper styr aveln. Förut var det enklare att veta vad kunden efterfrågade då dessa hade kunskap 

själva och hade en plan med sin uppfödning berättar Flyinges avelschef (intervju, 2011).  

Den utveckling som ses i branschen med allt mer oerfarna uppfödare kan därför på sikt få allvarliga 

konsekvenser på kvalitén på Sveriges halvblodshästar. Flyinges mål är att säkerställa, bevara och 

utveckla den svenska halvblodshästen och har därför som mål att vända den här utvecklingen och 

fortsätta stå för kvalité. På grund av att det på senare år har blivit svårare att skapa lönsamhet inom 

aveln till följd av det som beskrivits ovan: ökad konkurrens, ny kundstruktur och minskad efterfrågan, 

har det därför diskuterats i omgångar ifall Flyinge borde läggas ner, eftersom staten inte är villiga att 

betala stora summor i förlust varje år (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Om avelsverksamheten på 

Flyinge avvecklas kan det finnas en risk att den svenska hästhållningen kommer att försämras och 

även att andra delar av Flyinges verksamhet tappar i varumärkeskapital. För att aveln ska få finnas 

kvar även i framtiden har flera förändringsplaner tagits fram för att vända den dåliga ekonomin.  

4.2.4 Förändringar 

Trots att branschen tros krympa vill Flyinge vinna större marknadsandelar genom att erbjuda kunnig 

och erfaren personal och genom att ha de nyaste redskapen och utrustningen inom aveln (intervju: 

Lilja-Wittbom, 2011). Organisationen vill stå för kvalité och kunnande, vilket är deras främsta 

konkurrensfördelar. Att företaget är bra just på detta kan ses genom att de har en hög 

dräktighetsprocent9 på omkring 92 % medan snittet i landet endast ligger på omkring 50-60% 

(intervju: Lilja-Wittbom, 2011). På företaget finns en välutbildad veterinär med bred kunskap som 

tidigare jobbade på ett stort, känt stuteri i Tyskland (intervju: Holst, 2011). ”Laboratoriet har blivit 

dubbelt så stort med supermodern utrustning så det är ett jättelyft jämfört med tidigare”, säger Susse 

Meurling som är veterinärassistent på kliniken (Flyinges Nyhetsbrev, 2010). Det här är två bidragande 

faktorer till att företaget kan leverera bra kvalité (intervju: Heimdahl, 2011) 

Flyinge vill kring de ovan nämnda faktorerna bygga upp ett starkt varumärke som ska stå för kvalité 

och kunnande, inte bara nationellt utan även i ett internationellt perspektiv (intervju: Heimdahl, 

2011). De vill fortsätta att vara ett ledande hästcenter, som de också sedan länge har varit kända för 

(intervju: Lilja Wittbom, 2011). För att leva upp till detta har företaget valt att satsa på ny teknik, så 

som att investera i en ny hall för nedfrysning av sperma som också är godkänd som EU-station vilket 

innebär att Flyinge har möjlighet att exportera sperma (intervju: Johansson, 2011).  För att få skicka 

sperma mellan olika länder i Europa krävs en EU-station, kring detta finns det stränga EU-direktiv 

(intervju: Holst, 2011). Genom denna investering kan Flyinge även rikta sig till såväl utländska som 

inhemska kunder (intervju: Heimdahl, 2011).  
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Att Flyinge har satsat på kvalité gör att de har en något högre prisbild än sina konkurrenter, men inte 

tillräckligt för att kompensera för de kostnader företaget har (intervju: Ek, 2011). Företaget har till 

exempel höga fasta kostnader som till största delen beror på mycket höga fastighetskostnader som 

uppgår till omkring 20 % av omsättningen, då lokalerna som verksamheten bedrivs i är gamla med 

höga underhållskostnader. ”Det går så pass långt att det blir risk för takras och sånt där och våra 

energikostnader ligger på 3 miljoner per år. Det är ju otroligt mycket, men det är gamla byggnader 

också så energisystemen räcker inte till” berättar Flyinges Vd (intervju, 2011). Om Flyinge skulle flytta 

till moderna lokaler skulle det vara av en stor ekonomisk lättnad, men då skulle det kulturarv som är 

förknippat med företaget försvinna (intervju: Heimdahl, 2011). Det har även blivit betydligt mycket 

dyrare på senare år att hålla hästar vad gäller foder, stallplats, veterinär o.s.v. (intervju: Kjellström, 

2011) 

Grunden till att behovet till förändring nu är akut på företaget finns inte bara i företagets komplexitet 

och i de höga fasta kostnaderna utan också i företagskulturen. (intervju: Lilja Wittbom, 2011). 

Problemet i består i att de anställda tidigare inte har tänkt affärsmässigt utan har utgått ifrån att 

Flyinges uppgift är att finnas till för hela Sveriges avelsverksamhet, det egna lönsamhetsmålet har då 

fått stå tillbaka. Dessa förväntningar verkar ha funnits både från omgivningen och internt (intervju: 

Ek, 2011). Ett exempel på hur kundfokus tidigare har saknats i organisationen är att företagets 

kundregister har varit omoderna och ingen tydlig plan kring hur kunderna ska bearbetas har funnits. 

”Flyinge blev ju en stiftelse som sedan blev ett aktiebolag och man kan säga privat 1983, före det så 

var det statligt. […]det här har präglat hela organisationen ända sedan det blev privat, att man inte 

har tänkt affärsmässigt. Och omgivningen har liksom förväntat sig att Flyinge ska vara till för andra. 

Det är inte så att Flyinge ska vara ett företag som ska gå med vinst och vi ska ju inte driva vinst som vi 

ska dela ut till aktieägare utan vi ska bara göra vinst så att vi kan utveckla verksamheten.” (intervju: 

Ek, 2011) 

Problemet med det icke affärsmässiga sättet att tänka har hanterats genom att försöka göra alla 

anställda medvetna om att Flyinge har en ekonomi som måste gå ihop, pengar måste komma 

någonstans ifrån och där kommer kunden in. Heimdahl (intervju, 2011) berättar att arbetet pågår 

intensivt med att försöka medvetandegöra så att alla förstår hur den ekonomiska verkligheten ser ut. 

Företaget får inte längre statligt stöd i någon större utsträckning utan verksamheten måste bära sig 

själv. Arbetet med att medvetandegöra går ut på att tydliggöra och konkretisera; ansvarsområden 

delas upp, mål sätts och följs upp tydligare nu än vad som tidigare skett (intervju: Ek, 2011). Ek 

(intervju, 2011) påpekar också att ledarens sätt att samtala och ställa frågor påverkar personalens 

sätt att resonera väldigt mycket.  

Även den andra sidan av ett affärsmässigt tänk, det vill säga kostnadssidan, har uppmärksammats 

mycket genom att kostnader har blivit en stor diskussionsfråga. Alla medarbetare är sedan årsskiftet 

själva ansvariga för sina utgifter och företagets budget har fördelats ut så mycket som man har 

ansett möjligt (intervju: Ek, 2011). Då detta är ett nytt upplägg för företaget har det varit ett stort och 

tidskrävande jobb (intervju: Lilja Wittbom, 2011) och flera personer har uttryckt ett missnöje och 

tyckt att det inte är deras ansvar att sätta budget. Detta är något som Lilja Wittbom (intervju, 2011) 

påpekar inte får störa processen att effektivisera verksamheten utan det behöver vara på det här 

sättet. Förhoppningen är att företagets anställda kommer att ta till sig det nya arbetssättet, för om 

alla lyckas hålla sin del av budgeten och kompensera t.ex. ökade kostnader med ökade intäkter, då 

kan budgeten uppfyllas och företagets utveckling kan gå enligt plan.  
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Ett stort arbete pågår också med att trimma organisationen, att se över rutiner och rationalisera alla 

företagets processer (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Projektet har visat sig särskilt lyckosamt när det 

gäller stallavdelningen där mycket resurser har kunnat sparas in och dubbelarbeten har kunnat 

minskas (intervju: Holst, 2011). Effektiviseringar har skett genom att man har underlättat med olika 

utfodringsmetoder och med maskiner som finns. Tjänster har även slagits ihop och vissa 

arbetsuppgifter har lagts om så att arbetet nu sker mer effektivt.  

Det finns också vissa problem med kommunikationen på företaget. Avdelningarna har tidigare 

arbetat mer eller mindre isolerat och det har gjort att det har skapats grupperingar på företaget 

(intervju: Lilja Wittbom, 2011). Dessa har nu brutits upp och nya arbetsgrupper har skapats. Flyinge 

planerar att införa ett projektbaserat arbetssätt för att öka kommunikationen mellan avdelningarna 

och därmed undvika att starka grupperingar bildas. Idag har personal- och avdelningsmöten 

planerats in med tätare mellanrum, också det för att underlätta kommunikationen. Även 

ledningsgruppen har fått en ny konstellation, tidigare fanns ingen representant från marknadssidan 

med, heller ingen från restaurangen eller från data och detta har nu åtgärdats.  

Företaget planerar också att införa ett enhetligt affärssystem som ska fungera som en plattform för 

informationsutbyte och därmed ena verksamhetsområdena (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Idag finns 

det inget sådant system, vilket bidrar till att arbetet och översynen försvåras. Innan ett affärssystem 

kan installeras måste först alla processer på företaget kartläggas och rationaliseras där det är möjligt. 

Efter det måste en kravspecifikation göras där det klargörs vad systemet ska innehålla, sedan kan ett 

lämpligt system hittas och modifieras för att passa Flyinge. Lilja Wittbom (intervju, 2011) uppskattar 

att ett system kan finnas på Flyinge om ungefär ett och ett halvt år.  

För att kunna tackla problemet med dyra fastigheter krävs en ökad beläggning. På grund av detta 

söks nya sätt att använda anläggningen, till exempel ser företaget en utvecklingspotential i att inrikta 

verksamheten mer mot turism (Ek: intervju, 2011). Det finns många byggnader och flera av lokalerna 

står tomma på kvällstid, det finns därmed utrymme för att utöka aktiviteterna på företaget. 

Verksamheten är egentligen för liten för anläggningen och eftersom den inte kan minska måste 

verksamheten öka (Ek: intervju, 2011). Ett annat sätt att öka beläggningen är att utöka 

utbildningsprogrammen. Även nya tekniker utvecklas inom infrysningen av hingstsperma. En 

topprenoverad anläggning för den verksamheten finns idag som fungerade bra föregående säsong 

och inför kommande säsong vill Flyinge kommunicera erbjudandet tydligare ut till marknaden med 

förhoppningen på en ökad beläggning i infrysningshallen (intervju: Lilja Wittbom, 2011).  

Men långt ifrån alla problem hittas lätt, Lilja Wittbom (intervju, 2011) påpekar att nya bekymmer 

ständigt upptäcks, t.ex. uppdagades för en kort tid sedan att företaget inte haft någon dataansvarig 

utan istället anlitat en teknikkonsult, eller att när företaget slutade köpa in avelsston så födde man 

också upp färre hästar och nu har skolans elever inga hästar att rida på. Varje enskilt problem 

behandlas ett efter ett och lösningar får sökas allt eftersom. Heimdahl (intervju, 2011) kommenterar 

Flyinges framtid med orden: ”Jo men det händer nog en massa saker och ja, jag tror att det kan bli 

ganska stora förändringar faktiskt.”  

4.2.5 Utmaningar för ledaren 

De förändringar som beskrivs ovan är nödvändiga för att förbättra Flyinges ekonomi som idag är hårt 

pressad (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Bolaget har sedan 2005 haft samma Vd i som mest två år och 

varje Vd har fört nya förändringsarbeten med sig. Många olika ledare har bytt av varandra de senaste 
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fem åren och alla har haft sina tankar och idéer om vad som behövts åtgärdas (intervju, Ek, 2011). Så 

här beskriver en av de anställda den här perioden: ”[...] vi har haft så många olika Vd:ar på väldigt 

kort tid. Jag känner aldrig riktigt att man får komma till arbetsro, för det är alltid nya saker hela 

tiden. Sedan så är det någon som ska in och sedan ska någon ut, så rör vi om i grytan igen. Alltså man 

börjar om och man börjar om och man kommer aldrig någon vart, därför får man aldrig någon 

arbetsro för den ena tycker si och den andra så.” (intervju: Holst, 2011) 

Organisationens nuvarande Vd, Marianne Lilja Wittbom, har varit verksam på Flyinge sedan 

september 2010. Den förre Vd:n, Johan Bredberg, blev med kort varsel uppsagd. Enligt 

ekonomichefen på Flyinge var Bredberg bra på att ta fram olika strategiarbeten och formulera 

visioner, men blev det ingen verklighet av det. Även om tanken många gånger var god hade han inte 

förmågan att realisera strategierna, (intervju: Ek, 2011).  

När Lilja Wittbom blev ny Vd i september förra året sa hon följande i ett pressmeddelande i tidningen 

Ridsport: ”Mitt huvuduppdrag för Flyinge är att stärka ekonomin och få verksamheten på rätt köl. Jag 

vet att det redan påbörjats ett förändringsarbete för att bli mer konkurrenskraftiga och den 

processen vill jag, tillsammans med mina medarbetare, fortsätta med […] Marianne Lilja Wittbom 

förtydligar två kärnområden som hon bedömer att Flyinge är riktigt bra på, avel och utbildning. Men 

hela produkten Flyinge måst förstärkas och göras mer attraktiv i kundernas, medarbetarnas och 

övrigas ögon.”  Tidningen ridsport, 2010) 

Sedan Lilja Wittbom började har hon genomfört en hel del förändringar och mer ska komma, se 

avsnitt 4.2.4. Det finns dock en svårighet i att verksamheten är så mångfasetterad. 

Verksamhetsgrenarna går mycket in i varandra och det som händer på ett ställe får effekter även på 

ett annat. Helheten måste lyftas fram mer än vad den har gjort tidigare om företaget inte ska jobba 

åt två olika håll, då kan även komplikationer som den som beskrivs ovan lättare motverkas eller i alla 

fall förutses (intervju: Lilja Wittbom, 2011). En del av förändringsprocessen har därför varit att 

försöka bryta gamla gruppkonstellationer till förmån för nya så nya perspektiv och idéer lyfts fram 

(intervju: Lilja Wittbom, 2011).  ”Kommunikationen är idag betydligt bättre än innan och förut var det 

mer som olika läger mellan de olika avdelningarna som inte alls är lika tydligt idag”, säger Flyinges 

receptionist Holst (intervju, 2011). ”Vi är ju ändå samma företag, som måste försöka hjälpas åt”, 

inflikar Holst (intervju, 2011) också. Företaget kan därför beskrivas som mer enat idag. 

Stämningen på företaget kan beskrivas genom uttrycket ”det är nu eller aldrig” och de anställda har 

ett starkt förtroende för den nya Vd:n (intervju: Holst, 2011). Lilja Wittbom (intervju, 2011) har känt 

av det här förtroendet och upplever att de flesta anställda har ett brinnande engagemang och vill 

förändras och att personalen snarare är frustrerad över att de vill göra mer för att vända Flyinges 

situation, så här ser en anställd på läget: ”Jag känner nu är det bara att tuta och köra. Med Marianne 

och allt, så känns det bra. Jag har full tro att det här ska gå vägen. Jag tror att det är många som 

känner så, att vi alla kämpar åt samma håll framförallt” (Intervju: Holst, 2011).  

När Lilja Wittbom tog vid var många i organisationen trötta på förändring. Hon var då den tredje Vd:n 

på ganska kort tid som skulle sätta sig in i arbetet och lära sig hur rutiner och processer fungerade 

och upplärningen försvårades av att inga dokument fanns att läsa om hur arbetet fungerar, Vd:ns 

skrivbord och dator var helt tomma (intervju: Lilja Wittbom, 2011). I ett inledande skede började den 

nya Vd:n med att ingående kartlägga organisationens struktur och rutiner. Varje anställd fick utefter 

ett schema komma på ett möte med den nya Vd:n, antingen enskilda eller i grupper, där var och en 
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under några timmar fick berätta om sig själv och sina arbetsuppgifter. Såhär berättar en av de 

anställda om den händelsen: ”Hon skrev så pennan glödde, så man kände att någon var intresserad 

om vem man var oavsett position. Det visade att hon verkligen var intresserad och ville få det här att 

fungera, vilket inte jag har känt innan. [...]Nä, utan jag har verkligen allt mitt förtroende på henne. 

Jag tror att nu kan man komma till arbetsro och känna att alla arbetar åt samma håll. Det är väl vad 

jag kan komma på har varit lite jobbigt innan, tryggheten har saknats.” (intervju: Holst, 2011) 

De flesta på företaget upplever den nya Vd:n som ett positivt tillskott som ska hjälpa Flyinge in på en 

ny väg. Även om majoriteten upplever att det inte finns någon annan utväg än förändring om Flyinge 

ska finnas kvar även i framtiden så finns det en del viljor som ändå inte vill inse att företaget måste 

förändras (intervju: Johansson, 2011). ”När det gäller Flyinge som helhet så tror jag att det 

fortfarande finns den här tanken att det löser sig alltid, detta har alltid funnits, det har alltid 

fungerat”, menar avelschefen (intervju: Heimdahl, 2011). Lilja Wittbom (intervju: 2011) håller med 

om att det även finns de som har svårt att följa de nya direktiven och säger att ”Det vore ju konstigt 

om alla var positiva för det är klart att det inte är så. Alla ser inte positivt på en förändring. En 

förändring kan vara smärtsam och oroväckande, eftersom man inte vet vad som ska hända”. 

Heimdahl (intervju, 2011) håller med och säger ”Förändring är i sig skrämmande. Speciellt om man är 

van vid att leva i institutionsmiljö där det har lunkat på år ut och år in”. Flyinges Vd vidhåller ändå att 

en förändring är nödvändig och är något som måste ske. På Flyinge finns även många olika starka 

viljor och en anställd framhåller att den nya Vd är bra på att ta det bästa från de alla och få till en bra 

kompromiss (intervju: Johansson, 2011).  

Ekonomichefen (intervju: Ek, 2011) belyser vikten av att en ledare många gånger formar en 

organisation och dennes handlande sätter ett rättesnöre för organisationen. Om chefen till exempel 

alltid är sen då börjar de anställda även att rätta sig efter detta och dyker upp sent de med. Samma 

sak gäller tvärt om, om en chef alltid är i tid så kommer de anställda rätta sig efter det. Ek (intervju, 

2011) beskriver att ”Mariannes sätt att hela tiden prata försäljning och att hela tiden ställa de krav 

hon gör, det påverkar de anställda jättemycket”. Flyinges Vd har förklarat för varje anställd vad hon 

förväntar sig och har satt upp nya mål att jobba utefter, t.ex. hur många potentiella kunder en person 

ska ha ringt till en viss dag (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Lilja Wittbom (intervju, 2011) påpekar att 

det är svårt att ändra människors beteende, men genom att tydligt exemplifiera vad hon vill försöker 

hon få till en förändring.  

En stor förändring angående de anställdas beteende som Lilja Wittbom (intervju, 2011) vill få till är 

att organisationen ska bli mer marknadsorienterad med kunden i fokus. Lilja Wittbom (intervju, 

2011) förklarar att det är viktigt att de anställda förstår sin egen roll i helheten och sin egen möjlighet 

att påverka. Att tänka affärsmässigt har inte bara med attityder och tradition att göra utan också 

kunskap, ord som ”kundfokus” eller ”marknadsorienterad” är inte tillräckligt tydliga för att människor 

ska ha möjlighet att förstå sin egen roll i helheten. ”Då måste man tydliggöra att det är så enkla 

saker som när det kommer någon hit med sitt sto då ska du säga ”hej” och du ska ha en Flyingejacka 

på dig och du ska hjälpa den personen in i stallet och visa var hästen ska stå och fråga om kunde vill 

ha en kopp kaffe. Du ska hjälpa till att lasta av med trailern, du ska berömma stoet och säga att det 

här blir jätteskojigt.” (intervju: Lilja Wittbom, 2011) 

Genom att hela tiden vara tydlig och exemplifiera vad hon menar önskar Lilja Wittbom (intervju, 

2011) få till en förändring i sättet att tänka hos företagets anställda, genom att lyfta fokus från hästar 

till kund. Varje individ måste förstå sin roll i helheten om hur de kan bidra så att en kund som 
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kommer till Flyinge kan få en bra helhetsupplevelse. Detta i kombination med nya 

gruppkonstellationer och projekt där flera avdelningar samarbetar hoppas Lilja Wittbom få till en 

förändring i företagskulturen. Det här är en utmaning då det som efterfrågas kanske inte ligger i 

personens natur och det som kommer att ske är en process över lång tid. (intervju: Ek, 2011) 

Företagets kultur kommer att påverkas både av den förändring som håller på att ske hos företagets 

anställda idag men också av vilka nya personer som kommer in i organisationen.  

Samtidigt är det även en utmaning att förändra sättet att tänka då organisationen präglas av en anrik 

historia, på Flyinge finns mycket traditioner. Några av de kärnvärden som finns på företaget är att 

Flyinge står för den gedigna hästkunskapen, ridkonsten och körkonsten och ekonomichefen påpekar 

att utvecklingen måste ske utifrån dessa (intervju: Ek, 2011). Hon ser då en utmaning i att för att 

hänga med i utvecklingen och i den konkurrens som finns på marknaden idag så måste ett fritt sätt 

att tänka främjas, samtidigt som utvecklingen måste ske utifrån kärnvärdena.  

En annan utmaning är att Flyinge inte har någon uttalad vision och i dagsläget finns ingen plan på att 

lyfta fram någon (intervju: Ek, 2011). Av personerna som intervjuades fanns olika uppfattningar om 

Flyinges framtid. Ek (intervju, 2011) beskriver att avelsmarknaden är tuff på många sätt och med 

tanke på företagets situation med höga fastighetskostnader behövs antingen statligt stöd eller en 

ökad beläggning i framtiden. Heimdahl (intervju, 2011) beskriver att framtiden är väldigt oviss och 

det beror lite på Flyinges ägare om vad som kommer att hända och Lilja Wittbom (intervju, 2011) 

instämmer i det här uttalandet.  

4.2.6 Mål och nyckeltal 

Enligt Lilja Wittbom (intervju, 2011) har Flyinge aldrig arbetat efter givna nyckeltal. Hennes mål var 

när hon tillträdde att omgående ta fram olika nyckeltal för företaget, men hon insåg ganska snabbt 

att det var en svår uppgift då organisationen inte var redo för den typen av 

prestationsmätningssystem, det var helt enkelt för komplicerat att ta fram bra mätetal som alla 

kunde använda. Istället gjordes en satsning på att bryta ner företagets budget på enhetsnivå. Den 

som ansvarar för budgeten är företaget ekonomichef, Ulla Ek (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Hon har 

tillsammans med varje enhet tagit fram en delbudget för just den enheten. Detta har resulterat i att 

varje person nu är mer medveten om företagets kostnader och hur de kan minska. Det är också varje 

anställds ansvar att se till att budgeten uppfylls. 

 Arbetet med att bryta ner budgeten är en del i den satsning som har gjorts på att tydliggöra 

företagets ekonomiska situation. Det handlar återigen om att vara specifik och att på ett konkret sätt 

belysa hur varje person bidrar till den ekonomiska helheten. ”Alla måste veta sin roll och hur de kan 

bidra. Det är först när man får ett ekonomiskt ansvar som man kan vara med och påverka och kan få 

till en förändring. [...] Därför har vi försökt flytta ut det ekonomiska ansvaret på avdelningsnivå och 

försökt få folk att förstå hur de ska följa upp sin budget och se effekterna av besparingarna.” 

(intervju: Lilja Wittbom, 2011) 

Implementeringen av det nya arbetssättet har inneburit vissa svårigheter då det saknades fasta 

rutiner på företaget för hur kostnader beräknas. Därför har det tagit tid att bestämma vilka 

fördelningsnycklar som ska användas, exempelvis för hur stor del av fastighetskostnaderna en viss 

avdelning behöver bära (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Det är än så länge svårt att se något resultat 

av arbetet med budgeten, eftersom den bara har funnits under ett per månader (intervju: Ek, 2011). 

Enligt Lilja Wittbom (intervju, 2011) krävs det nu mer av de anställda eftersom de har fått en 
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ytterligare arbetsuppgift, vilket flera av de anställda upplever som en extra belastning (intervju: Lilja 

Wittbom, 2011).  

4.3 Hästak AB 
Hästak AB är ett avelsföretag i Kronobergs län i Småland. Företaget ägs och drivs av Anders och 

Christina Kjellström, har två heltidsanställda och omsätter omkring 4 miljoner kronor om året 

(Affärsdata, 2011) Kjellström berättar att han har sysslat med hästar i hela sitt liv och företaget 

Hästak bildades när företaget gjordes om från enskild firma till aktiebolag.  

Hästak föder enbart upp hopphästar, ungefär 60 hästar huseras på gården. Bland dessa finns även 

godkända avelshingstar. Företaget bedriver även en seminstation vilket är en ganska omfattande 

verksamhet, årligen tar stationen emot ca 150 ston. Hästak importerar färsk sperma ifrån Danmark. 

Bland de danska hingstarna finns fem, sex stycken som är riktigt kända, en av dem var förra säsongen 

den hingst som betäckte flest ston av alla hingstar som stod i ett annat land än Sverige. Hästak föder 

också upp egna hästar, varje år föds ungefär tio föl. Efter det rids de in, tränas och tävlas för att säljas 

som tidigast vid 4 års ålder. Någon häst får vara kvar lite längre, tävlas ännu mera och kanske 

utvecklas och förädlas ännu mer.  

4.3.1 Mål för verksamheten 

Kjellström förklarar att på en travhäst kan man enkelt mäta det avelsmässiga avancemanget, varje ny 

generation ska springa någon hundradel snabbare. Han förklarar vidare att på en hopphäst är det 

svårare att mäta det här på samma sätt, men målet med aveln är att hästarna ska bli bättre och 

skickligare för varje generation. Målsättningen på Hästak är alltså att hela tiden utveckla aveln och få 

fram bättre hästar, det kan till exempel handla om att byta bort något avelssto som inte lämnar 

tillräckligt bra föl och sätta in något som är ännu bättre. Kjellström (intervju, 2011) menar på att 

detta är nödvändigt för att kunna hävda sig i konkurrensen när det är lite kärvare tider när det gäller 

att sälja hästar. Då gäller det att ha riktigt bra kvalité, det är bara det som räknas. God kvalité innebär 

enligt Kjellström (intervju, 2011) också att hästarna är uppfödda riktigt och ordentligt hanterade och 

uppfostrade. Detta är det främsta konkurrensmedlet i en allt tuffare bransch menar Kjellström 

(intervju, 2011), bra hästar går alltid att sälja, både nationellt och internationellt. Hästaks kunder 

finns både i Sverige och utomlands. De flesta finns i Sverige men hästexport har Hästak alltid hållit på 

med i en liten omfattning. 

4.3.2 Rationaliserar verksamheten 

För att hantera problemet med ökade kringkostnader berättar Kjellström att han försöker att 

rationalisera så mycket det bara går. När det gäller foder så odlar han det mesta av ensilaget10 själv, 

men lejer in en maskinfirma som pressar det bara för att det som förbrukas i Hästaks fall inte är 

tillräckligt för att hålla en stor maskinpark. Det foder som inte odlas köps in och alltid av samma 

leverantör varje år för att få så bra kvalité som möjligt. Halm köps in på samma sätt, direkt från åkern 

och Kjellström kör hem den själv. Kvalitén är viktig för att halmen ska vara bra att jobba med och 

trevlig för hästarna. Fin halm är också viktigt för att kunderna ska känna sig nöjda när de lämnar sina 

ston till Hästak för inseminering. 

För hantering av utgödsling, är Kjellström en av de få som jobbar med att ha automatisk utgödsling 

till hästar. Skottkärra har inte använts på 21 år. För att underlätta arbetet i unghäststallet har 
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 Se ordlista 

http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5564333986
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Kjellström specialtillverkat boxdörrar som gör att utmockning kan ske med hjälp av en liten traktor. 

Eftersom hästarna står på halm mockas där inte varje dag. Strö med ny halm görs varje dag och då 

står halmen på vagnar som dras jättelätt för hand. Likaså ensilagebalarna körs på vagnar, allt för att 

underlätta arbetet så mycket som möjligt. 

”Vi försöker få det så med alltihop här att vi försöker få det så rationellt som möjligt och det har vi 

tänkt på hela tiden. Det finns ju stallar om man läser i en katalog som har jättefina boxar och allting 

men vi har mer tänkt på att det ska vara praktiskt och effektivt och kanske inte senaste designen på 

boxen däremot […] Det är inget märkvärdigt men just att man har gjort sådana här smågrejer, det 

gör jättemycket. Fråga flickorna, de älskar ett sånt här system. Istället för att mocka i skottkärra. Så 

det finns en hel del, man kan ha det rationellt. […] Sen är det jättesvårt att driva det här och få det till 

att vara lönsamt. Vi driver det som precis vilket annat företag som helst, men man måste vara 

intresserad av det. Och det är ju jag. Ibland tänker jag efter och jag lägger ner så himla mycket tid 

och timmar på det här, men när jag tänker på att börja om med ett nytt liv då tror jag att jag hade 

gjort samma sak.” 
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5 ANALYS 
 

Studien utreds utefter den analysmodell som återfinns i slutet av teorikapitlet. Inledningsvis 

behandlas dynamiska marknader som ger upphov till olika typer av förändringsprocesser, efter det 

kopplas förändringsledarskap ihop med dynamiska färdigheter och slutligen analyseras balanserade 

styrkort och hur dessa kan användas i dynamiska företag.  

5.1 Dynamisk marknad – behov till förändring 
Det första ett företag bör ta ställning till vid utvecklandet av dynamiska färdigheter är om det finns 

ett behov till förändring. Enligt teorin är det marknadens dynamik som triggar företag att 

ompositionera sig för att möta de föränderliga krav som uppstår (Teece et al, 1999). Alla företag som 

befinner sig på en rörlig marknad skulle med andra ord ha nytta av att utveckla dynamiska 

färdigheter. Nedan dras slutsatser med hjälp av teorin om vad som klassas som en dynamisk 

marknad.  

I den teori som studerats nämns ingenting om hur frekvent förändringar måste ske på en marknad 

för att den ska räknas som dynamisk (Abrahamsson & Brege, 2004; Wang & Ang, 2004 och Sirmon et 

al, 2007). Däremot särskiljs det på tre typer av marknader: statisk-, dynamisk- och hypermarknad 

(Sirmon et al, 2007), vilket tyder på att det finns någon typ av mått för att mäta marknaders karaktär 

även om det inte går att säga att en förändring måste ske varje timme/dag/ vecka för att en marknad 

ska klassas som dynamisk. Enligt teorin är en statisk marknad karaktäriserad av ytterst små 

förändringar så att marknaden mer eller mindre kan tas som given (Abrahamsson & Brege, 2004), 

vilket då skulle innebära att alla marknader som det sker större förändringar gällande kunders 

preferenser, konkurrenssituation med mera kan kategoriseras som dynamiska eller hypermarknader.  

Givet ovanstående resonemang skulle avelsmarknaden klassas som dynamisk, eftersom den har 

präglats av förändringar gällande konkurrens, kundstruktur och efterfrågan de senaste åren (Aurich 

& Aurich, 2006). Den har gått från att vara en klassisk B2B-marknad11 till en B2C-marknad12 och 

därför gäller nya förutsättningar nu.  Att många förändringar har skett är ett faktum men det betyder 

inte att marknaden nu har stannat upp och blivit stillastående, vilket kan ses i nya lagbestämmelser 

(t.ex. EU-direktiv, 2006), ändrade efterfrågemönster (intervju: Heimdahl, 2011), ökad 

internationalisering (intervju: Kjellström, 2011) och sjunkande priser (Dagens Industri, 2011).  

Marknadens rörlighet belystes även av att Vd:n på Flyinge sa att de har ett lager med fryst sperma 

från kvalitativa hingstar, men efter tre-fyra år kommer det inte längre finnas någon efterfrågan på de 

här hästarna, utan marknaden har då rört sig vidare och efterfrågar nya egenskaper som ofta de 

toppresterande hästar i dagsläget kan erbjuda (intervju: Lilja Wittbom). De här förutsättningarna är 

svåra att förutse och sker ständigt på marknaden, vilket kan skapa ett behov till förändring hos 

uppfödarna i branschen. Då Flyinge är en av dessa skulle de således ha nytta av att utveckla 

företagets dynamiska färdigheter.  

5.2 Förändringsprocesser – Ta fram en strategi 
Efter att ha identifierat behovet av att utveckla dynamiska färdigheter bör företaget utveckla sin 

förmåga att kunna tolka de signaler som kommer från marknaden. Därmed kan även 
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 Se ordlista 
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 Se ordlista 
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företagskulturen utvecklas till att bli mer effektiv enligt Denisons tredje hypotes (Denison, 1997, i 

Deem et al 2010) Här har ledaren en viktig roll att fylla, som vi går in på under rubriken 5.3. 

 Ändrade marknadsvillkor till följd av en dynamisk marknad triggar således företag mot förändring 

(Teece et al, 1997) och denna kan vara stegvis eller kontinuerlig. Teorin beskriver att idealet för 

företag är att vara inne i en spiral av ständig förvandling genom små justeringar (Wieck & Quinn, 

1999), trots detta kommer det alltid finnas en möjlighet att marknaden utvecklas i större steg, då kan 

det behövas en större stegvis förändring. Detta bekräftas av att världen utvecklas hela tiden genom 

att till exempel teknikutvecklingar sker, revolutioner utspelar sig och politiska reformer genomförs. 

På avelsmarknaden har sådana större steg varit avreglerandet av monopol (intervju: Heimdahl, 

2011), innovationen artificiell insemination och i framtiden kan kloning som är på framfart kanske bli 

en bidragande faktor till en stegvis förändring (Aurich & Aurich, 2006). Stegvisa och kontinuerliga 

förändringar sker därför parallellt både i enskilda företag och i världen som stort. 

Det bidrar till att med tiden kommer det troligtvis både finnas inslag av stegvisa- och kontinuerliga 

förändringar hos företag och därför kan dynamiska färdigheter ses som en kombination av de båda 

typerna av förändringsprocesserna.  Flyinge måste därför lära sig att bemästra båda typerna av 

förändringarna om de ska utveckla dynamiska färdigheter.  

5.2.1 Stegvis förändring 

Flyinge har ett tag lidit av dålig lönsamhet, vilket har triggat organisationen att ta fram olika 

åtgärdspaket för att vända detta (intervju: Ek, 2011), vilket även teorin belyser är en vanlig 

bakomliggande faktor till stegvisa förändringar (Huber et al, 1993 i Wieck & Quinn, 1999). Flyinge 

försöker därför göra sitt yttersta för att vända det här dåliga läget och försöker komma till ett nytt 

bättre läge (intervju: Lilja Wittbom). På vägen dit ska många nya strategier implementeras och 

genomföras för att lösa bolagets många problem.  Givet de förändringar som Flyinge har genomfört 

och kommer att verkställa kan följande steg urskiljas utifrån Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 

1999) modell.  

 

Figur 7 - Judson (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) 

a) Analys av vad som behöver förändras 

I ett inledande skede har Flyinge börjat ett omfattande arbete med att identifiera vilka 

problem organisationen har, vilket Burke och Litwin (1992 i Armenakis & Bedeian, 1999) även 

anser är en viktig grundsten att bygga en förändring på. Då Flyinge är en otroligt komplex 

organisation är det inte bara att förändras utan Lilja Wittbom (intervju, 2011) belyser att det 

är viktigt att tänka på helheten och att en förändring på en del av verksamheten kan få 

konsekvenser på någon annan del. Det märktes till exempel när företaget fick direktiv att dra 

ner på sitt uppfödande och idag saknas det därför hästar i utbildningen. De olika 
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avdelningarna kan inte arbeta åt olika håll på det här viset utan de måste vara enade och ha 

en förståelse för varandra och hur de är sammanlänkade. Det här exemplet bekräftar det 

teorin beskriver om att det är viktigt att definiera organisationens karaktär, vision, nuvarande 

riktning och vad som krävs för långsiktig framgång (Vollman, 1996 i Wieck & Quinn, 1999), på 

så sätt kan strategier tas fram som gynnar hela organisationen och suboptimeringar kan 

motverkas. Lilja Wittbom (intervju, 2011) medger att detta inte är lätt alla gånger särskilt inte 

på ett så komplext företag som Flyinge, eftersom för varje sten hon har vänt på har nya 

problem uppenbarat sig som hon inte kände till från början. Det här gör att det är en 

utmaning för Flyinge att ta fram nya strategier och mycket tid bör därför läggas på denna fas 

så inga förhastade beslut tas som påverkar helheten negativt. Dock får inte för mycket tid 

läggas här, så att det bara tas fram olika strategier som aldrig blir verklighet. Det senaste har 

tidigare varit ett problem på Flyinge (intervju: Ek, 2011).  

 

Ett helhetstänk kring organisationen måste således finnas, vilket Flyinges Vd även påpekar. 

Hennes plan är att bryta de mönster som finns bland personalen och med nya 

gruppkonstellationer hoppas Lilja Wittbom (intervju, 2011) att personalen pratar med 

varandra över avdelningsgränserna och får en större förståelse för varandra. Projektbaserat 

arbete ska även införas som koncept och förhoppningen är att det ska stärka samarbetet 

mellan de olika affärsområdena på anläggningen. Att även införa ett affärssystem ska hjälpa 

de anställda att se helheten mer övergripande, vilket kommer att underlätta 

kommunikationen.  

I nuläget har Flyinge ingen uttalad vision som företaget jobbar utefter (intervju: Ek, 2011).  

Däremot har Flyinges ägare två olika mål med organisationen: lönsamhet och att utveckla 

Sveriges hästhållning (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Enligt Flyinges Vd är de här svåra att 

förena, men det måste bli en kompromiss mellan dessa annars finns det en risk att det om 

ett par år antingen inte går att rida på hästarna som Flyinge föder upp eller också att Flyinge 

visar upp ännu större förlustbelopp (intervju: Lilja Wittbom). Att lyfta fram en vision som 

förenar de här två ägarna kan därför vara relevant ur ett långsiktighetstänk, så att Flyinge 

inte utvecklas åt något håll av de två extrem scenarierna beskrivna ovan.  

Flyinges fastigheter är i dagsläget även ett stort problem, enorma summor går åt för att 

underhålla dessa. Helst skulle Flyinge se att staten gick in och gav bidrag för att underhålla 

byggnaderna (intervju: Lilja Wittbom, 2011), men som det ser ut idag finns inget ekonomiskt 

stöd för det ändamålet (intervju: Ek, 2011). Flyinges Vd jobbar med att komma fram till en 

långsiktig lösning på detta. Det eftersatta underhållet är även ett stort problem, för det finns 

i nuläget ingen lösning. Här behövs innovativt tänkande för att få till en bra lösning (intervju: 

Lilja Wittbom, 2011), vilket teorin belyser är centralt att ha för att utveckla dynamiska 

färdigheter (Teece et al, 1997). 

I framtagandet av nya strategier finns det vissa begränsningar berättar Ek (intervju, 2011), 

företaget kan inte utvecklas åt vilket håll som helt. Att Flyinge till exempel skulle utvecklas till 

mot att bli en islandhästanläggning är inte en möjlighet eftersom de varken besitter den 

typen av kunskap som skulle behövas och idén går emot det som Flyinge vill stå för. Det här 

begränsar Flyinges framtida möjliga utveckling då organisationen bara kan utvecklas ur sina 

kärnvärden. Prahalad och Hamel (1990) belyser även detta synsätt när de säger att företag 
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ska utgå från sina kärnkompetenser och utvecklas från dessa, även Merchant & Van der 

Stede (2007) påpekar att kärnkompetenser och vision ska utgöra grunden för 

verksamhetsstyrningen. I Flyinges fall innebär det då att de ska fortsatta att satsa på kvalité 

och kunskap med fokus på den svenska halvblodshästen (intervju: Ek, 2011).  

Sammantaget kan det sägas att Flyinge har en lång väg att gå innan de har åtgärdad allt som 

behöver förändras. Det kommer vara en lång process med många stegvisa förändringar innan 

företaget har hamnat i fas med marknaden igen.  

b) Kommunicering av förändringen – UNFREEZE 

Tillsammans bildar de anställda på Flyinge med sina olika referensramar företagets kultur, 

beroende på hur väl förändringen kommuniceras kommer den upplevas olika av 

företagskulturen (Judson, 1991 i Armenakis & Bedeian, 1999). Kulturen på Flyinge har länge 

präglats av att företaget har varit en statlig institution (intervju: Heimdahl, 2011), vilket tar 

sig uttryck i att de tidigare inte har tänkt affärsmässigt. Flyinge har funnits till för 

allmänheten och inte för att gå med vinst. Det här tänket finns kvar hos många på företaget 

och enligt avelschefen (intervju: Heimdahl, 2011) är detta anledningen till att de inte har 

hängt med i den utveckling som skett på avelsmarknaden. Med denna inställning blir det 

svårt att fokusera på nuet och den nya situation som råder, vilket är ett måste för att kunna 

hänga med i det tempot som marknaden utvecklas i. Att förstå sig på denna kultur är en 

viktig del av att få till en effektiv och framgångsrik förändring (Denison, 1997 i Deem et al, 

2010). Flyinge måste därför förstå kärnan i sin kultur för att få till en förändring, vilket de 

mångt och mycket har gjort då flera av de anställda beskriver att det institutionstänk som har 

varit måste försvinna och att Flyinge inte längre har monopol på marknaden (intervju: 

Heimdahl, 2011). Sätt till den kultur som finns på Flyinge kan följande punkter urskiljas 

utefter Denisons (1997 i Deem et al 2010) fyra hypoteser. 

o Involvment, när medlemmar uppmuntras till att medverka och påverka så infinner sig 

en känsla av ägandeskap och ansvar som leder till engagemang. Det kan t.ex. ses av 

att de anställda på Flyinge har fått i uppgift att själva sätta upp en budget för sin del 

av verksamheten, detta för att varje person ska veta vad de kan påverka för att få 

företagets ekonomi att gå ihop (intervju: Ek, 2011). Genom att alla känner att de är 

delaktiga uppstår mening och motivation och en vilja till förändring (Gill, 2003), vilket 

kan ses vara fallet på Flyinge. Då Holst (intervju, 2011) intygar att det vara många 

tvära kast, som gjorde att de anställda inte alla gånger hängde med på vad som 

skulle ske.  

o Consistensy, när organisationskulturen, nedbruten till gemensamma uppfattningar, 

värderingar och symboler blir accepterad så är det lättare att uppnå konsensus och 

koordination. Holst (intervju, 2011) beskriver att hon upplever att alla sitter i samma 

båt nu, det är finns en känsla av samhörighet på företaget. Det här har uppkommit 

genom att nya gruppkonstellationer har bildats och att projekt har införts mellan de 

olika verksamhetsområdena.  

o Adaptability, baseras på organisationens behov av att känna av signaler på externa 

och interna förändringar och sedan omsätta dessa genom organisationen. Flyinge är 

ett tungrott företag som är kraftigt nedtyngda av höga fastighetskostnader, politiska 

beslut och en verksamhet som påverkas av många oberäkneliga faktorer. Det här 

bidrar till att de inte kan anpassa sig lika fort som till exempel andra företag eftersom 
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de måste ha klartecken uppifrån från företagets ägare innan stora förändringar kan 

genomföras.  

o Mission, när företagets samhälleliga uppgift tydligt har kommunicerats och 

accepterats av alla i organisationen så ger detta syfte och mening, likaväl som 

riktning för verksamheten. Målet för de anställda är dels att förvalta det kulturarv 

som finns inom företaget men även att utveckla den svenska halvblodshästen och att 

gå med lönsamhet. De här målen är inte alltid enkla att förena och det måste till en 

kompromiss mellan dessa. Det är vad som kan ses på Flyinge nu, eftersom ett 

affärstänk länge har funnits har denna bit lyfts fram men samtidigt vill företaget 

värna om sitt varumärke och fortsätta stå för kvalitet.  

Givet dessa hypoteser har Flyinge en effektiv organisationskultur sett till två av de fyra 

hypoteserna, nämligen involvment och consistency. Däremot behövs en högre grad av 

adaptability och en större förståelse till företagets mission skapas för att 

organisationskulturen ska främja effektivitet. Visserligen finns ett mål med verksamheten, 

Flyinge ska värna om sin historia på ett ekonomiskt försvarbart sätt (intervju: Heimdahl, 

2011), men i dagsläget är det inte tydligt hur detta ska ske, vem är det som ska betala för 

vad? Hypotesen som Denision (1997) kallar för adaptability är starkt förknippad med 

dynamiska färdigheter, eftersom det handlar om att kunna anpassa sig efter nya 

förutsättningar.  

Flyinge har tidigare haft problem att realisera förändringar på grund av missnöje bland 

personalen (intervju: Ek, 2011), vilket tyder på ett inre motstånd till förändring. Missnöjet låg 

mycket i att det vara många olika strategier som lyftes fram, vilket gjorde att det blev många 

olika tvära kast fram och tillbaka om vad som skulle hända (intervju: Holst, 2011). Det kan 

därför sägas att mycket fokus hos den förra Vd låg på att ta fram strategier (intervju: Ek, 

2011), vilken kan ses som steg a) i Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) modell, men 

lite tid lades på att kommunicera förändringen eftersom många av de anställda upplevde att 

de inte riktigt hängde med på allt som skulle förändras (intervju: Holst, 2011).  Det här kan 

ses som att fokus låg på de färdiga strategiska målen och inte på de olika stegen i en 

förändringsprocess, vilket Gill (2003) intygar är ett vanligt problem många företagsledare gör. 

Med andra ord var organisationen inte redo att förändras för de förstod inte hur eller varför, 

vilket ledde till en ovilja till förändring (intervju: Ek, 2011). Det här kan liknas med det teorin 

beskriver som att en organisation måste tinas upp eller förberedas innan den är redo att 

förändras (Lewin, 1947 i Wieck & Quinn, 1999). Den här upptiningen ska ge genom tre faser: 

radera förväntningar, skapa en ängslighet och till sist skapa trygghet (Schein, 1996). Den 

motvilja som fanns kan då ses bero på att företagskulturen inte var upptinad fullt ut.  

Det tänk som har funnits på Flyinge har länge präglats av ”att det var bättre förr” och ”det 

ordnar sig alltid” (intervju: Heimdahl, 2011). Förväntningarna på framtiden har alltså varit 

positiva och på ett eller annat vänster kommer det bli bra. Det här har dock förändrats 

genom att staten har börjat ställa lönsamhetskrav och hotet av att Flyinge avelsverksamhet 

kommer att avvecklas finns i många anställdas tankar (intervju: Holst; Lilja Wittbom och 

Johansson, 2011). Detta är också något som de anställda på företaget verkar ha tagit till sig 

(Intervju: Heimdahl, 2011) och många är villiga att förändras för att de inte ska ske. 
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Kommentarer som ”Det är nu eller aldrig, det är bara att köra” belyser detta (intervju: Holst, 

2011) och tyder på att förändring ses som den enda alternativet för överlevnad. 

Lilja Wittbom (intervju, 2011) beskriver att många av de anställda känner sig frustrerade och 

vill göra mer för att vända den situation som råder, vilket kan tolkas som att förändringen ses 

som brådskande och angelägen. Att Flyinge ska läggas ner kan därför vara den 

bakomliggande skrämselfaktor som teorin påpekar är väsentlig för att förändring ska fortlöpa 

så bra som möjligt (Schein, 1996). Kotter (1995) har just beskrivit att denna brådska mot 

förändring är viktig del av upptiningen, vilket då skulle betyda att Flyinges företagskultur har 

börjat bli upptinad som kan ses genom att Lilja Wittbom (intervju, 2011) intygar att de flesta 

av de anställda visar upp ett starkt engagemang inför förändring. Det finns alltså tecken på 

att fas två (Schein, 1996), skapa en ängslan som blir till motivation till förändring, har varit en 

del av utvecklingen på Flyinge. 

Den här stämningen till förändring har funnits en tid på företaget även när Bredberg var Vd 

(intervju: Heimdahl, 2011). Det har alltså funnits en medvetenhet och vilja till förändring, 

men ändå misslyckades tidigare försök på grund på ovilja bland personal och bristande 

förtroende för att Bredberg skulle kunna leda förändringen (Sporthästen, 2011).  Det här 

tyder på att det sista fasen i upptiningen, skapa trygghet, aldrig infann sig på Flyinge, vilket 

tyder på att detta steg är väsentligt för att få till en framgångsrik förändring. Genom att 

tillsatta Lilja Wittbom som har tidigare erfarenhet av förändringsarbeten medförde det att 

många på Flyinge hade stort förtroende för henne (ordförande Claes Lundell ur Sporthästen, 

2011). Att byta Vd ytterligare en gång ses inte heller längre som ett alternativ (Intervju: Holst, 

2011), vilket medför att många kanske är mer öppna och mottagliga för den nya Vd:n och vill 

att det nu ska fungera. ”Jag känner nu är det bara att tuta och köra. Med Marianne och allt, 

så känns det bra. Jag har full tro att det här ska gå vägen. Jag tror att det är många som 

känner så, att vi alla kämpar åt samma håll” (Intervju: Holst, 2011). Holst (intervju, 2011) 

intygar även att det också att det känns som att organisationen äntligen har landat lite och 

att arbetsron börjar komma tillbaka, vilket talar för att de anställda åter igen börjar känna en 

trygghet som de inte har känt med de andra Vd:arna som har varit. Följaktligen finns det skäl 

att tro att fas tre har börjat infinna sig, det vill säga en känsla av trygghet. Det skulle då 

betyda att organisationen har blivit upptinad enligt Schein (1996) och att här sista steget 

med att skapa trygghet var nyckeln till att få till en förändring hos personalen på Flyinge.  

c) Samla acceptans för förändringen 

Det finns därför tydliga tendenser om att organisationen har blivit upptinad och därför är 

redo för förändring. Det har under det senaste halvåret skett många förändringar på Flyinge, 

vilket har resulterat i att de anställda börjat tänka på ett annat sätt och blivit mer medvetna 

om vad som påverkar det ekonomiska resultatet för företaget (intervju: Ek, 2011). För att 

vända Flyinges situation kommer det dock krävas fler förändringar än de som hunnit 

implementeras i dagsläget. Att saker och ting har börjat ske är absolut positivt då detta ökar 

motivationen, vilket kan fungera som förberedelse inför större förändringar i framtiden. 

Kotter (1995) hävdar att för att avsluta en förändring ska kopplingen mellan förändringen 

och organisationens framgång publiceras för att befästa det nya läget, men detta borde även 

fungera som motivationshöjare för framtida förändringar. Om de anställda ser att saker och 
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ting har börjat hända och att resultatet av förnyelserna är positivt så ökar det chansen för att 

de ska ha en positiv inställning till framtida förnyelser.  

I detta skede beskriver Kotter (1995) även hur olika nyckelpersoner som förespråkar 

förändring kan sprida en positiv anda. Genom Lilja Wittboms starka drivkraft och 

engagemang kan tydliga tendenser ses att hon har haft den påverkan på sin personal. Bland 

annat pratar både Heimdahl, Holst, Johansson och Ek (intervju, 2011) i positiva termer om 

den nya Vd och de beskriver att det är först nu som förändringen är självklar.  

I detta steg säger teorin även att det kan vara bra att lyfta fram delmål eller belöningar på 

vägen som kan motivera de anställda till förändring. För ett effektivare genomförande av 

förändringsprocessen kan det därför vara bra för Flyinge att lyfta fram milstolpar.  Vi kan se 

att det ändamålet skulle kunna uppfyllas i att företaget implementerar ett system med 

balanserade styrkort. Vi kommer till detta under avsnitt 5.4. 

d) Gå från status quo till önskat läge - CHANGE 

För att ändra beteende och mindset på Flyinge har nya gruppkonstellationer bildats vilket 

även har bidragit till att kommunikationen har förbättrats berättar Holst (intervju, 2011). Hon 

berättar också att kostnader har blivit en central fråga på företaget. Även om nya idéer 

välkomnas så är det alltid en fråga om kostnader. Andra förändringar som skett är att stora 

besparingar har kunnat göras. Språket är också annorlunda, kund och kostnad är ord som 

används oftare än tidigare (Intervju: Lilja Wittbom, 2011). Organisationen har dessutom 

kunnat slimmas och dubbelarbete har minskas. Inköpsfunktionen har centrerats till en 

person. Möten har förlagts tätare. Utöver detta har varje enhet har fått ett ekonomiskt 

ansvar för de kostnader och intäkter som just den enheten kan påverka.  

De olika affärsområdena har genom dessa åtgärder enats och de anställda jobbar nu mer åt 

samma håll (Intervju: Holst, 2011). De olika läger som tidigare har funnits har brutits upp 

genom att de nya gruppkonstellationerna har skapts och många nya tankar och idéer har 

lyfts fram. Holst (intervju, 2011) intygar att kommunikationen på företaget är betydligt bättre 

i nuläget och att alla sitter i samma båt och måste hjälpa varandra.  Nu när det gamla tänket 

är på väg bort, det vill säga att det ”alltid löser sig” är organisationen mottagligt för nya ord 

som ”kund” och ”marknad”. Innan har företaget inte alls förstått innebörden av det här 

tänket, vilket enligt teorin kan ha berott på att företagskulturen inte var upptinad (Schein, 

1996). Lilja Wittbom (intervju, 2011) intygar att när hon började och berättade att Flyinge 

skulle bli mer marknadsorienterade förstod inte de anställda vad det innebar, vilket kan vara 

svårt när Flyinge aldrig har haft något affärstänk innan. I de anställdas referensramar fanns 

inte det här synsättet och därför krävdes tydlig kommunikation med konkreta exempel för 

att få ut budskapet (Intervju: Lilja Wittbom, 2011). Om inte organisationen skulle varit 

upptinad skulle detta ha varit svårare att genomföra. Teorin säger att i detta steg får ord en 

ny mening, begrepp kan tolkas bredare och individer kan lära sig att tolka omvärlden 

annorlunda (Schein, 1996), vilket har visat sig stämma på Flyinge.  

På Flyinge kunde vi se att detta nya affärstänk har börjat prägla de personer vi intervjuade 

och de hade börjat tänka mer affärsinriktat. Avelschefen (intervju: Heimdahl, 2011) beskrev 

sig själv som en viktig säljare, ekonomichefen (intervju: Ek, 2011) har arbetat fram företagets 
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nya budgetar och Flyinges receptionist (intervju: Holst, 2011) har märkt av ett nytt tänk inom 

organisationen då kostnader har fått ett större fokus. 

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget – FREEZE 

Flyinge har inte nått fram till slutet av förändringsarbetet, och det kommer de nog aldrig 

riktigt att göra då marknaden kan förväntas var försatt dynamisk och föränderlig sätt till de 

tendenser som finns om den framtida utvecklingen (Aurich & Aurich, 2006).  

Dock hävdar Kotter (1995) att för att befästa varje förändring ska kopplingen mellan 

förändring och företagets framgång ska kommuniceras till företagets anställda för att befästa 

det nya, bättre läget. Eftersom effekterna av förändringarna som genomförts inte riktigt har 

kunnat påvisas ännu är det svårt att se hur detta slutskede har påverkat organisationen. Det 

som kunnat ses är att de förändringar som kunde göras i höstas har haft en positiv effekt på 

omsättningen som inte blev lika illa som väntat. Detta har i sin tur sporrat de anställda till att 

jobba ännu hårdare med sitt affärstänk och med besparingar (intervju: Lilja Wittbom, 2011). 

Detta gör att företaget upplevs som mer enat och jobbar då alla jobbar åt samma håll 

(Intervju: Holst, 2011).  

5.2.2 Kontinuerlig förändring 

Kontinuerliga förändringar sägs drivas av en vakenhet och det inre motstånd som finns inom 

organisationer är så gott som eliminerat (Wieck & Quinn, 1999). Flyinge kan idag inte visa upp den 

här typen av vakenhet, eftersom det fortfarande finns krafter inom organisationen som bidrar till att 

de inte lyckas anpassa sig (Flyinge nyhetsbrev, 2010). Organisationen kan dock ses vara redo för 

förändring, som även de anställda och Vd intygar (intervju: Holst, 2011). Det som begränsar 

företagets vakenhet är att Flyinge i dagsläget är en komplex organisation som gör att förändringar 

genomförs långsamt (Intervju: Lilja Wittbom, 2011).  

Det finns många aktörer inblandade på många olika områden som begränsar företagets flexibilitet, 

dels ägarstrukturen men även de olika affärsområdena och fastigheterna (Intervju: Heimdahl, 2011). 

Det är inte bara för Flyinge att satsa på ett nytt kort utan det måste fortfarande accepteras av 

företagets ägare och gå i linje med resterande affärsområden och inte strida mot några 

fastighetsbestämmelser (intervju: Lilja Wittbom). Det finns alltså en inbyggd tröghet på grund av 

organisationsstrukturen, som gör företaget tungrott. Det är en stor skuta att vända (intervju: 

Heimdahl, 2011). Organisationsstruktur sägs även vara en faktor till inre motstånd enligt teorin 

(Wieck och Quinn, 1999). 

Företagets institutionskultur har även begränsat dess innovativa tankebanor, kultur är enligt teorin 

också ofta en bakomliggande faktor till tröghet (Karp & Helgo, 2008).  De har haft svårt att hänga 

med i utvecklingen och även om organisationen i nuläget är beredd att ändra sig finns tendenser till 

att dess historia håller dem tillbaka, kommentarer som att Flyinge aldrig skulle kunna utvecklas till en 

islandhästanläggning belyser detta (intervju: Ek, 2011). Att även flera anställda har svårt att 

acceptera den förändring som sker då den inte för många är helt främmande och inte en del av den 

kultur som har varit på företaget. Det här medför att även om förändringen upplevs som positiv och 

de vill förändras, så vet de anställda ändå inte riktigt hur de ska bete sig och vad som krävs av dem. 

Det här belyser Lilja Wittbom (intervju, 2011) när hon säger att det är bara att fortsätta var tydlig 

med exempel och tjata tills de förstår. Det tyder på att det kommer vara en lång process innan 

individer har bytt ut sina handlingsmönster och börjat ta till sig det nya affärstänket. Kulturen på 
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företaget begränsar därför på många sätt företagets snabbrörlighet.  Den förmåga till improvisation 

och nytänkande som är central vid kontinuerliga förändringar, kan därför vara svår att eftersträva. I 

dagsläget  

De här faktorerna leder alltså till ett inbyggt motstånd och begränsar därför Flyinges utveckling av 

dynamiska färdigheter, eftersom de inte kan vara så flexibla som vore idealet (Wieck & Quinn, 1999).   

Det finns för många aktörer som har sin bild av vad som behöver göras och att kommunikationen 

inte fungerar perfekt idag försvårar utvecklingen ytterligare, vilket exempelvis kan ses genom att 

Flyinge fortfarande inte vet vilka anslag de får till hösten i utbildningen (intervju: Lilja Wittbom, 

2011). De kan med andra ord inte bara omvandla sina resurser hur som helst och därför blir det svårt 

att improvisera och vara innovativa, som dynamiska färdigheter innebär (Teece et al, 1997).  

Första steget tror vi därför bör vara att fortsätta genomföra stegvisa förändringar och tills de har en 

organisationsstruktur och organisationskultur som är inte bidrar till motstånd. På grund av att Flyinge 

i dagsläget inte har kommit in i en spiral av kontinuerlig förändring har vi inget empiriskt material 

som belyser den här förändringen, vilket har resulterat i att vi har något underlag för de resterande 

stegen i förändringsprocessen därför har vi valt att diskutera dessa under kapitel 6.1. 

5.3 Ledarskap – Kommunicera förändringen 
Nästa steg i utvecklandet av dynamiska färdigheter, när strategin är framtagen, är att effektivt 

kommunicera den. Här har ledaren en viktig roll att fylla och denna är många gånger den 

bakomliggande faktorn till framgång eller ej (Gill, 2003). Vid stegvisa förändringar är det viktigt att 

kunna styra kulturen, då denna även utgör en del i den tröghet som behöver minimeras för att kunna 

bedriva ett effektivt förändringsarbete (Weick & Quinn, 1999) – det är även här mycket av de 

problem som finns på Flyinge idag är lokaliserade. Det är också viktigt att noggrant gå igenom varje 

steg i en förändringsprocess för att minska motståndet till förändringen, problem kan uppstå när 

fokus ligger på det färdiga målet och inte på stegen i en förvandlingsprocess (Gill, 2003). Flyinges 

problem är bland annat lokaliserat till ett mindset hos de anställda som finns kvar sedan tiden då 

företaget var en statlig institution, ett annat problem finns i kommunikationen mellan avdelningarna 

och organisationens struktur.  

Flyinges ekonomichef (intervju: Ek, 2011) berättar att det är jättesvårt att ändra en företagskultur, då 

detta inte känns naturligt för individen den berör. Hon (intervju: Ek, 2011) menar att det kan komma 

att bli en lång process på företaget att ändra kulturen, processen påverkas både av den förändring 

som sker hos de anställda men även av vilka nya personer som kommer in i organisationen.  En del av 

det som utgör trögheten beror alltså på att det ligger i en människas natur att vara eller icke vara på 

ett visst sätt. Ett annat exempel på när de anställda på Flyinge visat på motstånd i samband med 

förändringen var när budgeten skulle fördelas ut på avdelningarna. Flera på företaget utryckte då sitt 

ogillande och menade att det borde vara chefernas uppgift att sätta budgeten.  Det kan liknas med 

det som teorin beskriver som ett djur som vill försvara sitt revir (Gill, 2003).  

Tröghet kan ses på flera nivåer hos en människa, vissa saker går enklare att ändra på, andra går inte 

alls. Det är alltså orimligt att tröghet skulle gå att eliminera helt, däremot kan trögheten i 

organisationen göra sig mer eller mindre påmind beroende på hur förändringen hanteras (Karp, 

2006). Även förändringens natur borde spela en roll för trögheten i organisationen, något som också 

har belysts i teorikapitlet, det vill säga hur djupt går förändringen? När förändringen går emot vad 

som känns naturligt för en person kan man förvänta sig en hög grad av motstånd. Av den 
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anledningen är kulturen på företaget som sagt mycket central. Om det känns naturligt att förändras 

kommer motståndet till förändringen att vara mindre. För de tillfällen då förändringen inte känns 

naturlig ska ledaren, som vi tidigare redogjort för, gå igenom ett antal steg för att minimera 

trögheten: 

a) Analysera av vad som behöver förändras  

Varje anställd ska själv ta ansvar för sina handlingar och för att styra förändringen för att den 

ska bli effektiv (Karp, 2006), men för att göra det måste de se varför förändringen ska ske. 

Ledaren ska därför analysera situationen: se möjligheter, lösa problem och ta beslut. På 

Flyinge har Vd:n suttit i möte med alla anställda för att kartlägga struktur och rutiner. 

Samtidigt har många problem uppmärksammats allt eftersom vardagen på Flyinge har 

fortgått. Gill (2003) beskriver att det även är viktigt att de anställda förstår varför en 

förändring genomförs, att den har en mening. Just här kan den förra Vd:n på Flyinge ha 

misslyckats, eftersom en av de anställda berättade att det var många olika tvära kast hela 

tiden som bidrog till att det aldrig blev någon arbetsro (intervju: Holst, 2011). Det är alltså 

otroligt viktigt att ledare kan ta fram olika strategier som de anställda kan förstå och som det 

finns en chans att förverkliga. På så vis stämmer förändringen överens med organisationens 

mening och värderingar och skapar en vision för framtiden.  Här tror vi att Lilja Wittbom har 

varit tydlig och lyft fram de bakomliggande orsakerna till de anställda så att de förstår att 

förändringen behöver äga rum, vilket till exempel kan ses genom att hon hade samtal med 

alla anställda i mindre grupper och hade en öppen dialog med dem. Det här skapar en känsla 

av att alla är med och sitter i samma båt som Holst (intervju, 2010) intygar, vilket Karp (2006) 

även påpekar är en viktig faktor till en effektiv förändring. 

b) Kommunicera förändringen  

Enligt Heimdahl (intervju, 2011) finns det en del anställda på Flyinge som inte har varit 

fullständigt positiva till de förändringar som genomförts. Det kan ha att göra med det som 

teorin beskriver som att individer verken söker eller välkomnar en förändring, utan enligt 

dem medför en förändring en rubbning av den balans som finns inom företaget (Karp & 

Helgo, 2008).  Enligt Gill (2003) är en bra vision därför en viktig faktor eftersom det skapar en 

mening med förändringar. Ledaren ska också motivera till reflektion över beteenden, 

förmågor, värden och roller (Karp, 2006). Flyinge har idag ingen uttalad vision, däremot 

uttrycker de anställda att ett klart mål är att skapa ett företag med en hållbar ekonomi.  Här 

finns det därför möjlighet för utveckling och organisationen kan bli bättre och utvecklas åt 

samma håll, eftersom en vision bidrar till att alla individers värderingar och mål lättare 

överensstämmer med organisationen mål (Karp & Helgo, 2008).  

När Flyinge ska lyfta fram en vision ska de tänka på den ska vara tydlig, tilltalande och kunna 

föreställas (Gill, 2003). På så vis kan hela företaget enas under ett och samma mål och inte 

vara som det är idag att olika anställda har olika bilder om framtiden (intervju: Ek; Johansson 

och Holst, 2011). Visionen ska fungera som startpunkt till förändring och skapa något 

brådskande om att det är viktigt att förändras (Gill, 2003). Det här kan liknas med Scheins 

(1996) teori om att en organisation måste försättas i ängslan och därmed få motivation att 

förändras. Denna skrämselteknik bottnar i samma tänk om att förändring är brådskande och 

att handling måste ske ögonblickligen och är oundviklig. Sätt till de här teorierna kan det 

uttydas att viljan till förändring är kopplad till individers känslor, det vill säga en psykologisk 
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faktor. Viljan till förändring kommer inte av att någon säger att nu ska företaget förändras 

utan den måste komma inifrån varje individ annars känner de anställda inte samma 

engagemang inför förändringen.  

Ledaren måste även motivera personer i organisationen till att reflektera över sina 

beteenden, förmågor, värden och roller. En viktig aspekt på ledarskap är 

kommunikationsförmåga, särskilt när det kommer till att motivera andra till förändring (Karp, 

2006). Den här aspekten går att se att Lilja Wittbom har tänkt på eftersom hon har varit 

tydlig med att påpeka att en viktig del av den förändring som sker är att alla anställda ska 

förstå sin roll i helheten. Teorin säger att det är viktigt att visualisera de problem som finns 

(Karp, 2006) och det kan liknas med Lilja Wittboms ord när hon berättade för oss hur viktigt 

det var att exemplifiera allting annars förstår folk inte. Till exempel ska de som jobbar i stallet 

kunna fråga om kunder vill ha kaffe och ha en Flyinge-jacka på sig, på så vis har de bidragit till 

nöjdare kunder. Det här synsättet har de anställda inte alls haft innan och nu genom tydliga 

riktlinjer har de anställda börjat tänka om. 

c) Samla acceptans för förändringen  

En förändring innebär att en människas identitet ändras, detta kan ske genom att förändra 

kultur, kompetenser, värderingar, mål och/eller beteende (Karp, 2006). Flyinges ekonomichef 

(intervju: Ek, 2011) har som vi tidigare berättat påpekat att förändringen som nu sker på 

företaget kan innebära att företaget ställer krav på vissa medarbetare som inte är rimliga för 

dem att leva upp till då det man begär inte känns naturligt för just den personen. John 

Maynard Keynes (citerad i de Vires, 2001) framhåller att svårigheten inte ligger i att få folk 

att acceptera nya idéer utan att få dem att glömma sina gamla, vilket blir tydligt på Flyinge 

där gamla tänk sitter kvar från tiden för över 20 år sedan. Arbetet pågår intensivt med att 

medvetandegöra att detta är ett problem. Bland annat har Vd:ns sätt att ständigt prata om 

kunder och försäljning stor påverkan på de anställdas sätt att vara (intervju: Ek, 2011). För att 

samla acceptans för förändringen och motivera människor måste dessa enligt Karp (2006) få 

säga sin åsikt, ledare ska därmed ge de anställda möjlighet, kunskap, färdigheter, frihet och 

självförtroende. Vd:ns möten med alla anställda ingav en känsla av att någon brydde sig om 

vem den anställde var och vad denne hade att säga.  

d) Gå från status quo till önskat läge  

För att verkställa förändringen ska ledaren studera sig själv för att skapa trovärdighet och 

därigenom inge auktoritet (Austin, 1997 i Karp, 2006). Ekonomichefen på Flyinge påpekade 

att det är viktigt att ha en chef som är precis så som man vill att de anställda ska vara. 

Arbetet pågår nu med att medvetandegöra alla anställda om problemet med mindset, det 

genom att Vd:n ifrågasätter, ställer krav och följer upp det beteende som anses vara 

önskvärt. Vd:ns sätt att hela tiden prata om kunder och försäljning gör att det sker en 

förändring i den anställdas syn på verksamheten, på detta sätt kommer även de anställda att 

börja tänka på kunder och försäljning (intervju: Ek, 2011) 

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget  

Förändring medför ofta kaos i organisationen kring hur individen ser på sig själv och på 

organisationen. Ledaren ska vara en stabil punkt och inge kontroll. Samtidigt måste de 

anställda ges frihet att forma företagets nya identitet. Företagets framgång ska publiceras för 

att befästa det nya läget. Flyinges Vd berättar att det innebär en svårighet att stora delar av 
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företaget inte går att kontrollera p.g.a. politiker, oberäkneliga hästar etc. – det är ett mycket 

komplext företag. Detta borde kunna innebära en svårighet för Vd:n i att inge kontroll i en 

förändringsprocess, det blir ett tillstånd av kaos på kaos. 

Sull (2003 i Karp & Helgo, 2008) framhåller vikten av att inte stressa fram en förändring, en 

ogenomtänkt förändring brukar ofta fallera. Förändringar genomförs dessutom många gånger som 

en snabb lösning på dåliga ekonomiska resultat, vilket medför att förändringarna kanske inte är 

ordentligt genomtänkta och företaget tenderar att tänka i begränsade tankebanor (Gill, 2003). I 

denna hets att prestera bättre genomförs förändringar utan att alla inom organisationen är 

medvetna om varför förändringen genomförs och företaget kan uppfattas som splittrat (Karp, 2006). 

Detta är också precis vad som tidigare har hänt på Flyinge och som de anställda vittnar om (Intervju: 

Holst, 2011). Det uppstod då en förvirring kring företagets mål och värderingar och att kommunicera 

klara mål är centralt i en förändringsprocess. 

Att förre Vd:ns strategiarbeten upplevdes som negativt från personalen belyser vikten av att både 

kunna planera och genomföra för att motivera personal och också för att se effekter av planeringen. I 

en förändring är det också viktigt att kunna just se effekter i syfte att befästa det nya läget efter en 

förändring (Kotter, 1995) Nya Vd:ns handlingskraft motiverar också personalen på Flyinge, Holst 

(intervju, 2011) kommentar: ”Med Vd:n i fråga så är det en aktiv Vd som verkligen vill någonting, som 

man känner brinner för detta själv. Inte bara att segla runt och bara är Vd. Nä, utan man känner att 

hon aktivt verkligen tar tag i saker och att hon bryr sig.”  

Att Flyinge inte har en uttalad vision verkar inte upplevas som ett problem. Att ta fram en vision är 

för de anställda förknippat med de misslyckade strategiarbeten som den tidigare Vd:n spenderade 

mycket pengar på (intervju: Ek, 2011). Personalen verkar snarare motiveras av att så många försök 

har gjorts tidigare utan resultat, alla har förstått det brådskande i att en förändring måste ske för att 

företaget ska överleva. Det finns även en stark känsla av stolthet över Flyinges arv och status i 

hästsverige som gör att rädslan för att inte få finnas kvar blir starkare än rädslan för att förändras. 

Det som är nytt och som många ställer sina förhoppningar till den här gången är den nya ledaren på 

företaget. Lilja Wittbom verkar ha gjort ett intryck på de anställda på Flyinge som vi ser kan ha 

påverkat till att förändringen nu sker på enad front. 

På Flyinge har många av de processer som beskrivits ovan hittills skett parallellt, analysen av vad som 

behöver förändras har skett samtidigt som acceptans har samlats för förändringen, detta när Vd:n 

har suttit i möten med alla anställda. Samtidigt upplever Vd:n en svårighet i att många problem dyker 

upp allteftersom. ”Varje sten som lyfts visar nya bekymmer” (intervju, Lilja Wittbom, 2011) Detta gör 

att förändringen blir mer komplex än det rätlinjiga förlopp som tidigare författare beskrivit, där olika 

faser kan urskiljas och varje fas ska vara avslutad innan nästa påbörjas. På Flyinge verkar arbetet inte 

gå utefter en klar plan med skilda faser utan varje problem behandlas enskilt allteftersom de uppstår. 

Fokus ligger istället på tydlig kommunikation snarare än planering och genomförande.  

5.4 Balanserade Styrkort 
Ett sätt att styra och kommunicera en förändring är att använda sig av balanserade styrkort (Kaplan 

& Norton, 1992 i Deem et al 2010), därför är de ett bra hjälpmedel i dynamiska företag där 

förändringar ständigt genomförs. Idén med balanserade styrkort är att balans ska råda mellan 

finansiella- och icke-finansiella nyckeltal, interna och externa nyckeltal, leading och lagging-
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indikatorer och nyckeltal på kort och lång sikt. Dessa perspektiv sorteras sedan in under kategorierna 

finansiellt, process, kund och innovation (Kaplan & Norton, 1992 i Deem et al 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

När nyckeltalen tas fram är det väsentligt att analysera vad som utgör värdeskapande faktorer på 

företaget, dessa ska sedan viktas och utgöra grunden för mätetalen (Merchant & Van der Stede, 

2007).  Detta stämmer också med vad Prahalad och Hamel (1990) säger om att företag ska utgå från 

sina kärnkompetenser och utvecklas från dessa. Här är det viktigt att ha i beaktande vilka värden som 

är kärnvärdena inom organisationen. Flyinge strävar efter kvalité i allt de gör (intervju: Lilja Wittbom, 

2011) och ska därför ha mätetal som ligger till grund för detta, samtidigt får inte lönsamheten bli 

lidande då hög kvalité ofta är förknippat med höga kringkostnader. Det måste alltså bli en viktning 

mellan kostnader och kvalité, där det är viktigt att hitta de värdeskapande faktorerna. Till exempel 

behöver det dyraste höet inte alltid vara det av högst kvalité utan det är viktigt kunna tänka 

rationellt, i likhet med Kjellström (intervju, 2011) på Hästak, och alltid försöka att hitta de bästa 

lösningarna. 

Ett annat problem som finns är att Flyinge inte har en klar och tydlig vision i dagsläget (intervju: Ek, 

2011), dessutom är målsättningen att värna om den svenska halvblodshästsaveln inte 

marknadsmässigt förankrad (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Om Flyinge önskar få alla anställda att 

enas och jobba åt samma håll kan balanserade styrkort vara ett bra hjälpmedel, eftersom de 

balanserade styrkorten kan fungera som en tydliggörare av visionen (Kaplan & Norton, 2001). Det 

innebär att ord översätts till handlingar vilket gör att styrkort är ett kraftfullt kommunikationsverktyg 

– särskilt i förändringsprojekt (Kaplan & Norton, 2001). Detta kan även ses av att Lilja Wittbom 

(intervju, 2011) när hon beskriver att stallpersonalen ska vara marknadsorienterade genom att säga 

”Hej!” och bjuda på kaffe när stoägarna kommer och lämnar sina ston. Sådana här tydliga exempel 

hjälper personalen att förstå vad de ska göra.  Styrkortet med sina mätetal kan alltså även de fungera 

som tydliga exempel och därför vara ett bra hjälpmedel för att få de anställda till handling (Kaplan & 

Norton, 2011).  

Via styrkortets kommunikationsfunktion kan avdelningar länkas samman och suboptimering minskas 

(Kaplan & Norton, 2001), vilket kan vara intressant för Flyinge då man idag har problem med att 

avdelningar inte pratar tillräckligt med varandra. En lösning på det problemet har idag hittats i nya 

gruppkonstellationer och tätare möten, ett styrkort för organisationen kan då utgöra ett 

komplement till detta. Samtidigt ska styrkortet utgöra verksamhetsplanering och målformulering 

samt ge strategisk feed-back (Kaplan & Norton, 2001), vilket är en stor fördel i det förändringsarbete 

som sker. En annan fördel med styrkorten är också att de gör företaget mer flexibelt då problem kan 
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upptäckas snabbare, eftersom vid implementeringen måste företaget kartläggas (Kaplan & Norton, 

2001). Detta kan ses som stark kopplat till dynamiska färdigheter, ju snabbare problem kan åtgärdas 

desto mer flexibilitet kan företaget ha (Teece et al, 1997).  

Vad som påverkar implementeringen är till exempel att en del företag tar in för många eller fel 

styrmått, få nyckeltal är enligt Merchant och Van der Stede (2007) bättre än flera. Även kulturen 

påverkar implementeringen. Vi har tidigare beskrivit effektiv organisationskultur enligt Denisons 

(1997 i Deem et al 2010) fyra hypoteser vilka också har applicerats på Flyinge under avsnitt 5.2.1. Där 

beskrivs ett behov hos Flyinge av en högre grad av adaptability och en större förståelse till företagets 

mission för att organisationskulturen ska främja effektivitet på ett optimalt sätt. Visserligen finns ett 

mål med verksamheten, Flyinge ska värna om sin historia på ett ekonomiskt försvarbart sätt 

(intervju: Heimdahl, 2011), men i dagsläget är det inte tydligt hur detta ska ske, vem är det som ska 

betala för vad? Hypotesen som Denision (1997) kallar för adaptability är starkt förknippad med 

dynamiska färdigheter, eftersom det handlar om att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar.  

Denisons (1997 i Deem et al, 2010) mått på en effektiv företagskultur avgör hur lätt en organisation 

kan implementera balanserade styrkort, ju högre överenstämmelse desto lättare är 

implementeringen (Denision, 1997). Flyinge behöver därför arbeta för att öka graden av 

överrensstämmelse i alla fyra hypoteserna och framförallt i de två sistnämnda, för att en 

implementering av balanserade styrkort ska ha så stor chans som möjligt att bli framgångsrik. Även 

ledarskapsstilen påverkar hur lyckad implementeringen av styrkortet blir, styrkortet får inte bli ett 

sätt att kontrollera de anställda (Kaplan & Norton, 2001). Ingen på Flyinge förstod vad nyckeltal var 

för något när Vd:n ville implementera detta I höstas (intervju: Lilja Wittbom, 2011), organisationen 

verkar därför inte vara riktigt redo för den typen av prestationsmätningssystem. Även det pekar på 

att organisationskulturen behöver ändras innan styrkorten kan implementeras på ett framgångsrikt 

sätt. 
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6 DISKUSSION 
 

I det här kapitlet diskuteras kontinuerliga förändringar om vad som borde krävas av företag och 

ledare vid utvecklandet av dynamiska färdigheter. Sedan presenteras olika tänkbara mätetal för 

Flyinges verksamhet. Då ingen empiriskt underlag finns som styrker de givna teorierna om 

kontinuerliga förändringar har författarnas egna slutsatser fått stå som grund för följande 

resonemang. 

6.1 Kontinuerlig förändring 

Då Flyinge bör lära sig att bemästra kontinuerliga förändringar i framtiden för att ytterligare utveckla 

sina dynamiska färdigheter kan följande process ”Freeze-Rebalance-Unfreeze”, vara värd att studera. 

Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) modell är även aktuell i fråga om kontinuerliga 

förändringar: 

a) Analys av vad som behöver förändras 

Skillnaden här från en stegvis förändring är att det inte sker någon lång process med att 

lokalisera problem och sedan komma fram till en lösning, då kulturen är präglad av 

problemlösande och att hitta nya bättre lösningar sker därför kontinuerligt av alla anställda 

(Liker, 2009). Den vakenhet om att det är bråttom att förändras som nämns inom teorin 

(Wieck & Quinn, 1999) kan vara uppbyggd på en långsiktig plan om att ständigt bli bättre 

annars kan organisationen riskera att hamna efter. För att alla ska jobba utefter denna 

filosofi bör det krävas en stark laganda och teamwork så att alla jobbar åt samma håll. Det 

skulle inte funka om någon person hittade ett problem och försökte lösa det själv utan det 

måste finnas en tydlig kommunikation och tillsammans kan problem åtgärdas. Strategier 

bör därför inte bara lyftas fram av den högsta ledningen utan det måste finnas ett 

organisationssystem kring improvisation och nytänkande, så att alla anställda har något att 

säga till om. 

Det kan till exempel innebära att organisationen är decentraliserad, men även att varje 

anställd har chansen lyfta fram idéer och att det finns någon i en högre position som lyssnar 

på deras ord. Ledaren har därför som teorin säger en nyckelroll att uppmuntra och 

engagera sina anställda att vara problemlösare (Liker, 2009), så om en anställd ser ett 

problem ska de komma till ledaren och diskutera och genom att argumentera tillsammans 

ska en lösning uppstå. Det här kräver att ledaren själv är insatt i verksamheten och vet hur 

allt fungerar och därför kan föra en argumentation med den anställde. Här är det viktigt att 

allt inte är en kostnadsfråga utan det är den långsiktiga framgången som är den viktiga. Om 

en liten justering kan höja effektiviteten något innebär det en kostnad, men om 

förändringen inte genomförs kanske det inte får någon direkt inverkan på kort sikt men på 

lång sikt genom många sådana här små justeringar kommer organisationen vara långt mer 

effektiv än konkurrenter. Kostnaden i slutänden kommer troligtvis bli lägre än om ett helt 

system tillslut måste bytas ut, vilket till och med kan resultera i en stegvis förändring. Det 

här är viktigt i dynamiska företag där det är centralt att vara snabbfotade och alltid vara 

bättre än sina konkurrenter (Abrahamson & Brege, 2004) 
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b) Kommunicering av förändringen – FREEZE 

I en kultur där problemlösning är centralt bör det finnas en stark drivkraft till att lösningar 

alltid måste tas fram och ett behov för improvisation och nytänkande. Det kan bero på att en 

stark vision har kommunicerats till de anställda, som Karp (2006) påstår är en viktig drivkraft 

mot förändring. De anställda nöjer sig därför aldrig med det nuvarande läget utan strävar 

hela tiden mot målen som finns i framtiden. Om ett företag befinner sig i ett snabbrörligt 

företagsklimat kommer visionen aldrig uppnås, eftersom den kommer att förändras med 

tiden. Det kommer därför aldrig finnas något behov till att stanna till utan ju med detta 

kommer förändring accepteras som en konstant faktor och vara en del av vardagen på 

företaget, vilket teorin instämmer i (Wieck & Quinn, 1999)  

Detta innebär att ny kunskap, rutiner, ord med mera inte kan bli en del av kulturen och 

allmänt gällande så vida inte organisation stannar upp. Organisationen måste därför frysas, 

så att anställda utvecklas åt samma håll med samma värderingar och handlingsmönster. För 

att lyckas frysa en organisation som befinner sig i ett rörligt företagsklimat där det ständigt 

finns motiv till förändring bör ett sätt att göra detta kunna vara att ha många delmål, för 

varje liten justering finns ett mål uppsatt. Det är därför som balanserade styrkort kan vara ett 

motiverat hjälpmedel i dynamiska företag.  

I den här känslan av trygghet som infinner sig när företaget har uppnått ett delmål, det vill 

säga steg e enligt Judsons (1991 i Armenakis & Bedeian, 1999) modell, kan nya 

beteendemönster gällande språk, problemlösning och beslutsfattande kommuniceras.  På så 

vis kan till exempel en ny effektivare rutin bli standardiserad och allmänt gällande för hela 

organisation. Nästa gång organisationen frys byggs rutiner på den gamla standarden på sätt 

utvecklas organisationen hela tiden framåt och blir bättre och suboptimeringar motverkas.  

c) Samla acceptans för förändringen 

Vid kontinuerliga förändringar är förändring en del av kulturen varje anställd har förmåga till 

improvisation och nytänkande (Liker, 2009) och auktoriteten vid sådana här förändringar är 

kopplade till arbetsuppgifter snarare än titlar (Wheatley, 1992 i Wieck & Quinn, 1999). På 

grund av detta finns det belägg att tro att dynamiska organisationer bör vara ganska 

decentraliserade så att varje anställd har möjlighet att själv improvisera och agera i sitt 

arbete, vilket är svårt om en chef styr och ställer varje steg de anställda tar. Däremot kan det 

även fungera så som nämndes ovan att ledaren är medveten om sin personal och har en 

öppen dialog med dessa vilket bidrar till att idéer lyfts fram från alla nivåer av företaget.   

Denna struktur medför att den som är bäst på varje arbetsuppgift bör även ha det högsta 

ansvaret för just den arbetsuppgiften och ha en chans att påverka i sitt arbete.  I Flyinges fall 

skulle det innebära att till exempel stallpersonalen skulle ha det övervägande ansvaret för 

hästarnas utfodring och får denne en idé får hur detta kan utvecklas ska han eller hon kunna 

ha en chans att realisera förbättringen, antingen direkt eller via förhandling med stallchefen. 

Den här strukturen ger upphov till att personer har legitimitet till avvikande handlingar som 

här att förbättra och anpassa utfodringen av hästarna, vilket Liker (2009) medger är en viktig 

del av den företagskultur som bör finnas vid kontinuerliga förändringar.  

d) Gå från status quo till önskat läge – REBALANCE 
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Det här steget handlar om omtolka, märka om och ändra i sina handlingsmönster (Dutton, 

1993).  Att organisationen har stannat upp en sekund gör att dess beskrivna vakenhet inte 

bör vara lika påtaglig, därför borde fokus nu ha flyttas från att hitta problem till att realisera 

lösningarna. Fokus kan nu läggas på de inre resurser och processer som möbleras om och 

anpassas för att möta de nya förutsättningarna, vilket många gånger är beskrivet som 

dynamiska färdigheter (Teece et al, 1997).  

För att klara av en effektiv resursstyrning som den ovan beskrivna, det vill säga att 

organisationen ska klara av att reglera sig själv måste system och processer troligtvis ha en 

ganska enkel uppbyggnad. Ökad komplexitet skulle innebära att det skulle vara svårt att göra 

små justeringar i processer och rutiner. Det tyder på att allt inom ett dynamiskt företag bör 

vara ganska avskalat, där allt överflödigt som bidrar till komplexitet har skalats bort. Ett så 

kallat lean-tänk13 bör finnas på så sätt kan det motstånd som kan ses i organisationsstruktur 

försvinna. Detta motstånd fanns till exempel på Flyinge där avsaknad av affärssystem gav 

upphov till suboptimeringar och försenade inbetalningar från kunder, vilket kanske inte 

skulle vara fallet om Flyinge skulle ha en mer enkel struktur där helheten är lättare att se. Det 

måste alltså finnas en tydlig kommunikation och en gemensam samlingsplats för 

kundkontakter, fakturor, inköp och så vidare. Utan detta är det också svårt för de anställda 

att se helheten och förstå sin roll inom organisationen. Flyinge har börjat skala ner 

verksamheten och har satt enhetsbudgetar (Intervju: Ek, 2011), vilket kan ses som att de har 

tagit steget mot att ha ett lean-tänk som bör vara nödvändigt att ha om Flyinge ska lyckas 

utveckla sina dynamiska färdigheter fullt ut. Ett framgångsrikt system att eftersträva som 

säkert skulle kunna hjälpa många dynamiska företag är Toyota Production System14, eftersom 

det bidrar till en hög grad av inre effektivitet och därmed är det lättare att vara snabbfotad 

som teorierna kring dynamiska färdigheter säger att dynamiska organisationer bör vara 

(Abrahamson & Brege, 2004).  

Ett annat alternativ för Flyinge vore att se över om de kan outsourca någon del av 

verksamheten och på så vis kanske både få ner kostnader och bli mindre komplexa, som de 

beskriver att de har problem med i dagsläget (Intervju: Heimdahl, 2011). Problemet med det 

förslaget är att det inte finns någon annat stuteri i Sverige som kan mäta sig med Flyinge när 

det gäller att ha både skola och avel (intervju: Lilja Wittbom, 2011). Flyinge har även valt att 

satsa på den senaste utrustningen och liknande, vilket inte många andra stuterier har gjort 

(intervju: Johansson, 2011). På det viset finns det en stor risk med att överlåta delar av 

avelsverksamheten utanför företaget, eftersom Flyinge kan riskera att tappa sina främsta 

konkurrensfördelar, sina kärnvärden, som är kvalitet och erfarenhet. Med detta i åtanke 

kanske är risken med outsourcing större än vad processen bör tillföra i värde.   

e) Konsolidering och institutionalisering av det nya läget – UNFREEZE 
När organisationen har utfört de små ändringarna gällande beteendemönster och mindset 

och enats under samma tänk, börjas upptiningen igen efter nedfrysningen (Dutton, 1993). 

Det kan vara att sätta ett nytt delmål så att kulturen återigen börjar leta efter alternativa 

lösningar att komma hit. Hela kulturen bör alltså hela tiden eftersträva den långsiktiga 

                                                           
13

 Se Ordlista 
14

 Se Ordlista 
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framgången då detta tänk driver hela organisationen framåt. En stark och tilltalande vision 

bör därför vara väsentlig i dynamiska företag. I Flyinges fall finns idag ingen vision, vilket då 

skulle vara ett hinder om de ska utveckla dynamiska färdigheter. Företaget bör därför 

utveckla en vision och den skulle kunna vara något i stil med att ”Flyinge ska sträva efter att 

alltid ledan utvecklingen inom avel, hantering och träning av hästar”, för att uppfylla denna 

måste företagets anställda kunna tänka innovativt och göra små anpassningar och 

utvecklingar och hålla koll på marknaden som utvecklas hela tiden.  

Flyinge är som sagt inte i dagsläget ett företag som ständigt genomför kontinuerliga förändringar och 

de största hindren för detta är avsaknaden av en lämplig organisationsstruktur som bör vara så enkel 

som möjligt så att flöden, processer och rutiner lätt kan effektiviseras och förbättras. Kulturen är 

även präglad av ett ”det var bättre förr”-tänk, vilket är problem om de ska få till en organisation där 

problemlösande står i fokus.  

6.2 Ledarskap 
Med tanke på att stegvisa- och kontinuerliga förändringar är av så pass olika karaktär efterfrågas 

olika typer av ledarskap. Då dynamiska färdigheter både kan innebära en stegvis och en kontinuerlig 

förändring efterfrågas därför två olika typer av ledarskapsstilar i en dynamisk organisation. En ledare 

som har en djup förståelse för sin organisation bör klara av den här typen av dubbla roller, då den 

dels har den kunskap som behövs för att själv kunna ta fram större övergripande strategier samtidigt 

som den vet att organisationen kan agera självreglerande utan dennes påverkan vid mindre problem. 

Ledaren ska därför inge kontroll vid en större förändring och släppa i från sig kontroll vid mindre 

förändringar, vilket även teorin har beskrivit vara en paradox som ledare måste lära sig att  bemästra 

(Karp & Helgo, 2008). 

Tack vare att organisationen reglerar sig själv behövs som sagt inte samma kontroll och styrning av 

de anställda. Genom detta kan ledaren ha ett större fokus externt och se vad som händer på 

marknaden och kunna läsa av den istället för att ge order till sina anställda internt. Denna ökade 

medvetenhet om vad som händer på marknaden borde göra att även de minsta saker som sker kan 

uppfattas och strategier kring detta kan uppmärksammas som sedan bollas med resten av de 

anställda i företaget innan en handlingsplan tas fram. På det sättet riskerar företag inte att hamna 

efter, vilket är centralt vid dynamiska färdigheter (Teece et al, 1997).  

6.3 Balanserade Styrkort 
Idag finns det inga mätetal på Flyinge och därför är det första som måste göras på Flyinge för att 

implementera balanserade styrkort att analysera vad som är värdeskapande för företaget. När 

skapas ett värde för kunden som denne är beredd att betala pengar för? Då dessa kärnvärden är 

grunden för de balanserade styrkorten (Merchant & Van det Stede, 2007). Perspektivet innovationer 

är särskilt viktigt då nytänkande är något som dynamiska organisationer bör vara uppbyggda på 

(Teece et al, 1997). Ett sätt att stimulera innovationer och nytänkande på Flyinge kan vara att skapa 

en tipsfunktion. Det skulle innebära att anställda som har en idé kring hur något kan förbättras eller 

utvecklas kan lämna in ett förslag på förslag till ledningen. Om idén är tillräckligt bra och används ska 

den anställde, eller den avdelning som kom med förslaget belönas, exempelvis med en viss procent 

av den insparade summan eller den ökade försäljningen som kommer till följd av förslaget. På så vis 

uppmuntras de anställda att vara innovativa då de vet att det finns en belöning att hämta. Mätetalet 

för styrkortet kan vara antal inkomna förslag eller ut betald bonus.   
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Nästa perspektiv, processperspektivet, blir extra viktigt för Flyinge dels eftersom 

fastighetskostnaderna är ett stort problem, dels eftersom det idag finns problem med att de 

anställda behöver utveckla ett mer affärsmässigt tänkande. Då blir det naturligtvis viktigt att utveckla 

processerna på företaget, effektivisera och rationalisera i likhet med Kjellströms (intervju, 2011) 

aktiviteter på Hästak. Exempel på mätetal som går in under den här kategorin kan vara beläggning, 

sto/hingst, kostnad/anställd, intäkt/anställd, budgetuppfyllelse eller dräktighetsprocent.  

Det mål som finns för avelsverksamheten idag är att varumärket ska stärkas, samtidigt som företaget 

vill vinna marknadsandelar (intervju: Heimdahl, 2011), för att klara det behöver tydliga mål sättas 

under kategorin kundperspektiv. Syftet är att styra fokus mot att skapa hög kundnöjdhet och till 

exempel kan dräktighetsprocenten fortsätta att mätas och kommuniceras tydligare till marknaden. 

Fyllnadsgraden i de kurser som ges skulle kunna mätas eller kanske hur många kunder som söker sig 

till Flyinge för att de har blivit rekommenderade av en vän att göra så. Det är viktigt är att Flyinge 

noga analyserar vad som gör just deras kunder nöjda och vilka mätbara effekter detta får på 

företaget.  

Det fjärde och sista perspektivet på mätetal är det finansiella. Här ligger idag huvudfokus och det är 

också de finansiella mätetalen som de anställda verkar ha lättast för att förstå syftet med. Eftersom 

det idag finns ett mål att företaget ska växa organiskt är försäljning ett lämpligt finansiellt mätetal. 

Samtidigt får inte försäljningen ske på bekostnad av effektivitet då företaget är hårt pressat 

ekonomiskt vilket gör resultat till ett annat lämpligt mätetal.  

Det viktigaste för Flyinge är att varje anställd förstår kopplingen mellan sin vardag på Flyinge, 

styrkortets mätetal och företagets ekonomi, här finns en del problem idag (intervju: Lilja Wittbom, 

2011). För att underlätta detta finns en möjlighet i att ansvaret för att rapportera mätningarna görs 

efter ett rullande schema så att alla anställda får lära sig hur rapporteringen går till och så att alla 

görs uppmärksamma på vilken nivå varje mätetal ligger på. Rapporteringen skulle då ske t.ex. 

veckovis på ett morgonmöte för varje avdelning så att alla får se resultaten. Sedan rapporteras 

resultaten vidare upp till ledningsgruppen och sammanställs där för hela företaget.  

Genom att lyfta fram dessa olika perspektiv har Flyinge konkreta mål att jobba utefter och det är 

därmed inte samma chans att de hamnar efter, då det alltid finns ett mål att sträva emot. Dock 

måste dessa kontinuerligt uppdateras eftersom marknadens villkor kommer att ändras med tiden.  
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7 SLUTSATS 
 

Kapitlet inleds med en metodreflektion och efter det presenteras studiens resultat. 

7.1 Metodreflektion 
Genom att ha studerat ett avelsföretag på en dynamisk hästmarknad har författarna fått en ökad 

förståelse kring hur berörda personer ser på sin situation. Den inledande litteratursökning som 

gjordes gav en bra grund inför resten av arbetet och arbetet gynnades av den narrativa metoden då 

det fanns frihet att välja artiklar och utöka sökningen allt eftersom studien fortlöpte. Om valet istället 

hade varit att genomföra en strukturerad litteraturstudie skulle det till exempel inte funnits någon 

möjlighet att lägga till perspektivet balanserade styrkort, vilket skulle ha försämrat innehållet och 

gjort att studien inte skulle ha varit lika djupgående.  

Då syftet med studien var att analysera hur en organisation kan gå tillväga för att utveckla dynamiska 

färdigheter och samtidigt motverka organisationens inneboende tröghet var det viktigt att ta in 

människors upplevelser av omvärlden, därför var det ett lämpligt val att göra en kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. Genom dessa fick författarna den djupa förståelse kring 

hur förändringsprocesser påverkar människor som eftersöktes, vilket inte skulle ha varit möjligt med 

enklare frågeformulär med givna svarsalternativ.  

När det kommer till studiens urval skulle det även ha varit intressant att studera ett företag där inslag 

av kontinuerliga förändringar finns. Den här delen saknades på Flyinge och därför finns inget 

empiriskt underlag för analys av denna typ av förändring. På grund av detta skulle val av fallföretag 

kunna ha varit annorlunda, men med tanke på Flyinges bakgrund var så pass intressant att studera i 

avseende på tröghet och ledarskap upplever författarna att valet av fallföretag ändå är väl motiverat. 

Den här avsaknaden av kontinuerliga förändringar lämnar utrymme för vidare forskning. 

7.2 Resultat  
Syftet med studien var att analysera hur organisationer kan gå tillväga för att utveckla dynamiska 

färdigheter utan att bromsas ner av en inre tröghet. Genom att ha gjort en fallstudie på Flyinge AB 

kan följande steg urskiljas vid utvecklandet av dynamiska färdigheter. 

1. Behov till förändring 

Behovet till förändring eller anpassning uppkommer till följd av ändrade marknadsvillkor. En  

marknad där sådana här förhållande gäller kan beskrivas som dynamisk. Ett sätt att överleva i 

ett snabbrörligt företagsklimat kan vara att utveckla dynamiska färdigheter, det vill säga 

ständigt kunna anpassa sig efter marknadens föränderliga förutsättningar.  

2. Tolka signaler och ta fram en ny strategi 

Dynamiska färdigheter innebär alltså någon typ av förändring till följd av signaler från en 

dynamisk marknad. Beroende på hur stor förändring som efterfrågas kan det finnas behov 

för både en stegvis och en kontinuerlig förändring.  En stegvis förändring är en större 

planerad förändring, där ett läge byts ut mot ett annat. En kontinuerlig förändring däremot 

upplevs som naturlig för organisationens anställda och kan ses som små justeringar och är 

därför bara en utveckling av det befintliga läget. Centralt vid kontinuerliga förändringar är 

därför nytänkande och improvisation, vilket även är viktigt inom dynamiska organisationer 

där resurser och färdigheter ska omvandlas till nya strategier. Det finns därför många likheter 
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mellan begreppen kontinuerliga förändringar och dynamiska färdigheter. Idealet är därför att 

komma in i en spiral av kontinuerliga förändringar, men eftersom världen ständigt utvecklas 

genom tekniska innovationer, revolutioner och politiska reformer kommer det även finnas 

behov av att genomföra större stegvis förändringar för att anpassa sig efter dessa händelser. 

Stegvisa och kontinuerliga förändringar följer därför varandra parallellt genom tiden och är 

båda en del av den förändring som dynamiska färdigheter innebär.  

Båda de här typerna av förändringarna kan ses ske genom fem olika faser, där misslyckande 

på ett steg kan leda till en långsammare förändringsprocess. Då timing, hastighet och 

flexibilitet är centralt för att utvecklas i takt med marknaden utan inre motstånd är det viktigt 

för dynamiska företag att förstå sig på de här stegen.  Med tanke på att förändringar ofta 

misslyckas för att ledare gärna fokuserar på de färdiga strategiska målen istället för de olika 

stegen vid förändring kan en förståelse kring dessa vara nyckeln till om en 

förändringsprocess lyckas eller ej.  

Även om målet är att komma in i en spiral av kontinuerliga förändringar är det långt ifrån alla 

företag som är här från början. I Flyinges fall är organisationen inte redo för kontinuerliga 

förändringar då dess företagskultur och organisationsstruktur är faktorer som bidrar till 

motstånd till förändring. Den flexibilitet och snabbrörlighet som efterfrågas inom litteraturen 

kring dynamiska färdigheter är därför svår att verkställa med dagens förutsättningar på 

Flyinge. Istället bör organisationen börja med att genomföra större stegvisa förändringar tills 

de har en struktur som dels är mindre komplex och dels har en organisationskultur som ser 

förändring som en naturlig del av företaget. Kulturen måste präglas av nytänkande, 

nyfikenhet och engagemang för kunden om de ska lyckas ta fram nya produkter och tjänster 

och därmed ständigt vara på tå och anpassa sig efter marknaden. Ett mindset som präglas av 

nytänkande är även viktigt för att komma tillrätta med det stora problem som företagets 

fastighetskostnader utgör. Andra problem som finns på företaget är att effektiviteten i 

arbetet inte är tillräckligt hög. Företaget kostar mer än det bringar in vilket inte är hållbart ur 

ett långsiktigt perspektiv.  

De stegvisa förändringar som är på gång är en förändring gällande mindset, där fokus har 

flyttats från häst till kund. Det innebär att Flyinge ska försöka bli mer affärsinriktade och i den 

strävan ska kunden och marknaden få en större betydelse.  Detta sker genom att företaget 

har fått en ny Vd som pratar annorlunda än vad man tidigare är van vid, överlag sker 

medvetandegörandet genom att diskussionerna sker på ett annat sätt. Nya rutiner för 

försäljning, prestationsmätning och fakturering har också kommit till vilket påverkar 

ekonomistyrningen och effektiviteten. Dock pågår ständigt fasen av analysering av vad som 

behöver förändras, den stannar aldrig. Ständigt upptäcks nya problem som måste åtgärdas 

och varje gång en förändring kommer till skott och gör att verksamheten förbättras 

motiveras personalen till att utföra nya förändringar. Varje gång verksamheten blir lite mer 

effektiv lär det personalen hur man kan tänka i effektivitetsmått. Även detta visar på 

komplexiteten i ett förändringsarbete – faserna går in i varandra.  

3. Kommunicera förändringen, via ledarskap och balanserade styrkort 

I denna komplexa förändringsprocess kan ett effektivt ledarskap vara en bidragande faktor 

till en lyckad förändring. Det belystes på Flyinge där många förändringsarbeten tidigare 

misslyckats på grund av svagt ledarskap. För att minimera det naturliga motstånd mot 
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förändring som finns i individers natur bör organisationskulturen tinas upp, det vill säga vara 

mottaglig för förändring. Här har ledaren en viktig roll att fylla genom att tydligt 

kommunicera vad som är på väg att hända inom organisationen och i att motivera de 

anställda till förändring. På Flyinge kan det ses genom att Vd:n först har analyserat vad som 

är problemen idag, sedan kommunicera förändringen, sedan samlat acceptans för den samt 

sett till att den har genomförts. Detta innebär att uppmärksamma vilka problem som finns, 

att vara en bra förebild, skapa målkongruens och att låta de anställda ta ansvar. Dessa 

processer pågår hela tiden parallellt, samtidigt som problem lokaliseras och åtgärdas skapas 

acceptans för förändringen och ständigt upptäcks nya problem. 

I denna process att styra ett dynamiskt företag vars mål ständigt ändras, beroende på vad 

marknaden efterfrågar, är kommunikation a och o. Balanserade styrkort är ett bra 

kommunikationshjälpmedel eftersom de bryter ner en vision till konkreta handlingar, så de 

anställda vet vad som förväntas av dem. För att lyckas med en implementering av balanserat 

styrkort behöver Flyinge formulera ett klart och tydligt mål för verksamheten. Där är det 

viktigt att perspektivet ”hur” finns med. Vad är syftet med verksamheten, hur kan den bli 

mer effektiv och vem ska ha ansvar? När detta är uppnått kan Flyinge börja mäta 

prestationer ur de fyra perspektiven: finansiellt, process, kund och innovation. Här är det 

viktigt att kärnvärdena som utgörs av visionen får ligga till grund för mätetalen.  

Via styrkortets kommunikationsfunktion kan avdelningar länkas samman och suboptimering 

minskas, samtidigt ska styrkortet utgöra verksamhetsplanering och målformulering samt ger 

strategisk feed-back, vilket är en stor fördel i det förändringsarbete som ständigt sker i 

dynamiska organisationer. En annan fördel med styrkorten är att de även gör företaget mer 

flexibelt, eftersom problem kan upptäckas snabbare. Det här är stark kopplat till dynamiska 

färdigheter, ju snabbare problem kan åtgärdas desto mer flexibilitet kan företaget ha. Små 

förändringar är enklare att genomföra, det är när problemen har gått för långt som det utgör 

en svårighet att styra om verksamheten.  

Tidigare ledare har fokuserat alldeles för mycket på att definiera vad Flyinge ska arbeta med 

och hur arbetet ska göras, men handlingskraften har saknats och detta har försatt Flyinge i 

en situation där behovet av förändring är akut. På grund av detta behövs det först till en 

förändring gällande mindset och kultur innan styrkortet kan tas i bruk.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att utveckla dynamiska färdigheter är en lång mer komplex 

process än vad många författare belyser (Teece et al, 1990 och Zollo & Winter, 2002). Den paradox 

som urskildes i inledningen är i mångt och mycket verklig, då den inre tröghet som finns hos företag 

måste elimineras innan flexibilitet och snabbrörlighet kan uppnås. I Flyinges fall fanns detta motstånd 

i kultur och struktur och ett sätt att motverka de här hindren är att fortsätta genomföra stegvisa 

förändringar tills det inre motståndet är eliminerat och i denna process har ledaren en viktig roll att 

fylla. Först när allt inre motstånd till förändring är borta kan kontinuerliga förändringar genomföras 

och företaget har blivit dynamiskt.  
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