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Abstract 
Purpose – The aim of the study is to investigate how management in small and medium size 
enterprises (SME) relate to organisational ambidexterity (OA) and what consequences it entails 
as well as possible conditions for innovation capacity. To achieve the aim, three questions have 
been formulated: 
 

Ø What is management view on organizational ambidexterity? 
Ø What opportunities and challenges do business management experience with 

organizational ambidexterity? 
Ø What consequences on OA and possible conditions for the company's innovation 

capacity are there depending on how the top-management is related to OA? 
 
Method – To answer the research questions, a profound qualitative study was conducted with 
an abductive approach where theory and empirical analysis have been analysed continuously 
and knowledge has emerged successively. Data was collected from five different top 
management teams through focus groups. Data was encoded in categories to answer the 
research questions which contribute to the purpose. The first two research questions gave rise 
to the third question that was also theoretically analysed. 
 
Findings – The study shows that top management in manufacturing SME has a significant 
impact on the company's innovative capacity and for reaching OA. The most important thing 
that emerges in the study is that top management is responsible for the knowledge of employees 
and to create structural forms for participation, thus creating a balance between daily work and 
innovation through improvement work. Create strategies and prioritize market needs while 
taking a bigger step towards development. 
 
Implications – There is not a lot of research on OA in SME, which means that a gap is 
identified that this study helps to cover. The theoretical implication of the study has been to 
highlight a new aspect of an already existing theory in which the relationship between 
management and innovation capacity has been the focus of the analysis. The analysis of the 
manager's relationship with OA has contributed to an increased understanding of the impact 
on the organization and the prerequisites for the entire enterprise's innovation capacity. 
 
Limitations – The study is a case study that include five different top management groups 
that are analysed with the theoretical framework, which generates a wide range of empirical 
evidence, which contributes to a generalizable result. Other companies with the same 
limitations can therefore apply the study to their organisation. 
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Sammanfattning 
Syfte - Syftet med studien är att undersöka hur företagsledning i små och medelstora företag 
(SMF) förhåller sig till organisatorisk ambidexteritet (OA) och vilka konsekvenser det medför 
samt möjliga förutsättningar för innovationsförmåga. För att uppnå syftet har tre 
frågeställningar formulerats:  
 

Ø Hur ser företagsledning på organisatorisk ambidexteritet?  
Ø Vilka möjligheter och utmaningar upplever företagsledning med organisatorisk 

ambidexteritet?  
Ø Vilka konsekvenser på OA och möjliga förutsättningar på företagets 

innovationsförmåga finns det beroende på hur företagsledningen förhåller sig till 
OA? 

 
Metod - För att besvara frågeställningarna utfördes en djupgående kvalitativ studie med en 
abduktiv ansats där teori och empiri har analyserats genomgående och kunskap succesivt växt 
fram. Data samlades in från fem olika företagsledningar genom fokusgrupper. Data kodades i 
kategorier utefter frågeställningarna för att bidra med svar till syftet. De två första 
frågeställningarna gav grunden till den tredje frågeställningen som även analyserades 
teoretiskt.  
 
Resultat – Studien visar på att företagsledning i tillverkande SMF har en stor betydelse och 
påverkan på hela företagets innovationsförmåga och för att nå OA. Det viktigaste som 
framkommer från studien är att företagsledningen värnar om medarbetarnas kunskap och 
skapar delaktighet under strukturella former för att följaktligen skapa en balans mellan dagligt 
arbete och innovationsarbete genom förbättringsarbete. Skapa strategier och göra 
prioriteringar utifrån det dagliga marknadsbehovet men samtidigt våga ta ett större steg mot 
innovationsutveckling.  
 
Implikationer – Det finns inte mycket forskning om OA i SMF, vilket innebär att ett gap 
identifierats som denna studie bidrar till att täcka. Den teoretiska implikationen med studien 
har varit att upplysa en ny aspekt av en redan existerande teori där förhållandet mellan 
företagsledningen och innovationsförmågan har varit fokus för analysen. Analysen kring 
företagsledningens förhållande till OA har bidragit till en ökad förståelse av konsekvenser på 
organisationen och förutsättningar för hela företagets innovationsförmåga. 
 
Begränsningar – Studien är en fallstudie som behandlar fem olika ledningsgrupper som 
analyseras med ett teoretiskt ramverk vilket genererar det ett stort urval av empiri vilket bidrar 
till ett generaliserbart resultat. Andra företag med samma restriktioner kan därmed tillämpa 
studien i sin verksamhet.  
 
Nyckelord – Ambidexteritet, Innovationsförmåga, Företagsledare, SMF, Innovation 
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1 Introduktion 
 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 Bakgrund 
I dagens samhälle är konkurrensen, på den snabbt växande marknaden, stor och företag måste 
kontinuerligt utveckla sina produkter och tjänster för att bibehålla konkurrenskraft på 
marknaden (Fernández, Garcia, Martin, & Sánchez, 2017). Att organisationen anpassar sig till 
marknaden är avgörande för att överleva. För att kunna återhämta sig helt från den ekonomiska 
och finansiella krisen år 2008/2009 finns ett identifierat behov av att bygga upp tillverkande 
företags konkurrenskraftighet i Sverige och i Europa i stort, speciellt när det kommer till små 
och medelstora företag (SMF) (Europeiska kommisionen, 2018). Enligt Europakommissionen 
(2018) definieras SMF som företag med 10 till 250 anställda och med en omsättning mellan 10 
till 50 miljoner euro. SMF utgör 99% av de europeiska företagen och dessa företag lägger 
grunden för Europas ekonomiska tillväxt, innovation, anställning och social integration 
(Europeiska kommisionen, 2018).  
 
Innovation är en av nycklarna till ett framgångsrikt företag samt den viktigaste faktorn för just 
utveckling och utgör därmed ett krav för överlevnad i den snabbt växande världen vi lever i 
(Peters, 1991; Uhl-Bien, 2018). Trots det är innovation inte tillräckligt, organisationen måste 
även se över och utnyttja tidigare framgångsrika strategier och affärsmodeller som bidrar till 
ett stabilt dagligt arbete. Dessa två aspekter, innovation och att utföra dagligt arbete, är vad som 
bidrar till företagets framgång (Birkinshaw & Gibson, 2004). 
 
Organisationens förmåga att effektivt styra sin dagliga verksamhet och samtidigt fokusera på 
innovation och utveckling kallas organisatorisk ambidexteritet (OA) (He & Wong, 2004). 
Organisationsteoretiker har anammat ordet ambidexteritet som en metafor från den mänskliga 
egenskapen av ambidexteritet, vilket är individens förmåga att använda båda sina händer med 
samma skicklighet (Lubatkin, Simsek, Ling, & Veiga, 2006). OA är ett koncept som existerat 
länge men har än så länge inte fått den spridning som det förtjänar (Lubatkin et al. 2006). Det 
finns två fundamentalt olika organisatoriskt lärande inom ambidexteritet som March (1991) 
kallar exploration och exploitation. Exploration är i rapporten översatt till innovationsarbete 
och exploitation till dagligt arbete. Innovationsarbete kännetecknas av utveckling och nya 
möjligheter, genomförande av ny forskning och finna nya upptäckter genom att ta risker och 
experimentera (March, 1991). Dagligt arbete kännetecknas av utförandet av stabila aktiviteter 
som förfining av befintliga produkter, effektivitet, urval, produktion samt genomförande 
(March, 1991). Nya studier visar att företag bör sträva efter att ha en balans mellan dessa två 
komponenter för en framgångsrik organisationsutveckling (Birkinshaw & Gibson, 2004; 
O`Reilly & Tushman, 2008) 
 
Det nuvarande forskningsläget av OA är baserat på stora, divisionaliserade organisationer där 
innovationsarbetet sker på utvecklingsavdelningar. Problemet är att SMF sällan kan ta till sig 
sådana skilda organisatoriska differenser och det finns ett gap när det kommer till forskning 
om OA kopplat till SMF. Ledningen i SMF, tillskillnad från stora företag, har sällan någon 
stabsfunktion att tillgå utan behöver leda det dagliga arbetet samt innovationsarbetet med 
företagets befintliga resurser, vilket är en av det största utmaningarna för ledning i SMF 
(Chang, Hughes, & Hotho, 2011). SMF har vanligtvis låga hierarkinivåer och ledningsgruppen 
har en större påverkan på resten av företaget än på större företag (Kammerlander, Burger, Fust, 
& Fueglistaller, 2015). Det finns ett starkt behov av ledningen att möjliggöra organisationens 
och individers anpassningsförmåga för den alltmer dynamiska och krävande marknaden (Uhl-
Bien, 2018). Trots detta vet vi överraskande lite om hanteringen av ämnet och ledningen kan 
känna sig begränsade kunskapsmässigt (Uhl-Bien, 2018).  
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 Problembeskrivning 
Problemet för ledningen i SMF är att lyckas överleva den kontinuerliga förändring och 
utveckling som vårt dynamiska och växande samhälle kräver. OA är nödvändig för hållbar 
utveckling och fortsatt tillväxt (Birkinshaw & Gibson, 2004; O`Reilly & Tushman, 2008). Trots 
den befintliga forskningen som visar på vilka fördelar innovation kan bidra med, är det 
praktiska problemet att företagen ändå tenderar att hålla sig till det dagliga arbetet, speciellt 
när företaget upplever ekonomiskt svåra tider (Tushman, Smith, & Binns, 2011). Det dagliga 
arbetet visar en tydlig utdelning av lönsamhet, men att bara fokusera på det dagliga gör att 
förnyelseprocessen stannar upp vilket inte är ett långsiktigt alternativ. Att bara fokusera på 
utförandet av det dagliga arbetet gör att verksamheten inte kommer bibehålla konkurrenskraft 
i ett längre perspektiv på den snabbt växande marknaden (March, 1991).  
  
Tidigare forskning har visat på att det är lättare för större företag att nå OA än för SMF.  SMF 
har generellt ingen tydlig struktur för innovationsarbete jämfört med större företag som har 
mer resurser avsatta för utveckling och innovation (Chang & Hughes, 2012). Innovation kräver 
resurser i form av tid vilket SMF inte har eller inte tar sig tid till, för att uppnå de krav som 
marknaden kräver (Ekberg, Eklund, & Ellström, 2006). De har även begränsat med resurser till 
att anställa extern kompetens för att arbete med innovation.  
 
För att skapa en ökad förståelse om OA krävs det mer forskning inom OA gjord på SMF. Detta 
ger möjligheter för att skapa en mer ambidext organisation med nya arbetssätt som kan bidra 
till ökad konkurrenskraftighet på marknaden. Hur företagsledningen styr företaget till 
utveckling och är innovativ och samtidigt balanserar detta med den dagliga verksamheten är en 
svårighet för ledningen i SMF. Företagsledningens roll i utvecklingsarbetet är central och 
därmed behöver kunskapen och förståelse kring OA och dess komponenter förbättras för att 
lättare kunna implementera konceptet och följa med i samhällets snabba utveckling (Carmeli 
& Halevi, 2009).  

 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att på grund av den bristfälliga forskningen om OA med 
koppling till SMF finns det ett identifierat behov av att undersöka OA hos SMF. Då ledningen 
är central vid strategiska beslut är det därför relevant att undersöka den upplevda 
medvetenheten om OA som företagsledningen på SMF besitter. För att SMF ska kunna nå OA 
är ett första steg att företagsledningen behöver vara medveten om hur deras förhållande till OA 
är och vilka konsekvenser deras syn på OA kan leda till gällande företagets innovationsförmåga. 
Utifrån detta kan man sedan se vilka förutsättningar som kan bidra till OA. Därför blir syftet 
med denna studie:  
 

Att undersöka hur företagsledning i SMF förhåller sig till OA och vilka konsekvenser det 
medför samt möjliga förutsättningar för innovationsförmåga.  

 
För att kunna ge svar på studiens problemområde har syftet brutits ner i tre frågeställningar. 
För att undersöka hur ledningen upplever och förhåller sig till OA måste först fenomenet 
klargöras genom att undersöka hur företagsledningen ser på OA utifrån den kunskap och 
erfarenheter de har. Därmed är studiens första frågeställning:  

- Hur ser företagsledning på OA?  

För att få en djupare förståelse i hur ledningen förhåller sig till OA, deras inställning till det 
samt för att finna orsakerna till dem, undersöks vad ledningen ser för möjligheter samt 
utmaningar med innovation och dagligt arbete i ett samspel. Därmed blir studiens andra 
frågeställning:  

- Vilka möjligheter och utmaningar ser företagsledning med OA? 

För att se, utifrån hur företagsledningen i SMF förhåller sig till OA, hur fenomenet påverkar 
hela företaget undersöks konsekvenser och möjliga förutsättningar för innovationsförmågan. 
Därmed blir studiens tredje frågeställning:  
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- Vilka konsekvenser på OA och möjliga förutsättningar på företagets 
innovationsförmåga finns det beroende på hur företagsledningen förhåller 
sig till OA? 

 

 Omfång och avgränsningar 
Studien ämnar undersöka och identifiera hur företagsledning i SMF:s roll i förhållande till OA. 
Studien avgränsas därav till att enbart omfatta SMF enligt den definition som presenterats 
tidigare. Vidare avgränsas studien till att enbart behandla tillverkande företag där typ av 
produkt som produceras inte haft någon betydelse för urvalet, men kan ha betydelse för 
generaliserbarheten av studiens resultat. De fallföretag som studien omfattar befinner sig i 
Sverige och därav avgränsas studien till tillverkande SMF i Sverige. Ytterligare avgränsningar 
har gjorts genom att enbart fokusera på företagsledningen, vilket innefattar den befintliga 
ledningsgruppen på de valda företagen. Detta för att skapa en djupare förståelse kring ämnet.  
 

 Disposition 
För att få en tydlig strukturell överblick av studien har innehållet delats upp i 6 olika delar (figur 
1). 

 
 

Figur 1: Studiens disposition 

 
Det första kapitlet ger en bakgrund till studien och definierar olika begrepp som förekommer i 
studien. Sedan presenteras problematiseringen som studien bygger på. Vidare redovisas 
studiens syfte och frågeställningar vilka följs av studiens omfång och avgränsningar.  
 
Det andra kapitlet beskriver de metoder datainsamling och den ansats som tillämpats i studien 
för att koppla till studiens frågeställningar. Vidare presenteras studiens arbetsprocess samt 
studiens trovärdighet som även diskuteras i kapitel sex.  
 
I rapportens tredje kapitel redovisas det teoretiska ramverket som studien bygger på utifrån 
litteraturinsamling inom området ambidexteritet och ledarskap.  
 
Rapportens fjärde del består av en sammanställning av den insamlade empiriska 
dataundersökningen i form av fokusgrupper på fallföretagen och de resultat som återfinns. 
 
I kapitel fem presenteras en analys av det insamlade empiriska materialet tillsammans med det 
teoretiska ramverket utifrån studiens frågeställningar.  
 
I det avslutande kapitlet redogörs de sammanställda resultaten och författaren presenterar 
studiens slutsatser samt diskuterar begränsningar och vidare studier.  
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2 Metod och genomförande 
 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens 
arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och design. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Studien har en kvalitativ ansats där de tre frågeställningarna besvaras med utgångspunkt i 
empiriska studier.  För att besvara den tredje frågeställningen krävs det att grundförståelsen 
skapas i de två första frågeställningarna som vidare bidrar till den tredje frågeställningen (figur 
2).  

 
Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara studiens tre frågeställningar användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 
Materialet från fokusgrupperna kategoriserades och analyseras fram till ett resultat. För att 
kunna besvara studiens tredje frågeställning krävdes en mer teoretisk ansats. Därav genomförs 
även litteraturstudier som bygger upp det teoretiska ramverket vilket bidrar till analysen av den 
empiriska studien. När frågeställningarna besvarats kan studiens slutsatser dras som uppfyller 
studiens syfte och bidrar till det identifierade problemområdet.  

 Ansats 
Studien präglas av en djupgående kvalitativ metodansats (figur 3) eftersom ett kontextbundet 
fenomen av det här slaget lämpligas studeras i dess rätta miljö (Yin, 2007). Detta för att klargöra 
fenomenets karaktär och egenskaper då fokus inom kvalitativ forskning ligger i att erhålla 
förståelse över ett fenomen genom tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011).  
 

 
Figur 3: Studiens ansats 
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Eftersom forskningen av OA med koppling till SMF är begränsad, är det lämpligt att studien 
har sin utgångspunkt i empiriska studier. Problemområdet identifierades genom en förstudie 
som senare även bekräftades genom litteratursökning av tidigare studier inom ämnesområdet. 
Datainsamlingen har gjorts från fall från verkligheten som bidragit med data till studiens 
analys. Analysen är även grundad i litteraturstudier som sedan kopplas samman med resultatet 
från den empiriska undersökningen vilket bidrar till en generell slutsats. Studiens relation till 
teori och empiri tyder på ett abduktivt arbetssätt eftersom studien utgår både från en 
referensram av tidigare studier samt från praktiska fall i verkligheten och låter förståelsen 
succesivt växa fram mot en generell teori (figur 3) (Patel & Davidson, 2011).  

 Design 
Strategin som används i studien för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna är 
fallstudie. Med fallstudie avses forskare göra en undersökning på en mindre avgränsad 
grupp/organisation (Patel & Davidson, 2011). Fördelen med att göra en fallstudie är att man 
kan studera fenomenet genom verklig anknytning vilket ger möjlighet till en djupare studie och 
analys av problemområdet under en begränsad tid (Yin, 2007). Fallstudien av 
företagsledningen bidrar till att besvara studiens tre frågeställningar och att därmed hjälpa till 
att uppfylla syftet med studien. Ledningsgruppen i SMF utgör det avsedda fallet i studien och 
det finns fem olika respondenter inkluderade i fallstudien (figur 4).  
 

 
Figur 4: Design – Fallstudie 

 
Fallstudien är av holistisk karaktär då den endast omfattar en analysenhet vilket bidrar med att 
skapa en djupare förståelse över OA. I en studie av holistisk karaktär ligger fokus på att ställa 
delarna i relation till helheten för att nå en så övergripande förståelse av fenomenet som möjligt 
(Patel & Davidson, 2011).  

 
De två komponenterna i OA, innovationsförmågan och utförandet av det dagliga arbetet, 
studerades därav var för sig för att sedan kopplas samman. Detta skapar en tydligare 
helhetsbild av balansen mellan dem och det förhållande företagsledningen i SMF har till OA 
(figur 5). OA kommer därför presenteras för företagsledningen som balansen mellan 
innovationsarbete och dagligt arbete. Detta med syftet att ledningsgruppen lättare ska kunna 

Figur 5: Design - holistisk syn 
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elaborera omkring dem, ge sitt perspektiv på fenomenet vilket ger studien ett mer 
verklighetstroget resultat. 

 Urval 
De fem olika ledningsgrupperna som valdes till fallstudien selekterades med hänsyn till det 
omfång och avgränsningar som gjorts utifrån studiens syfte. Kravet var att de skulle tillhöra 
företagsledningen på ett tillverkande SMF (figur 6).   

 
Figur 6: Urvalsprocessen 

Genom förstudien, där bakgrund till studien har undersökts och som givit stöd för syfte och 
problembeskrivning, har valet av ledningsgrupper som fallstudien bestod av skett genom 
bekvämlighetsurval. Detta eftersom att företagsledningen har visat stort intresse av innovation 
genom att medverka i forskningsprojektet Innovate. Innovate är ett forskningsprojekt på 
Jönköping University som forskar på innovationsförmåga hos SMF. På grund av att kontakt 
redan var försedd till de medverkande respondenterna valdes bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval är en passade metod att välja om tid och resurser är knappa (Denscombe, 
2016), vilket är en betydande faktor i denna studie. Genom information från förstudien och 
med hjälp av kontaktpersonen på respektive företag har lämpliga medlemmar i 
ledningsgruppen valts till att medverka i fokusgruppen.  

 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess för de olika faserna i studien är beskrivna enligt figur 7.   
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Figur 7: Studiens arbetsprocess 

 
Första fasen inleds med en introduktion till ämnesområdet genom en förstudie som bidrog med 
information kring behovet av forskningsstudien, vilket även säkerställdes med 
litteratursökningar. Sedan bearbetades det fram till studiens problemformulering och syfte. 
Denna fas behandlade även valet av lämplig metod för att besvara syftet och 
forskningsfrågorna.  
 
I fas ett genomfördes datainsamling i form av litteratursökning vilket gav en överblick av 
befintliga teorier kring ämnesområdet ambidexteritet. I denna fas bearbetades 
litteraturstudierna vilket gav grunden för det teoretiska ramverket som behövdes för att upfylla 
studiens syfte.  
 
I fas två fortgick datainsamlingen med de empiriska studierna i form av fokuserade 
gruppintervjuer. I fas tre gjordes transkriberingen av den insamlade data vilket sedan 
sammanställdes och resultaten från den empiriska undersökningen framställs. I fas tre sker 
även analysen där resultaten analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket.  
 
I den sista fasen bidrar den analyserade empiriundersökningen samt det teoretiska ramverket 
till studiens diskussion och slutsatser. Rapportskrivning skedde mestadels under denna fas 
men har även skett kontinuerligt under hela studiens tidsförlopp.  

 Förstudie  
En förstudie genomfördes för att identifiera och kartlägga studiens problemområde på en 
övergripande nivå. En förstudie är viktig för att styrka forskningens behov enligt Patel och 
Davidson (2011). För att öka förståelsen kring ämnet genomfördes litteratursökningar samt att 
kunskap om ämnesområdet framfördes av forskningsprojektet Innovate för att säkerställa det 
vetenskapliga belägget om studiens behov. Förstudien innehöll även en heldag med alla 
projektdeltagande företag där information om företagen presenterades samt övergripande 
problem som de upplevde med balansen mellan innovationsarbete och dagligt arbete. 
Företagen fick i tre olika grupper, en person från respektive företag, diskutera frågor i 40 
minuter som handlade om innovationsarbete, dagligt arbete och hur man kan kombinera dessa. 
Sedan presenterade de enskilda grupperna vad de diskuterat. Utifrån denna förstudie samt 
inhämtande av kunskap genom litteraturgenomgång identifierades studiens problemområde 
som vidare bidrog till studiens syfte och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011).  
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 Datainsamling 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har författaren använt två olika metoder för att 
samla in primärdata. För att få både bred och djup kunskap inom det studerade området bestod 
datainsamlingen dels av litteraturstudier och dels av empiriska data från 
fallstudierespondenterna. Detta också för att få ett större perspektiv och kunna belysa ämnet 
från fler infallsvinklar.  

2.7.1 Litteraturstudier 
För att uppfylla studiens syfte samt frågeställningar har litteraturstudier genomförts för att 
bygga en teoretisk referensram och definiera begrepp samt att identifiera tidigare forskning 
kring fenomenet. Litteraturstudierna bidrog även till att ur en teoretisk synpunkt analysera den 
empiriska undersökningen och styrka studiens resultat (Patel & Davidson, 2011). 
 
Litteratursökningen genomfördes via artikeldatabasen Scopus, vilket är en populär och välkänd 
sökmotor som besitter forskning från hela världen. Databasen ansågs som ett lämpligt verktyg 
eftersom de endast visar artiklar som har blivit granskade av experter inom området, vilket ökar 
validiteten i den använda litteraturen (Yin, 2007).  
 
Vidare har litteraturens relevans till ämnet granskats genom att säkerställa att sökord fanns 
med i titel, sammanfattningen samt att det var ett nyckelord i materialet. Alla sökningar har 
gjorts på engelska för att sökningen ska nå en så stor omfattning som möjligt. ” Organisational 
ambidexterity” var den sökning som gav flest resultat då syftet med forskningen behandlar just 
detta fenomen.  För att öka relevansen i sökningarna och smalna av antalet träffar lades ord 
som ”Leadership”, ”Management” och ”SME” in som kombinationer i samma sökning (tabell 
1). 

Tabell 1: Litteratursökning 

 
 
Sökningarna gav mellan 3 till 42 träffar och dessa artiklars rubriker lästes igenom, var de av 
intresse lästes även sammanfattning och sedan vidare till inledning och slutsats. De artiklar 
som ansågs vara relevanta till studien var genomgående analyserade och dess teorier blev sedan 
införda i det teoretiska ramverket.  

2.7.2 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en lämplig metod för att få kunskap i företagsledningens perspektiv på OA. 
Detta styrks av Wibeck (2000) som menar att fokusgrupper bör användas för att finna 
föreställningar, attityder och värderingar kring ett ämne samt att de även kan få en bättre 
uppfattning av hur kunskap och idéer utvecklas. Studiens ämnesområde kan upplevas som 
känsligt och svårt vilket gör att fokusgrupper är en lämplig metod då den hjälper till att belysa 
skillnader i perspektiv och den uppfattning av möjligheter och svårigheter på detaljnivå som 
finns på ett objekt eller ett ämne inom arbetsgruppen (Chilcott & Barry, 2016). Gruppen kan 
sedan resonera sig fram till en gemensam syn och orsaker till problem (Wibeck, 2000). 
 
Fokusgrupperna planerades och organiserades noggrant enligt Morgans (1998) teori om fyra 
faser i genomförandet av gruppintervjuer. Dessa är planering, rekrytering, diskussionsledning 
samt analys (bilaga A). I planeringsfasen sågs miljöfaktorer över genom att be fallföretagen att 
boka stora rum där alla skulle få plats och där samtalet skulle störas så lite som möjligt, vilket 
ökar kvalitén på fokusgruppsamtalet. I planeringsfasen valdes även graden av strukturering i 
fokusgrupperna till semistrukturerad. Med semistrukturerade intervjuer menas att frågorna 
var organiserade utefter en strukturerad ordningsföljd med öppna frågor där gruppens 
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medlemmar kunde svara helt fritt (Bryman, 2008). För att undvika att samtalet ebbade ut eller 
för att en få djupare förståelse över ledningsgruppens uppfattning om fenomenet ställdes även 
följdfrågor för att få mer utvecklade svar, vilket enligt Yin (2007) stärker valet av 
struktureringsgrad vid intervjuerna.  
 
I rekryteringsfasen menar Morgan (1998)  att lämpliga personer väljs till fokusgruppen vilket 
innebar den urvalsmetod som tidigare presenterats. Befintlig ledningsgrupp på företagen 
valdes därför genom bekvämlighetsurval samt för att gruppens medlemmar skulle känna sig 
bekväma tillsammans för att få uppriktiga tankar kring ämnet. För att respondenterna inte 
skulle hinna diskutera ämnet innan intervjun skickades intervjumaterialet ej ut i förväg. Detta 
för att säkerställa öppna och självformulerade svar vilket är viktigt för studiens kvalitativa syfte.  
 
Diskussionsledningen planerades efter den valda graden av strukturering. Möjligheterna för 
gruppen att tala fritt var av stor vikt för att besvara syftet med intervjun. Frågorna i 
fokusgruppen (bilaga B) presenterades skriftligt via lappar som delades ut för att hålla 
moderatorns roll passiv eftersom deltagarna främst skulle diskutera frågorna med varandra. 
Respektive fokusgrupp planerades att omfatta en timmes diskussion, med en halvtimmes 
marginal för att undvika stress. Antalet intervjuer, hur långa och med vilka som medverkade 
framgår av tabell 2. 
 

Tabell 2: Fokusgrupper 

 
För att göra diskussionen mer verklighetsförankrad var frågeställningarna först nedbrutna till 
de två komponenterna inom OA, som sedan sammanfördes till balansen mellan dem. OA 
benämndes därmed som balansen mellan innovationsarbete och dagligt arbete. Detta för att de 
skulle vara mer applicerbara på organisationen samt enklare att förstå rent språkmässigt. 
Fokusgrupperna spelades in samt anteckningar fördes samtidigt för att säkerställa att allt 
insamlat material behandlades i analysprocessen.  

 Dataanalys 
För att säkerställa att den insamlade empirin ansågs vara relevant, för att bibehålla hög kvalitét 
på studien, jämfördes detta kontinuerligt mot studiens syfte. Det teoretiska ramverket 
utvecklades och kompletterades under och efter empiriinsamlingen då empirin gav nya insikter 
till studien.  
 
För att kunna göra en kvalitativ analys på det insamlade empiriska materialet transkriberades 
intervjuerna utifrån inspelningarna och blev så kallad rådata. Materialet sammanställdes i ett 
dokument som underlättade sökningsprocessen. För att kunna analysera det insamlade 
materialet färgkodades det genom att dela upp materialet i enheter och söka efter mönster och 
övergripande teman utifrån frågeställningarna i studien. Sedan gjordes jämförelser mellan de 
olika faktorerna inom respektive frågeställning för att finna nyckelord som vidare delades upp 
i kategorier. Dessa kategorier fungerade centralt i dataanalysen för att bearbeta fram resultatet 
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av studien. Den empiriska datainsamlingen lade grunden i analysen och teorier applicerades 
för att skapa en teoretisk analys vilket vidare användes för att framta studiens slutsatser.  

 Trovärdighet 
För att styrka studiens trovärdighet och relevans presenteras nedan begreppen reliabilitet, 
intern validitet och extern validitet samt hur de används i studien. 

2.9.1 Reliabilitet 
För att studien ska åstadkomma stabila och trovärdiga resultat har studien granskats 
kontinuerligt genom hela arbetsprocessen. Dels av författaren själv samt även av handledare 
från Jönköping University. Att använda sig av utredartriangulering, att fler personer utvärderar 
studien, bidrar till att säkerställa trovärdigheten i studien (Yin, 2007). För att studien ska hålla 
hög standard har kritiska frågor ställts vid granskningen för att författaren ska ha ett mer 
objektivt perspektiv och se studien ur fler synvinklar.  
 
I kvalitativa studier anser måttet på reliabilitet i den utsträckning studiens tillvägagångsätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter (Patel & Davidson, 2011). För 
att stärka reliabiliteten har författaren beskrivit studiens metodik i detalj för att möjliggöra hög 
förståelse av arbetsprocessen. Reliabiliteten ses också knuten till den unika situation som råder 
vid undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2011). Därför har miljöfaktorer varit en viktig del 
vid fokusgrupperna samt rekrytering och diskussionsledning. Genom att använda den 
befintliga ledningsgruppen på företagen vid gruppintervjuerna ökar sannolikheten att 
gruppmedlemmarna sig bekväma nog att falla in i diskussionen och yttra sin uppriktiga åsikt 
Wibeck (2000). Att gruppen också har en samhörighet som ledare på företaget är även en 
bidragande faktor till att individerna vågar säga vad de tycker (Wibeck, 2000). 
 
Författaren använde sig av datatriangulering genom att bygga sin forskning på fokusgrupper 
på fem olika företag samt flera olika forskningsteorier för att få olika perspektiv på det 
studerade fenomenet vilket stärker studiens resultat (Yin, 2007). Att använda både 
fokusgrupper och litteraturstudier ger även olika infallsvinklar och styrker därmed studiens 
reliabilitet. 
 
Vid fokusgrupperna medverkade även en handledare från Jönköping University för att 
säkerställa att datainsamlingsprocessen fungerat gynnsamt för studien. Både författaren och 
handledaren förde anteckningar under fokusgrupperna vilket ökar reliabiliteten. För att inte 
glömma viktig information och intryck gjordes sammanställningen i nära anslutning till 
fokusgruppstillfället. Anteckningarna tydliggjordes genom att strukturera utifrån de 
frågeställningar studien innefattar. De begrepp som återkom under fokusgrupperna och krävde 
fördjupning granskades direkt för att säkerställa att begrepp uppfattades korrekt vid senare 
tolkning. Patel och Davidson (2011) uppmärksammar vikten av att fullfölja 
datainsamlingsprocessen för att inte gå miste om detaljer och värdefull information. 
Fokusgrupperna spelades även in med syftet att kunna transkribera fokusgrupperna korrekt 
samt för att det sammanställda materialet ska ha hög trovärdighet. 

2.9.2 Validitet 
Validitet grundas i att studera rätt företeelser vilket innebär att rätt metod används vid rätt 
tillfälle så att vi mäter det som ska mätas korrekt (Patel & Davidson, 2011). Validitet kan vidare 
förklaras genom extern och intern validitet (Merriam, 1993).  
 
Extern validitet innebär enligt Merriam (1993) i vilken omfattning studiens resultat är 
generaliserbart. Det problemområde som studien behandlar kan appliceras på flertalet 
verksamheter utifrån de kriterier som begränsar studien. Studien omfattar fokusgrupper på 
fem olika SMF:s i Sverige som bidrar till ett gemensamt resultat som kan antas vara applicerbart 
på liknande verksamheter och därmed uppfyller studien extern validitet.  
 
Med intern validitet menas hur det som avses mätas faktiskt har mätts (Merriam, 1993). 
Användandet av en förstudie samt litteratur från flertalet författare som samlats in bidrar till 
att få fler synvinklar på ett och samma problemområde, vilket även ökar studiens tillförlitlighet 
(Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och Davidson (2011) bör studieprocessen beskrivas 
noggrant för att läsaren ska få kunskap i hur datainsamling och analysen har gått till för att 
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informera om de val som gjorts för att nå fram till resultatet.  Utifrån den förstudie och 
litteratursökning som genomfördes har problemområde samt syfte och frågeställningar tydligt 
formulerat med avsikt att skapa förståelse över vad som ska undersökas. Utifrån denna 
förståelsen har lämplig metodansats valts för att studera fenomenet i dess rätta miljö vilket 
därmed anses bidra till den interna validiteten.   
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3 Teoretiskt ramverk  
 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De två första frågeställningarna besvaras genom en empirisk ansats där en teoretisk grund 
bidrar till en utgångspunkt gällande företagsledningens förhållande till OA. Den tredje 
frågeställningen kan besvaras först när en teoretisk grund lagts med relevanta teorier om 
företagsledningens roll i förhållande till OA (figur 8). 
 

 
Figur 8: Koppling mellan frågeställningar och teori 

Författaren anser att det är lämpligt att presentera den befintliga teoretiska definitionen av OA 
och vad OA bidrar med för att kunna framlägga en analytisk tolkning av frågeställning ett och 
två. Utifrån detta kan den tredje frågeställningen besvaras genom ytterligare teorier gällande 
konsekvenser av företagsledningens förhållande till OA samt förutsättningar för företagets 
innovationsförmåga. Den teoretiska grund som anläggs i detta kapitlet analyseras med 
resultatet från den empiriska undersökningen.  
 

 Organisatorisk ambidexteritet 
Litteratur om organisatoriska strategier betonar vikten av en balans mellan utforskande och 
utförande aktiviteter och dess bidrag till framgång. I inledande kapitlet anges det att för att ett 
förtag ska överleva dagens dynamiska marknad måste de kunna behärska båda delarna av 
ambidexteritet (Birkinshaw & Gibson, 2004). Att bara fokusera på en av aspekterna kan vara 
fatalt för organisationer för att kunna bibehålla kunder och konkurrensfördelar. Det har 
utvecklats ett flertal teorier kring organisatorisk ambidexteritet och de teorier som berör 
ledningsområdet har använts till att lägga en teoretisk grund till forskningen. Befintliga teorier 
och forskningshandlingar har anpassats till syftet med studien och för att tolka resultat. 
Kommande avsnitt ger en bättre förståelse av organisatorisk ambidexteritet och dess ingående 
komponenter.  

3.2.1 Kopplingen mellan innovationsarbete och dagligt arbete 
För att förklara begreppet ambidexteritet börjar vi i kronologisk ordning med March (1991) som 
definierade begreppet som en balans mellan explore och exploit. Detta menade March (1991) 
är balanserat fördelade aktiviteter av innovationsarbete och dagligt arbete i organisationen. 
Innovationsdelen (explore) kännetecknas av utveckling och nya möjligheter, flexibilitet, lek, 
genomföra ny forskning och finna nya upptäckter genom att ta risker och experimentera. 
Dagligt arbete (exploit) kännetecknas av stabila aktiviteter som förfining av tillexempel 
befintliga produkter, effektivitet, urval, produktion samt genomförande och beslutstagande 
(March, 1991). March (1991) behandlar huvudsakligen effekterna av dagligt arbete och 
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innovationsarbete samt betonar vikten av en balans mellan dem när företag vill nå ökat 
välstånd. Vidare beskriver March (1991) aktiviteterna som radikala sätt att distribuera insatser 
och resurser mellan de två processerna. March (1991) hävdar att fokusera på innovation på 
bekostnad av det dagliga arbetet kan leda till att företag får stora kostnader utan att kunna 
tillgodose innovationsidén vilket kan leda till konkurs på lång sikt. System som däremot 
utesluter innovationsarbete kan bidra till att företag misslyckas med att utvecklas i takt med 
marknadsförändringarna vilket på lång sikt minskar organisationens konkurrensfördelar 
(March, 1991). Följaktligen är det viktigt att hitta den rätta balansen mellan de båda 
processerna för att ett företag ska nå framgång (March, 1991; O'Reilly & Tushman, 2004). 
Denna balans hänvisas till som ambidexteritet och fungerar som en solid grund för vidare 
forskning inom organisationsstrategi. 

3.2.2 Ambidexteritet och framgång 
O´Reilly och Tushman (2004) utvecklade March (1991) teori genom att hävda att ledningen 
måste kontinuerligt se på det förflutna, dess processer och produkter men samtidigt försöka 
förutspå framtiden och förbereda för utveckling. Detta är den svåra balansen av ambidexteritet 
som företagsledningen bör lära sig hantera för en framgångsrik organisationsutveckling 
(O'Reilly & Tushman, 2004). O´Reilly och Tushman (2004) undersökte olika typer av 
strukturer och dess möjlighet att bidra till framgång med hänsyn till den grad av ambidexteritet 
organisationen erhåller. Författarna beskriver innovativa organisationer som 
projektorienterade med oberoende enheter som har individuella strukturer, processer och 
kulturer men samtidigt integreras i den befintliga ledningshierarkin (Bilaga 3). De är utformade 
till att de blir mer effektiva än andra strukturer när det kommer till innovation. Den teoretiska 
förklaringen till denna framgång är enligt O´Reilly och Tushman (2004) en uppmuntran till 
samarbete inom olika enheter istället för konkurrens.  
 
De empiriska resultaten från O'Reilly och Tushmans (2004) studie visar på att framgångsrika 
innovationer har uppnåtts i nästan alla organisationer som anses vara ambidextra (över 90%), 
medan andra typer av strukturer visar höga nivåer av misslyckande. Ambidextra organisationer 
lyckas leverera effektivt till kund samtidigt som de utvecklar sig och vinner konkurrensfördelar 
på marknaden. Forskningsresultaten visar på att majoriteten av företag som ändrat sin struktur 
till den ambidextra organisationsstrukturen har förbättrat sina prestationer (O'Reilly & 
Tushman, 2004). 
 
De slutsatser O´Reilly och Tushman (2004) drar från deras forskning är att ambidexteritet 
kräver hög nivå av flexibilitet samt objektivitet från företagsledningen. Ledningen måste vara 
väl medveten om marknadens kommande behov och utveckling samt ha förmågan att göra 
svåra avvägningar vid beslutsfattande moment, speciellt om medarbetare är motståndsbenägna 
(O'Reilly & Tushman, 2004). En nyckel till balansen av innovationsarbete och dagligt arbete är 
att företagsledningen bör kommunicera en tydlig vision inom hela organisationen för att alla 
ska förstå målen (O'Reilly & Tushman, 2004). Detta ger slutsatsen att de strategiska beslut 
företagsledningen tar och förmedlar har stor betydelse för att uppnå ambidexteritet och 
framgång.    
 

 Ambidexteritet i SMF  
Företagets förmåga att balansera innovationsarbete och dagligt arbete har identifierats genom 
flera studier till att ha positiva prestationseffekter, men trots dessa vetenskapliga teorier kring 
ambidexteritet så finns det ett gap i vår förståelse när det kommer till OA i SMF. SMF måste i 
nuläget förlita sig på undersökningar gjorda på större företag som har andra förutsättningar för 
innovation. Chang och Hughes  (2012) studie visar att stora företag inte representerar 
tillräckliga villkor lämpade för SMF vilket gör tillämpningsbarheten låg. SMF har jämfört med 
större företag mer begränsade resurser och företagsledningen saknar ofta en stabsfunktion 
(Chang et al., 2011). Chang et al. (2011) menar på att en nära balans mellan dagligt arbete och 
innovationsarbete är fördelaktigt för SMF:s på grund av den begränsade tillgången till resurser, 
både externt och internt. SMF har fördelen att de är vanligtvis mer internt anpassningsbara för 
att de inte har lika mycket strukturer och regler som större företag (Chang et al., 2011). På grund 
av detta kan SMF lättare prioritera sina interna resurser och eftersträva en nära balans mellan 
innovation och dagligt arbete. Resultaten från studien av Chang et al., (2011) föreslår att både 
centralisering och samhörighet är användbart för att motivera SMF till att vara mottaglig för 
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både utförande och utforskande innovationer samtidigt. En ökad medvetenhet av externa 
miljösignaler kan stärka företagets resultat (Chang et al., 2011). Ledningen i SMF bör därmed 
fördela de interna resurserna för att säkerställa bättre beslutsprocesser gentemot företagets 
innovationsförmåga vilket möjliggör korrekta och effektiva svar på vårt dynamiska samhälle 
(Chang et al., 2011).  
 
Vidare visar resultaten från Chang och Hughes (2012) på att både strukturella förhållanden och 
ledaregenskaper hjälper SMF att finna balansen mellan innovationsarbete och dagligt arbete 
(Chang & Hughes, 2012). Vidare hävdar författarna att det finns både teoretisk och statisk 
relevans i strukturer och ledningens roll för att nå OA. Slutsatserna som är dragna av 
undersökningen betonar vikten av att utveckla en organisatorisk miljö som stödjer 
möjliggörandet av kombinationen innovation och utförande. Detta påvisar att ambidexteritet i 
SMF bidrar till prestationsfördelar som hjälper företagsledningen att få en grund som gör 
företaget långsiktigt hållbart (Chang & Hughes, 2012).  
 

 Ledarskap i OA  
För att få en bättre förståelse av ambidexteritet måste forskningen gå djupare in i detaljer och 
utforska vad som definierar existensen av ambidexteritet i en organisation. Litteratur om 
ambidexteritet framhäver företagsledningens betydelse (O'Reilly & Tushman, 2004). För att 
uppnå ambidexteritet måste chefer och ledare kunna hantera motsättningar och avvikande mål 
mellan innovationsarbete och dagligt arbete (Birkinshaw & Gibson, 2004). Birkinshaw och 
Gibson (2004) föreslår att företagsledningen ska skapa förutsättningar som gör det möjligt att 
involvera anställdas fulla potential.  
 
Ledarskap i OA fokuserar på att möjliggöra den adaptiva processen i organisationer. I grunden 
handlar det om att anpassa sig till spänningen mellan behovet av innovation och behovet av det 
dagliga arbetet (Uhl-Bien, 2018). Detta sker när uppfinningsrika ledare tar fram nya idéer som 
krockar med operativsystemet (t.ex. idéer som inte är lätt implementerbara, kostar för mycket 
pengar, kräver resurser som organisationen inte har för tillfället eller som går emot 
organisationens värderingar) och blir konfigurerad till bättre idéer (t.ex. ny produkt, tjänst eller 
teknik) som sedan tas in i det formella systemet av operativa ledare som agerar som drivande 
för innovationen (Uhl-Bien, 2018). Ledare möjliggör genom att hjälpa till med denna process 
och skapa förutsättningar så som adaptivt utrymme för konflikt och samspel för att utlösa, 
aktivera, komplettera idéer till framgång i takt med organisationens anpassningsbehov och 
externa miljö (Uhl-Bien, 2018).  
 
Uhl-Bien (2018) hävdar att motstridigheten ligger i den paradoxala naturen. Uhl-Bien (2018) 
menar även att utmaningen ligger i att hantera spänningen, att inte låta pressen att producera 
och utföra överväldiga behovet av att förnya sig. Eftersom de flesta organisationer är utformade 
för stabilitet är de också skickliga på att direkt avvisa nya idéer och förändringar. Den formella 
strukturen är konstruerad till att undertrycka den informella strukturen av interaktioner (Uhl-
Bien, 2018). Dessutom utbildas chefer i hierarkiskt ledarskap med fokus på order och top-down 
kontroll. Detta förstärks av belöningssystem som stimulerar produktiviteten på bekostnad av 
anpassningsförmåga (Uhl-Bien, 2018). 
 
Från studien framstod det att de flesta i organisationen är inställda på att avfärda innovationen 
för att skapa jämnvikt och stabilitet (Uhl-Bien, 2018). Det handlar inte om att ledningen inte är 
tillräckligt tydlig med förändringen eller att medarbetarna är motstridiga mot förändring. Det 
är i grunden en fråga om struktur och design. Därför ändrar organisationer sina strukturer till 
nyare organisationsformer. Dessa bidrar till att möjliggöra anpassningsförmågan genom att 
öppna upp utrymme för den adaptiva processen i samband med formella organisatoriska 
strukturer (Uhl-Bien, 2018). För att få djupare förståelse kring ledarskap i OA måste det 
identifieras sätt där ledningen kan främja den adaptiva förmågan för att möjliggöra utrymme 
för OA (Uhl-Bien, 2018).  

3.4.1 Ledningens roll i OA 
Resultaten från en ny undersökning (Aparna, Krishnan, & Manish, 2018) bidrar till den 
befintliga litteraturen om ambidexteritet som styrker vikten av ledningens roll i uppbyggandet 
av ambidextra organisationer. Forskning visar även att ledningsprocesser har en stor roll för 
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den organisatoriska kapabilliteten, att effektivt hantera både innovationsarbete och dagligt 
arbete (Carmeli & Halevi, 2009). Aparna et al. (2018) hävdar att företagsledningens 
beteendeintegration ökar förmågan att kunna hantera dagligt arbete och innovationsarbete 
samtidigt, vilket i sin tur ökar OA. Forskningen stödjer även de tidigare teorierna om 
företagsledningen genom att föreslå beteendeintegrerad företagsledning för att finna en balans 
mellan innovationsarbete och det dagliga arbetet i SMF (Aparna et al., 2018). Studien lägger 
den teoretiska grunden till att en integrerad ledningsroll är nödvändig för att bygga OA och att 
ledningen uppmuntrar till kollektiv förståelse kring innovationsarbete och dagligt arbete 
(Aparna et al., 2018). 

3.4.2 Ledningens position i förhållande till företagets innovationsförmåga  
Baserat på en studie av Mom, Van Den Bosch och Volberda (2007) påverkar ledningens 
kunskapsflöde balansen mellan innovationsarbete och dagligt arbete, samtidigt som dessa 
aktiviteter kan påverka ledningens kunskapsflöde. Följaktligen kan ömsesidiga orsaksband 
föreligga mellan kunskapsflöden inom ett företag och ledningens innovationsaktiviteter (Mom 
et al., 2007). Forskningen visar även att top-down kunskapsflöden relaterar positivt i den 
utsträckning att dessa ledare utför det dagliga arbetet, men däremot inte när det kommer till 
innovationsarbete. Vidare visar studien att bottom-up samt horisontella kunskapsflöden från 
ledare redogör för positiv inverkan på innovationsarbetet, men däremot inte till det dagliga 
arbetet (Mom et al., 2007). Resultaten från studien indikerar på att desto mer en ledare kan 
hantera både top-down och bottom-up/horisontella kunskapsflöden samtidigt, desto högre 
nivåer av både innovationsarbete och dagligt arbete kan ledningen aktivera sig i (Mom et al., 
2007).  Företagsledningen bör engagera sig i både innovationsarbete och dagligt arbete medans 
enhetsledare bör fokusera på antingen innovation eller utförandet av det dagliga arbetet, 
beroende på vad enheten har för innovationsmål (Mom et al., 2007). 

 Konsekvenser 
Tidigare forskning beskriver hur ledningen kan påverka organisationen och vilka konsekvenser 
dem kan bidra till utifrån ett internt och ett externt perspektiv.  

3.5.1 Internt perspektiv 
Trots att tidigare studier betonar av vikten av innovation så tenderar SMF ändå att bli mer 
fokuserade på utförandet av dagligt arbete i längden (Kammerlander, Burger, Fust, & 
Fueglistaller, 2015). Det är i stor utsträckning upp till ledningen att bibehålla 
innovationskraften i företaget. Kammerlander et al. (2015) menar att ledningens egenskaper 
har en betydande påverkan på företagets innovationsförmåga, särskilt i SMF. Ledarprocesser 
och dess kapacitet spelar en viktig roll i OA för att effektivt hantera motsatta krav som 
innovationsarbete och dagligt arbete (Carmeli & Halevi, 2009). Ledarna är de konstanta 
nyckelbeslutsfattarna och om deras fokusering ligger på tillväxt och avancemang påverkar det 
företagets engagemang av innovationsarbete och dagligt utförande arbete (Kammerlander et 
al., 2015). Ledarnas tillväxt- och avancemangsfokus har inte bara positiva effekter på företagets 
innovationsförmåga, utan även utförandet av den dagliga processen (Kammerlander et al., 
2015).  

3.5.2 Externt perspektiv 
Ledningen tar även till sig externa perspektiv, med fokus på marknaden. Är konkurrensen hög 
blir konsekvensen att ledningen tenderar att försöka öka innovationen i företaget 
(Kammerlander et al., 2015). Åtgärderna, beteenden och de designval som gjorts av 
företagsledningen består av de dynamiska förmågorna som gör det möjligt för företagen att 
samtidigt utföra det dagliga arbetet och vara innovativ (O’Reilly & Tushman, 2011). Det stärker 
nyckelrollen av strategiskt ledarskap när det kommer till att anpassa, integrera och 
rekonstruera organisatoriska färdigheter och resurser för att matcha förändrade miljöer 
(O’Reilly & Tushman, 2011).  

 Förutsättningar för ambidexteritet 
Tidigare forskning beskriver olika bidragande faktorer till att nå OA.  
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3.6.1 Strategi & struktur 
Att skapa OA är en komplicerad process som innefattar olika strategiska element (Fernández, 
Garcia, Martin, & Sánchez, 2017). Tidigare forskning menar att mer uppmärksamhet bör riktas 
mot strategiska processer involverade i OA som beskriver fördelar med både innovationsarbete 
och dagligt arbete (Fernández et al., 2017; O’Reilly & Tushman, 2011). O´Reilly och Tushman 
(2011) menar att företag kan skapa förutsättningar för innovation genom lämplig 
organisationsstruktur vilket de föreslår är separata men anpassade organisatoriska arkitekturer 
(affärsmodeller, strukturer, incitament, statistik och kulturer). Detta för både 
innovationsarbete och dagligt arbete med integration på både lägre nivåer och mer taktiska 
nivåer för att effektivt utnyttja organisationens tillgångar (O’Reilly & Tushman, 2011). Vidare 
menar O´Reilly och Tushman (2011) att det krävs ett ledande lag som uttryckligen äger 
enhetens strategi för innovation och utförande. Det ska finnas ett gemensamt mål och 
belöningssystem samt att strategin ska kommuniceras strängt från ledningen (O’Reilly & 
Tushman, 2011).  

3.6.2 Delaktighet 
OA kan nås via flera olika vägar men det finns en viktig koppling mellan personaltillgångar och 
social kapabilitet menar Fernándes et al. (2017). Företagen måste därför bygga konsekventa 
personalsystem för att kunna utveckla ambidextra färdigheter på både individ- och gruppnivå 
(Fernández et al., 2017). Ambidextra individer kommer att skapa ambidextra grupper vilket i 
sin tur skapar OA. Även innovativa personer som arbetar tillsammans med personer som är 
fokuserade på utförandet av det dagliga arbetet bygger ambidextra grupper som skapar OA 
(Fernández et al., 2017). Detta resonemang förutsätter att det inte behöver vara en perfekt 
balans mellan innovationsarbete och utförandet av det dagliga arbetet. Olika grader av båda 
aktiviteterna kan också bidra till OA (Fernández et al., 2017).    

3.6.3 Ledningens förmåga 
För att uppnå OA, att effektivt utnyttja befintliga kompetenser för att utföra det dagliga arbetet 
samtidigt som man framgångsrikt utforskar nya kompetenser genom innovationsarbete, måste 
ledningen ha förmågan att förena dessa inre spänningar i form av balansen mellan dem 
(O’Reilly & Tushman, 2011). Ledningen måste även hantera och lösa spänningarna som uppstår 
mellan dagligt arbete och innovationsarbete orsakade av motsägelsefulla krav ställda av externa 
miljöfaktorer (Chang & Hughes, 2012; O’Reilly & Tushman, 2011). Externa miljöfaktorer agerar 
som drivkrafter för att underlätta införandet av OA vilket ökar prestandan i SMF. Därmed kan 
en dynamisk omvärld och en starkt konkurrensutsatt miljö vara gynnsamt för 
innovationsförmågan hos SMF (Chang et al., 2011). Tidigare forskning visar även att ledningen 
behöver ha förmågan att tydligt förmedla en gemensam vision och värderingar som ger 
företaget en identitet utöver de båda delarna av OA (O’Reilly & Tushman, 2011). 
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4 Empiri 
 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten fallstudieobjekten arbetar i. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

 Företagsbeskrivning 
De fem fallföretagen, vars respektive företagsledning medverkar som respondent i 
fokusgrupperna, är små och medelstora företag med mellan 35 och 100 anställda. Företagen är 
stabila i tillverkningsindustrin där de producerar artiklar genom olika tillverkningsmetoder och 
material till olika marknadssegment. Företagen producerar mot kundkraven utefter en ritning 
eller producerar egna produkter. Företagen har varierande grad av teknisk utveckling och 
digitalisering. Antalet personer i ledningsgruppen varierar från tre till tio personer med olika 
roller och positioner. Företagen är eller har varit familjeägda vilket enligt företagsledningen 
medfört starka kulturella band till företaget med en viss motsättning mot förändring, men har 
även individer som är för förändring. Dessa företag ser ett behov att förbättra sin 
innovationsförmåga. De flesta av företagen har även något ledord i sin strategi som indikerar 
på vikten av innovationsarbete. Den insamlade empirin är en sammanställning av 
fokusgrupperna med företagsledningen på de fem olika företagen.  

 Dagligt arbete 
Från den empiriska undersökningen av fallobjekten framkom det att företagsledningens 
uppfattning av dagligt arbete är att det främst består av att lösa problem som uppkommer i 
verksamheten. Även arbeta med det administrativa vilket beskrevs av företagsledningen som 
att se till att avdelningarna fungerar, upprätthålla de befintliga processerna och följa upp 
resultat (tabell 3). En stor del av det dagliga arbete är också att arbeta utifrån den roll eller 
profession en har på företaget vilket framställs som rutinuppgifter och standarder. Det dagliga 
arbetet handlade även mycket om kommunikation, både internt och externt. Att skapa kontakt 
och en bra relation med kunder samt jobba med de krav som kunden ställer. 
 
Företagsledningen såg även förbättringsarbete som en del av det dagliga arbetet som bör 
genomföras. Det dagliga i förbättringsarbetet beskrevs som de små delarna som kunde komma 
från alla delar av företaget varje dag, ständiga förbättringar av befintliga produkter och 
processer. Medarbetarna ses därför som det dagliga arbetet.  Ledningens syn på dagliga arbetet 
är även att planera, prioritera och stötta övriga medarbetare i sitt arbete, se till att resurserna 
finns för nästkommande dag och för att klara månaden. Från fokusgrupperna var det tydligt att 
det dagliga arbetet låg i fokus men att företagsledningen på respektive företag skulle vilja arbeta 
mer med innovation.  

Tabell 3: Vad är dagligt arbete? 
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 Innovationsarbete   
Företagsledningens syn på innovationsarbete är utifrån fokusgrupperna (tabell 4), nya saker, 
ett nytt sätt att tänka, ett nytt arbetssätt ur ett organisatoriskt och administrativt perspektiv. 
Hitta nya dagliga rutiner och metoder utefter den målbild som företaget har. Företagsledningen 
menade även att en del av innovationsarbetet är kopplat till förbättringsarbete, men de större 
delarna av det, att ta ett steg till utanför förbättring av det man redan har. Innovationsarbete 
beskrevs som att ställa frågan varför flera gånger för att hitta grundorsaker till problem och 
sedan göra större förbättringar. Att man lyfter blicken, tänker framåt, är nyfiken och försöker 
titta in i framtiden. Företagsledningen sade även att innovationsarbete var att utmana 
verksamheten, våga ta risker. De menade även att innovationsarbete är ett strategiarbete, att 
handla i förebyggande syfte, besluta om framtida investeringar och skapa företagsstrategier 
utifrån ett ledningsperspektiv.  
 Tabell 4: Vad är innovationsarbete? 

 

 Balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete  
Balansen mellan de två komponenterna av OA framgick från fokusgrupperna (tabell 5) som ett 
samspel mellan dagliga förbättringar och innovationsförbättringar. Företagsledningen menar 
att man bör ha kunskap om verksamheten och tänka på de dagliga processerna när man tänker 
på innovation. Dagligt arbete är det som ger bränsle till innovationsarbete, innovationer 
bottnar i förbättringar. Företagsledningen menar att ledningen är kopplat till 
innovationsarbete och medarbetarna är kopplat till det dagliga arbetet, vilket skapar balans i 
företaget. Utifrån fokusgruppen beskrivs balansen som när innovationen blir till en vana i det 
dagliga arbetet och sker utan svårigheter. Balansen är att skapa ett strukturerat arbetssätt för 
förbättringar och att följa upp dessa. De långsiktiga strategierna skapar en balans om de rullar 
parallellt med dagligt förbättringsarbete. Alla tänker nytt men samtidigt också skapar 
standarder vilket ger balans. Delaktighet är balans, att ha med alla i företaget och att ledarna 
kan ta till sig innovationsförslag från medarbetare är att ha en balans menar företagsledningen. 
En struktur med lagom mycket innovation eftersom det är även viktigt att orkar med och kunna 
ta till sig alla förändringar då det är en stor del av balansen menar företagsledningarna.  
Företagsledningen ser också balansen ur ett externt perspektiv, genom att jobba med kundkrav 
och att se vad marknaden vill ha, att följa och anpassar sig till externa parter.  
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Tabell 5: Företagsledningens syn på balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 

 

 Möjligheter 
Företagsledningen ser mycket stora positiva effekter av att ha en balans mellan dagligt arbete 
och innovationsarbete (tabell 6). De möjligheter som företagsledningen ser med OA är att det 
kan flytta fram företagets position på marknaden och ge bättre konkurrensfördelar. Enligt 
företagsledarna ger balansen möjlighet till effektivisering och att ledningen får mer tid till att 
fokusera på innovationsarbetet. Det kan förbättra spårbarheten, att lättare reda ut problem till 
grunden. Det ger möjlighet till säkrare processer, mindre störning i det dagliga arbetet och kan 
minska ledarnas stress och oro inför framtiden.  
 
Ett nytt, mer balanserat arbetssätt skulle ge möjlighet till bättre rutiner som i sig kan ge mer 
lönsamhet i både pengar och tid. Balansen ger också en möjlighet till mer struktur samt att det 
skapar ordning och reda. Företagsledningen menar att man kan utnyttja medarbetarnas 
kunskap och idéer i större utsträckning, vilket ger större valmöjligheter och kan senare ge ett 
bättre utfall. Man kan inkludera alla medarbetare i målbilden som företaget har och man kan 
då få en utvecklingsprocess i alla led, vilket skapar en gemenskap och kan ge individer bättre 
självförtroende som gör att de jobbar bättre. Företagsledningen ser möjligheter att den externa 
kommunikationen med kunder kan blir bättre och att man kan jobba innovativt tillsammans 
för att gynna varandra. Att få höga krav från kunder ser företagsledningen som en möjlighet för 
att förbättra verksamheten samt att det tvingar dem att tänka mer innovativt. 
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Tabell 6: Möjligheter företagsledningen ser med OA 

 

 Utmaningar 
Fokusgrupperna visar (tabell 7) att en av företagsledningens största utmaningar när det gäller 
balansen mellan innovationsarbete och dagligt arbete är delaktighet. Att motivera och engagera 
medarbetare och att få med alla i förändringsprocessen. Företagsledningen upplever att det 
finns kulturella hinder som försvårar en balans mellan innovationsarbete och dagligt arbete. 
Att få alla att bidra till innovation men att strukturera upp det så att det inte blir för mycket 
idéer så att de inte kan hanteras ordentligt. Det kan vara en utmaning att förstå förslag och att 
även se till att förslagen hamnar hos lämplig person i företaget så att de inte nekas på vägen. 
Företagsledningen menar att det finns interna utmaningar i ledningsgruppen i form av att 
individerna är olika innovativa.  
 
Det är en utmaning att se till så att ledningen inte springer ifrån medarbetarna i sitt 
innovationstänk och framåtanda. Att skapa en struktur med lagom mycket förändringar så att 
det inte stressar medarbetarna för mycket. De upplever en svårighet i att orka och ha tålamodet 
till att genomföra förändringen hela vägen ut. Att inte heller bli bekväma med en situation som 
fungerar i nuläget eftersom den troligtvis inte är en hållbar lösning. En stor faktor som försvårar 
för utveckling enligt företagsledningen är tid, att frigöra tid och faktiskt ta sig tiden till att tänka 
innovativt. De känner att de saknar en person som bara kan tänka innovativt men att de inte 
har resurserna till att anställa fler. Att även bibehålla och utnyttja det utrymmet och den tid 
som faktiskt frigjorts genom balansen, både från ledningens och medarbetarnas sida.  
 
Företagsledningen ser även externa utmaningar med balansen mellan innovationsarbete och 
dagligt arbete. Leverantörer och kunder kan försvåra en process av innovationsförändringar då 
hela flödet måste kvalitetssäkras innan förändring sker. Företagsledningen upplever även 
problem när kunder eller leverantörer ligger så pass långt efter i utvecklingen så att de inte 
hänger med. De ser även en utmaning i att presentera och attrahera marknaden på bästa sätt 
med de nya innovationerna för att kunna påvisa lönsamheten i nya projekt. Innovationsarbete 
är en svårighet då det ibland inte finns något konkret att ta på, att veta hur eller mot vad 
företagen bör förnya sig.  
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Tabell 7: Utmaningar företagsledningen ser med OA 

 

 Konsekvenser 
Fokusgrupperna visade på att ledarnas syn på OA påverkar resten av organisationen starkt på 
olika sätt (tabell 8). Företagsledarna menade att om ledningen ser negativt på innovation och 
förändringar stannar innovationsförmågan av helt. Ser inte företagsledningen någon vinst från 
innovationsarbetet så kommer konsekvenserna bli att tid inte avsetts för de anställda att arbeta 
med det. Företagsledarna menar att det skapas en stor konsekvens då en aktivitet prioriteras 
eftersom det gör att en annan aktivitet kan prioriteras bort. 
 
Om man har en person i ledningsgruppen som fixar allting själv kan konsekvenserna bli att 
resterande företaget inte får någon självständighet. Företagsledningen menar att folk inte vågar 
ta beslut själv och vill helst ha hela arbetsgruppen med sig för att våga yttra förslag. Blir 
dessutom inte de förbättringsförslag som medarbetarna förmedlar väl omhändertagna kommer 
konsekvensen bli att de slutar med att komma med förslag. Folk kan även se förändringar som 
påhopp eller en anklagelse av att de tidigare gjort fel vilket kan skapa motstånd. 
Företagsledarna ser gärna att alla bidrar till innovation men för mycket innovationsidéer kan 
göra att ledningen känner att de drunknar i förslag. Läggs fokus för mycket på innovation kan 
det resultera i att medarbetarna bortser från sina dagliga arbetsuppgifter. 
 
Fokusgruppen visar på att företag måste förstå vikten av innovation då konsekvenserna annars 
kan leda till att man bara förvaltar och då blir man snabbt utkonkurrerade på marknaden. 
Konsekvenserna av att vara innovationslösa är svåra att förutspå enligt företagsledningen men 
de menar att det är missgynnande på ett eller annat sätt. En balans kan bidra till att företaget 
blir en mer attraktiv arbetsplats som möjliggör till personlig utveckling. 
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Tabell 8: Konsekvenser av företagsledningens syn på OA på hela företaget 

 
 

 Förutsättningar 
Det företagsledningen ser som en av de största förutsättningarna för företagets 
innovationsförmåga (tabell 9) är struktur vilket de beskriver som att frisläppa lagom mycket 
innovation. Att man kan skapa en vana av att tillsätta lagom mycket idéer och att dessa är under 
kontrollerade former. Företagsledningen anser att det bör vara hög struktur på arbetssätt, samt 
på förbättringsarbete vilket är en förutsättning för innovationsförmågan. Enligt 
företagsledningen är det främst ledningen som påverkar organisationen för att de är det 
styrande organet. Det är ledarna som samordnar förändring, prioriterar den och avsätter 
resurserna för att det ska lyckas. Det är viktigt att ledningen är överens och är tydliga med varför 
förändring behövs. Att inte nöja sig med något som inte fungerar perfekt, att ha ett driv, en vilja 
att utvecklas och vara nyfiken på framtiden. Enligt fokusgrupperna gäller det att 
företagsledarna avsätter tid för just innovationsarbete och inte bara fokuserar på det dagliga. 
Företagsledningen känner att det måste finnas med på agendan för att man ska prioritera 
innovation. Sträva efter en företagskultur där det är godtagbart att prioritera innovationer och 
samtidigt våga testa och våga misslyckas.  
 
En stor förutsättning för god innovationsförmåga är även, enligt företagsledningen, delaktighet.  
Ju fler som är med på förändringen desto bättre då hela flödet tillslut blir inblandat på något 
sätt, menar företagsledarna. Försöka få med alla genom att bjuda med dem i processen är en 
viktig förutsättning för innovationsförmåga. Kunskap om företaget och hur det dagliga arbetet 
fungerar just nu är även en förutsättning för innovation. De som arbetar i processerna ser 
problem tydligare och kan bidra med förbättringsinput för att skapa innovation. 
Företagsledningen känner att det är viktigt att ha ett forum med hög struktur på idéer och vilka 
spelregler som gäller för dessa. Företagsledningen menar även att ledningen måste vara 
mottagliga för innovation, kunna ta till sig idéer och inspireras av andra. Att ha en blandning 
av människor i ledningsgruppen som kommer från olika branscher är enligt företagsledningen 
en förutsättning för att få olika perspektiv på saker.  
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Fokusgrupperna visade på att ha ett externt perspektiv på innovation är viktig för balansen 
mellan innovationsarbete och dagligt arbete. Att attrahera kunder och visa på vikten av 
innovationen är en förutsättning för långsiktig innovationsförmåga på företaget. 
Företagsledningen anser att kommunikation, både externt med kunder och internt med 
medarbetarna, gör det enklare att fånga in alla delar av processen. 

Tabell 9: Förutsättningar för företagets innovationsförmåga 
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5 Analys  
 
I detta kapitlet analyseras analysen av den insamlade empirin med hjälp av det teoretiska 
ramverket som omfattar studien.  
 

 Frågeställning 1 
Avsnittet behandlar den första frågeställningen: Hur ser företagsledning på organisatorisk 
ambidexteritet? De två komponenterna i OA analyseras först var för sig för att senare behandlas 
tillsammans vilket ger en holistisk förståelse för OA.  

5.1.1  Dagligt arbete 
Det dagliga arbetet är utifrån fallstudien bland annat utförandet av rutinuppgifter kopplade till 
den roll man har på företaget och med hänsyn till de standarder som tillämpas. 
Företagsledningen fokuserade på att dagligt arbete är förbättringar som förenklar vardagen. På 
SMF är en stor del av det dagliga arbetet att hantera problem som uppkommit med avsikt att 
göra verksamheten effektivare och störningsfri. Detta kopplas ihop med de befintliga 
uppfattningar tidigare forskning har om dagligt arbete, vilket enligt March (1991) beskrivs som 
utförandet av stabila aktiviteter som förfining av befintliga produkter, förbättra effektiviteten, 
urvalsprocesser, produktion samt genomförande och beslutstagande. Enligt företagsledningen 
är det deras roll att distribuera och fördela resurser för att klara av att producera och leverera 
till kund, vilket är den ena delen av OA enligt March (1991).  
 
Företagsledningen ser den dagliga delen av OA som något som ofta blir överhängande den 
innovativa delen för att man inte hinner med och prioriterar det dagliga för att det ger en tydlig 
lönsamhet i form av leverans till kund. Detta stärks av Uhl-Bien (2018) som menar att den 
formella strukturen på ett företag är konstruerad för dagligt arbete och för att avvisa nya idéer 
och förändringar som bidrar till störmoment i verksamheten. Detta gör att företagen tenderar 
att fokusera på att utföra det dagliga arbetet på bekostnad av innovation vilket kan leda till att 
företaget på lång sikt minskar sina konkurrensfördelar (March, 1991). 

5.1.2 Innovationsarbete 
Den synen företagsledningen har på den andra komponenten av OA, innovationsarbete, 
beskrevs som att hitta eller skapa ny teknik, nya sätt att tänka, nya rutiner och arbetssätt. Att 
företagen vågar ta vissa risker för att utvecklas och ta ett större kliv ut från förbättringar av det 
befintliga som ger större resultat och påverkar hela verksamheten. Detta stämmer överens med 
March (1991) definition av innovation som han menade är utforskande processer, 
experimentera, att hitta nya möjligheter och utvecklas. SMF beskriver dock inte innovation som 
att experimentera då detta kan kräva mer resurser som SMF inte har tillgång till då de till stor 
utsträckning måste jobba med befintliga resurser (Chang et al., 2011).  
 
Den empiriska undersökningen visar på att företagsledningen anser att innovationsarbetet 
även är en del av förbättringsarbetet. Företagsledningen menar att innovationsarbete bottnar i 
förbättringsarbete. Innovativa personer som jobbar tillsammans med personer som är mer 
fokuserade på dagligt arbete kommer tillsammans bidra med innovationslösningar (Fernández 
et al., 2017). Förbättringsarbete, vilket drivs av befintlig kunskap om verksamheten från alla 
delar av företaget tyder på vikten av delaktighet. Mom et al. (2007) stärker detta genom att visa 
på att bottom-up/ horisontella kunskapsflöden skapar höga nivåer av innovationsarbete. Detta 
driver företaget mot OA vilket i sin tur förbättrar företagets prestanda. 
 
Företagsledningen såg innovation som ett måste för företagets överlevnad vilket stämmer 
överens med Uhl-Bien (2018) forskning som visar på vikten av innovation för företagets 
fortsatta framgång. Företagsledningen ser innovationsarbete som strategiskt arbete för att 
försöka förutse och prognostisera framtidens kommande behov. Då det är ledningen som tar 
de strategiska besluten och sätter företagets framtida riktning, vilket även tyder på vikten av 
ledningens roll för företagets innovationsförmåga. Kammerlander et al. (2015) styrker detta 
genom att säga att det är upp till företagsledningen att bibehålla innovationsförmågan i 
företaget.  
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5.1.3 Balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 
Företagsledningens syn på balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete går hand i 
hand med varandra genom förbättringsarbete som företagsledningen menar finns i båda 
komponenterna av OA. Detta beskrivs som att det dagliga arbetet är det som får 
innovationsförändringar att fungera. Att det är genom förbättringar som man övergår från 
dagligt arbete till innovationsarbete, genom att ta ett större steg i utvecklingen. Även när en ny 
innovationsidé ska implementeras kopplas förbättringsarbete på som tillslut blir en vana och 
en del av det dagliga arbetet. Detta ger balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 
(figur 9).  

 
Figur 9: Balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 

 
Förbättringsarbete grundar sig i god kunskap om företaget och dess processer vilket är viktigt 
för att skapa en balans mellan dagligt arbete och innovationsarbete. Detta styrks av O´Reilly 
och Tushman (2004) som menar att ledningen måste se på de processer och produkter man 
har idag, att kontinuerligt se till det förflutna för att kunna förutspå och förbereda för framtiden.  
Företagsledningen i SMF samt medarbetarna har stor kunskap om sin organisation då de inte 
har många mellansikt i organisationsstrukturen och kommunikation sker ofta direkt. Följer 
man upp de små förbättringarna kan företagsledningen lättare se vad problem orsakas av vilket 
vidare kan leda till större innovativa förändringar. Delaktighet är därför en grundfaktor för 
förbättringsarbete vilket bidrar till balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete.  
 
Eftersom fokus ofta ligger på utförandet av det dagliga arbetet i SMF vill företagsledningarna 
få mer tid till innovationsarbete. Företagsledningen menar att man måste ta sig tiden, att ha 
det på agendan vilket kan väga upp innovationsarbetet till det dagliga arbetets nivå för att få en 
balans emellan dem. Det är ledarnas uppgift att fördela tid och resurser utifrån de strategiska 
beslut som företagsledningen väljer att ta. Balansen är vara medveten om externa signaler om 
kommande behov och göra avvägningar för utveckling vid beslutsfattande moment menar 
O'Reilly och Tushman, (2004). Detta tyder på att balansen kräver hög flexibilitet från 
ledningen. Även Aparna et al. (2018) menar att ledningens roll är av stor vikt för att nå OA och 
stärka den organisatoriska kapabiliteten genom att balansera dagligt arbete och 
innovationsarbete. Chang och Hughes (2012) anser att även strukturella förhållanden hjälper 
SMF att finna balansen. Detta liknas vid den syn företagsledningen har på balansen mellan 
dagligt arbete och innovationsarbete, att det är en styrd arbetsprocess med hög struktur. 

 Frågeställning 2 
Avsnittet behandlar den andra frågeställningen: Vilka möjligheter och utmaningar ser 
företagsledning med organisatorisk ambidexteritet? Motbegreppen analyseras var för sig för att 
ge en tydlig överblick.  

5.2.1 Möjligheter 
Likt tidigare forskning ser även företagsledningen stora möjligheter med OA i form av att kunna 
flytta fram sin position på marknaden och skapa mer konkurrensfördelar.  Studien av O´Reilly 
och Tushman (2004) visar på företags ökade prestationsförmåga genom implementering av 
ambidextra arbetssätt. Balansen kan även medföra en mer jämn resultatutveckling enligt 
företagsledningen, eftersom att SMF då även försöker arbeta mer kontinuerligt med innovation 
istället för att jobba med det när det finns tid över.  
 
Företagsledningen ser stora möjligheter i att balansen medför att det blir en ökad delaktighet i 
innovationsförändringar. Detta gör att företagen har möjlighet att utnyttja all kompetens som 
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medarbetare besitter för att genom förbättringsarbete utvecklas och bibehålla företagets 
framgångar. Företagsledningen ser möjligheter i att man kan få en utvecklingsprocess i alla led 
genom delaktigheten. Förändringar kan vara svåra från början men möjligheten finns att 
innovationsarbetet blir till en vana och tillslut ett nytt arbetssätt. Företagsledningen ser att 
möjligheterna med balansen är en struktur som bidrar till ordning och reda, förbättrad 
kommunikation och rutiner. Detta skapar tydligare standarder som gör det lättare att se 
avvikelser och i sin tur förbättra verksamheten. Problemlösningen som är en stor del av det 
dagliga arbetet, enligt företagsledningen, minskas där med då man kan finna grundorsaker och 
ta fram bestående innovationslösningar.  
 
Möjligheterna med OA i SMF är att det blir tydligare för alla parter vad som skall göras när 
distinkta strukturer för innovationsarbete framläggs. Detta gör att även SMF kan jobba mer 
projektorienterat med större ansvarsområden likt en utvecklingsavdelning på större företag. 
O´Reilly och Tushman (2004) menar att projektorienterade organisationer med oberoende 
enheter som samtidigt har integrerad ledningshierarki blir mer effektiva när det kommer till 
innovation. Det skapar mer tid för innovation vilket ger möjligheten att väga upp SMF:s 
identifierade fokus på dagligt arbete. Balansen gör att man i större utsträckning kan göra en bra 
avvägning för att arbete med rätt saker samt att företagsledningen menar även att det minskar 
stress och ångest inför framtiden.  Detta kan vidare bidrar till att företaget har en fortsatt positiv 
utveckling och når stora framgångar.  

5.2.2 Utmaningar 
Trots att företagsledningen i SMF ser stora möjligheter med balansen mellan dagligt arbete och 
innovationsarbete, ser dem även stora utmaningar. Eftersom forskning visar på betydelsen av 
ledningens roll i uppbyggandet av OA i SMF (Kammerlander et al., 2015; Carmeli & Halevi, 
2009) är det viktigt att ledningsgruppen är i balans. Detta är något som företagsledningen ser 
som en utmaning, att få en balans i ledningsgruppens olika innovativa förmågor för att det 
skapar en tydligare bild av vad företaget vill. Det finns även en stor utmaning i att våga ta steget 
mot ett visst risktagande och en ovisshet om hur framtiden kommer te sig när man är ett så litet 
företag med lägre marginaler. SMF måste förhålla sig till de befintliga resurserna på företaget 
Chang et al. (2011). Företagsledningen ser utmaningar i OA på grund av att de saknar resurser 
att avsätta till innovation, de upplever att de saknar en person som kan ägna sig enbart åt 
innovation. Därför har större företag lättare att skapa OA, då de har avdelningar som kan jobba 
parallellt med dagligt arbete. Företagsstrukturer som är projektorienterade med oberoende 
enheter blir mer effektiva gällande innovationsförmåga (O'Reilly & Tushman, 2004).  
 
 
SMF har i allmänhet ingen stabsfunktion och låga hierarkiska nivåer (Kammerlander et al., 
2015) vilket gör att vikten av företagsledningens roll blir större än på stora företag med 
divisionaliserad organisationsstruktur. Företagsledningens direktiv går direkt till 
medarbetarna vilket kan skapa en kultur av osjälvständighet hos medarbetarna i SMF. 
Företagsledningen ser därmed utmaningen som att finna ett balanserat sätt att fördela resurser 
och avsätta tid till innovation samt att förmedla att innovationer är välkomna vilket ökar 
självständigheten i företaget. Företagsledningen ser framförallt en utmaning i att skapa ett 
strukturerat forum för innovationsidéer för att man skall kunna hantera dessa på bästa sätt. 
Utmaningen ligger även i att som ledare vara mottaglig för innovationsidéer för att underlätta 
delaktigheten. Kunna bemöta alla olika individer i företaget för att kunna förbereda för 
innovationsförändringar och visa på nyttan med innovationen. Ledningen ser utmaningar i att 
få med alla i innovationerna och att som ledare inte utvecklas i för snabb takt så att 
medarbetarna klarar av att arbeta effektivt. 
 
Företagsledningen ser även utmaningar i att prospektera framtida behov från marknaden 
eftersom det är en svårighet att se konkreta behov som inte existerar ännu och hur det påverkar 
företaget. SMF har inte mycket resurser över att avverka till innovation i form av att 
experimentera och tillverka nya produkter som själv skapar behovet på marknaden. 
Företagsledningen menar även att kunder skapar hinder i utvecklingen då de inte tillåts göra 
förändringar utan att hela varukedjan säkerställs innan. Större företag kan ställa högre krav på 
mindre underleverantörer på grund av dess större marknadsandelar, vilket kan påverka dem 
negativt ur ett innovationsperspektiv. Företagsledningen ser även utmaningar i att leverantörer 
ligger efter i sin utveckling. Detta försvårar företagets möjligheter att ta ett steg till i sitt 
innovationsarbete, vilket har en negativ inverkan på företagets framgång.  
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 Frågeställning 3 
Avsnittet behandlar den tredje frågeställningen: Vilka konsekvenser på OA och möjliga 
förutsättningar på företagets innovationsförmåga finns det beroende på hur företagsledningen 
förhåller sig till OA?  

5.3.1 Konsekvenser  
Den empiriska undersökningen tyder på att ledningens syn på OA har en stor påverkan på hela 
företagets innovationsförmåga. Tidigare forskning stärker även dessa teorier då de visar på 
ledarrollens betydelse för uppbyggandet av OA samt för den organisatoriska kapabiliteten 
(Carmeli & Halevi, 2009; Kammerlander et al., 2015; Chang et al., 2011) (figur 10).  
 

 
Figur 10: Konsekvenser av ledningens förhållande till OA 

 
Ledarna påverkar i synnerhet de strategiska beslut som tas i företaget vilket ger konsekvenser i 
form av den riktning och de mål som företagen stävar efter. Företagsledningen menar att det är 
stategierna som styr förbättringarna som de menar är grunden i balansen mellan dagligt arbete 
och innovationsarbete. De strategier som väljs avgör hur mycket företaget fokuserar på 
innovationsarbete eller dagligt arbete.  Företagsledningen är dem som tillsätter resurser för det 
dagliga arbetet och innovationsarbetet. Har ledningen en negativ inställning till innovation blir 
konsekvenserna att mindre resurser fördelas till innovationsarbete och detta gör att 
utvecklingsprocessen stannar av. Fyller ledningen medarbetarnas arbetstid med dagligt arbete 
blir konsekvensen att tid inte avsätts till innovationsarbete vilket har en negativ inverkan på 
företagets innovationsförmåga och kan enligt March (1991) leda till minskade 
konkurrensfördelar. Företagsledarna menar även att det kostar att vara innovationslös, man 
får lägre marginaler vilket kan leda till att marknaden snabbt skenar iväg. Fyller däremot 
ledarna tiden med bara innovationsarbete blir konsekvensen att dagliga arbetet utesluts och 
företaget kan misslyckas med att leverera till kund vilket leder till konkurs på lång sikt (March, 
1991). Prioriterar ledningen något blir konsekvensen att man prioriterar bort något annat.  
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Företagsledningen ser även balansen ur ett externt perspektiv, med fokus på marknaden. Är 
konkurrensen hög blir konsekvensen att ledningen tenderar att försöka öka innovationen i 
företaget för att kunna hänga med i utvecklingen (Kammerlander et al., 2015). Det stärker 
nyckelrollen av strategiskt ledarskap när det kommer till att anpassa, integrera och 
rekonstruera organisatoriska färdigheter och resurser för att matcha förändrade miljöer 
(O’Reilly & Tushman, 2011). Ledningen måste kunna möjliggöra för den adaptiva förmågan i 
organisationen och anpassa sig till spänningen mellan behovet av innovationsarbete och dagligt 
arbete (Uhl-Bien, 2018). Detta sker när uppfinningsrika ledare tar fram nya idéer som krockar 
med operativsystemet och blir konfigurerad till bättre idéer som sedan tas in i det formella 
systemet av operativa ledare som agerar som drivande för innovationen (Uhl-Bien, 2018). 
Enligt den empiriska undersökningen gäller det för företagsledningen att frisläppa lagom 
mycket nya idéer in i verksamheten och för att det ska kunna bli en balans mellan dagligt arbete 
och innovationsarbete. Dessa idéer på förändringar måste anpassas i stort och smått för att 
passa på olika nivåer i företaget för att alla ska kunna ta till sig dem. Ökad delaktighet leder till 
ett ökat engagemang från hela företaget. Företagets innovationsförmåga kan skapa en 
attraktivare arbetsplats som kan locka extern kompetens till företagen vilket SMF ser som en 
utmaning i nuläget. Kammerlander et al. (2015) menar att ledarnas innovationsfokus inte bara 
har positiva effekter på företagets innovationsförmåga, utan även på det dagliga arbetet.  
 
Ledningen måste även ge tid till medarbetarna att anpassa sig till nytt, utbilda och ge de 
anställda den kunskap som krävs för att hantera innovation. Gör företagsledningen inte detta 
kan konsekvenserna leda till att innovationen inte blir bestående. En förändring som går för 
fort kan upplevas som otäck och konsekvensen av detta är ett ökat förändringsmotstånd. 
Förändringar kan även ge upphov till att medarbetare känner sig personligt anklagade för att 
ha gjort fel tidigare och har svårt att se innovationen som något positivt. Företagsledningen 
menar att medarbetare vill ha en stabil arbetsplats och har därmed svårt att se möjligheter med 
innovation. Uhl- Bien (2018) menar på att det istället är hela organisationen som är inställda 
på att avfärda innovationsförslag men att det i grunden är en fråga om struktur och design.  
 
Delaktighet bidrar till en kraftfullare drivkraft och kommer grupper på något tillsammans kan 
de leda till att det blir en mer förändringsbenägna. Detta stämmer överens med den struktur 
som Mom et al. (2007) beskriver leder till innovation. Bottom-up eller horisontella 
kunskapsflöden är bra för innovationsarbetet men kan i sin tur ha negativa konsekvenser på 
det dagliga arbetet. Ett hierarkiskt ledarskap med top-down kunskapsflöden från ledningen 
reflekteras positivt i utförandet av det dagliga arbetet men på bekostnad av innovationsarbetet 
(Mom et al., 2007). Ledningen på SMF har låga nivåer av hierarkisk struktur, där ledningen 
tydligt styr, vilket gör att de fokuserar mer på det dagliga arbetet. Detta förstärks om företag 
har belöningssystem som fokuserar på produktiviteten i det dagliga arbetet (Uhl-Bien, 2018). 
Den empiriska studien tyder även på att balansen inkluderar alla och växer förändring upp från 
botten är det mest troligt att det blir en bestående förändring. Konsekvenserna av delaktighet 
kan bli att blir det för mycket idéer kan de försvinna i mängden. Sannolikheten är hög att 
ledarna inte hinner med att behandla alla och om idéer inte blir omhändertagna eller om ingen 
feedback ges kommer medarbetarna sluta att bidra med idéer.  Detta kan vara en 
konsekvenserna av att ledningen har svårighet med att definiera OA, vilket kan skapa 
svårigheter med att få en strukturerad process för innovation samt hanteringen av 
innovationsidéer. En följd av detta kan bli att medarbetarna inte vet vad ledningen vill ha ut av 
dem, vilket försvagar företagets innovationsförmåga.  

5.3.2 Förutsättningar 
Den empiriska studien tyder på att företagsledningen kan på ett flertal möjliga sätt skapa 
förutsättningar för hela företagets innovationsförmåga (figur 11). Tidigare forskning har 
identifierat att ledningens roll har en stor betydelse för företagets uppbyggnad av OA (Carmeli 
& Halevi, 2009) därför är det viktigt att företagsledningen visar på vikten av innovationsarbetet. 
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Figur 11: Förutsättningar för innovationsförmåga 

Företagsledningen menar att ledningsgruppen bör se möjligheterna med OA för att få viljan att 
utvecklas. Ledarna är de som tar viktiga beslut om företagsmål vilka visar vad företaget ska 
arbeta mot. Det strategiska arbetet är därför väldigt angeläget för att få alla att dra åt samma 
håll. Den strategiska utgångspunkt som ledarna har till innovation har möjlighet att skapa 
förutsättningar för innovation. Ledarna i SMF måste utgå från de resurser de har och bör 
fördela dessa resurser med hänsyn till innovation för att kunna främja företagets 
innovationsförmåga. 
 
O´Reilly och Tushman (2004) menar att ledningen måste kontinuerligt se till det förflutna och 
det som fungerar effektivt i nuläget men samtidigt försöka förutspå kommande behov. Det 
krävs att företagsledningen har hög nivå av flexibilitet för att kunna anpassa sig till marknaden 
och det snabbt utvecklande samhället (O'Reilly & Tushman, 2004). Företagsledningen ser att 
externa parter kan skapa förutsättningar för företaget att nå OA genom att arbeta med 
innovationen tillsammans med kunder och leverantörer. Detta ger möjlighet att visa på fördelar 
och lättare kunna bedöma risker med innovationsidén vilket är en möjlig förutsättning för 
företagets innovationsförmåga. Företagsledningen måste även vara medveten om vilken typ av 
innovation som företaget är ute efter om man ser till de mål som företaget har.   
 
Företagsledningen bör ha god kunskap i både interna och externa processer. O´Reilly och 
Tushman (2004) studie stärker även den empiriska studien som säger att ledningens 
medvetenhet gör att man kan anpassa sig och göra avvägningar vid beslutsfattande moment 
utifrån externa miljösignaler men även interna omständigheter. Ledningen märker då om man 
behöver öka takten på innovationen eller sänka den för att medarbetare ska kunna hänga med. 
Ge tid till att anpassa sig till förändring samt utbilda anställda på rätt sätt för att underlätta 
omställningar. Företagsledningen menar att man tidigt skall förmedla innovationsidén och 
kontinuerligt arbete med de mjuka frågorna som rör personalen för att öka delaktigheten. 
Ledningen bör genomföra små enkla förändringar till en början så att alla kan se fördelar med 
innovationen vilket kan minska förändringsmotstånd och få merparten med sig. Detta 
bekräftas av O´Reilly och Tushman (2004) studie vilken menar att förutsättningarna för OA är 
att företagsledningen kommunicerar ut en tydlig syn inom hela organisationen för att alla ska 
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förstå och ta till sig målen med förändringen. Integration på både lägre nivåer och mer taktiska 
nivåer främjar organisationens förmåga att effektivt utnyttja hela organisationens tillgångar 
(O’Reilly & Tushman, 2011).   
 
Att skapa effektiva strukturer för innovationsarbete hjälper SMF att skapa förutsättningar för 
OA enligt både forskning från O´Reilly och Tushman (2011) samt Chang och Hughes (2012) 
vilket även ligger i linje med det som den empiriska studien visar. Tydliga strukturer gör det 
lättare att involvera hela företaget i innovationsarbetet. Mom et al. (2007) menar att bottom-
up eller horisontella kunskapsflöden från ledningen skapar förutsättningar för 
innovationsarbetet men kan ha negativa konsekvenser på det dagliga arbetet. Ledningen måste 
därför ha hög anpassningsförmåga för att klara av växlande omständigheter och de spänningar 
som förekommer mellan dagligt arbete och innovationsarbete.  Detta stärks av Mom et al. 
(2007) som menar att en ledning som kan hantera både top-down och bottom-up/horisontella 
kunskapsflöden i ett samspel kan aktivera högre nivåer av både innovationsarbete och dagligt 
arbete. Detta tyder på att företagsledningen har ett stort ansvar gällande företagets OA. 
 
Företagsledningen förespråkar även samspelet av förbättringsarbete som en möjlig 
förutsättning för OA. Innovationer bottnar ur behovet av att förbättra och det är det dagliga 
arbete som får innovationsförändringar att fungera. Ett avvikelsedrivet förändringsarbete 
lägger därför en bra grund för innovationsarbetet. Förbättringsförslag kommer från att 
personer besitter mycket kunskap om processer i verksamheten vilket många medarbetare gör, 
vilket tyder på vikten av delaktighet. Fernández et al. (2017) menar att man har mycket att vinna 
från medarbetarnas innovationsförmåga. För att öka delaktigheten bör företagsledningen 
klargöra vad som är en innovationsidé och vad som är ett förbättringsförslag och skapa ett 
strukturerat forum för att hantera dessa på bästa sätt vilket i sin tur möjliggör för OA. 
Innovativa individer i samspel med individer som fokuserar på dagligt arbete skapar 
ambidextra grupper vilket i sin tur skapar OA. Därför betonar Fernández et al. (2017) att 
företagsledningen bör bygga strukturer i sitt personalsystem för att kunna utveckla den 
innovativa förmågan. Aparna et al.  (2018) stärker detta genom att visa på att 
företagsledningens beteendeintegration förbättrar hanteringen av dagligt arbete och 
innovationsarbete genom en integrerad ledningsroll. Ledningen bör därmed uppmuntra till 
kollektiv förståelse kring OA. Chang et al. (2011) föreslår att både en centralisering och en 
känsla av samhörighet är viktig för att skapa förutsättningar för OA.  
 
Den empiriska studien visar även att företagsledningen måste vara mottaglig för 
innovationsidéer både utifrån ett internt och externt perspektiv. Ledningen kan skapa 
förutsättningar för innovation genom att lyfta fram bra exempel på förbättringar och ha ett 
belöningssystem för de som kommer med goda innovativa idéer. Det är viktigt att våga ta risker 
och testa idéer som uppkommer från medarbetare, inte kritisera idéer vid första anblick då 
dessa kan ha en utvecklingsmöjlighet. Det är även viktigt att följa upp dessa idéer då det är till 
stor del upp till företagsledningen att bibehålla innovationskraften i företaget (Kammerlander 
et al., 2015). Företagsledningen menar även att en förutsättning för innovationsförmågan är att 
få ett helhetsperspektiv, detta medför att ledningen kan behöva få lite distans till företaget för 
att kunna vara mottaglig. Ledningen kan därmed få nya perspektiv och intryck från externa 
innovationsidéer vilket kan förbättra innovationsförmågan. En blandning av människor i 
ledningsgruppen som kommer från olika branscher är en fördel för att få olika perspektiv på 
saker och för med sig ny kunskap in i företaget som kan bidra till företagets 
innovationsförmåga. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
 

 Resultat 
För att bidra till det identifierade problemområdet har de två första frågeställningarna, vilka 
avser hur företagsledningen förhåller sig till OA, ökat medvetenheten om hur företagsledningen 
ser på OA. Detta har även givit grundförståelsen för att kunna besvara studiens tredje 
frågeställning. Studien resulterar i olika möjliga förutsättningar för OA samt konsekvenser på 
företaget utifrån ledningens förhållande till OA. Detta uppfyller därmed studiens syfte vilket 
var att undersöka hur företagsledning i SMF förhåller sig till OA och vilka konsekvenser det 
medför samt möjliga förutsättningar för innovationsförmåga.  
 
Studien resulterar i kategorier som delaktighet, strategi/prioriteringar, struktur, kunskap om 
företagets produkter och processer, förbättringsarbete, extern påverkan och ledningens 
mottaglighet för innovation och innovationsidéer, vilka har en stor betydelse för 
företagsledningens förhållande till OA och vilka konsekvenser det kan leda till samt möjliga 
förutsättningar för företagets innovationsförmåga. Dessa kategorier motsvarar 
företagsledningens syn på balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete vilka kan 
resultera i konsekvenser inom dessa områden samt möjliga förutsättningar för företagets 
innovationsförmåga vilket är av stor vikt för uppbyggandet av OA i SMF (figur 10). 
 

 
Figur 12: Kategorier som ger konsekvenser och förutsättningar för innovationsförmåga utifrån 

ledningens förhållande till OA 
 

Resultatet av studien visar på att företagsledningen i SMF ser positivt till OA och att SMF har 
stora möjligheter för att nå framgång och vinna konkurrensfördelar med ett ambidext 
arbetssätt. Denna studie går även i linje med den befintliga litteraturen om ambidexteritet som 
styrker vikten av ledningens roll i uppbyggandet av ambidextra organisationer (Carmeli & 
Halevi, 2009; Fernández et al., 2017; O'Reilly & Tushman, 2004). Ledarna i SMF har möjlighet 
att skapa förutsättningar för innovation genom de strategiska beslut de fattar gällande framtida 
utveckling. SMF har en tendens att fokusera mer på dagligt arbete då det ger en tydlig utdelning 
av lönsamhet. I allmänhet har SMF inte heller mycket marginaler för att experimentera och ta 
risker jämfört med större företag. Studien visar på att företagsledningen bör ha god kunskap 
om framtida utveckling och avsätta tid för innovationsarbete. Den empiriska studien tyder på 
en stark självmedvetenhet hos företagsledningen i fallföretagen vilket tyder på en stor 
medvetenhet om vad deras synsätt på OA har för konsekvenser. Eftersom dessa företag är 
stabila på marknaden och jobbar med innovationsarbete till viss del, tyder detta på att 
självmedvetenhet hos ledningen är en möjlig förutsättning för innovationsförmåga. Ledningens 
roll i förhållande till OA avgör den riktning företaget strävar efter och hur vidare 
innovationsarbete eller dagligt arbete prioriteras. Konsekvensen med detta kan därmed bli att 
om det ena prioriteras kan det andra bli bortprioriterat.  
 
Tidigare forskning och företagsledningen menar på att en förutsättning för företagets 
innovationsförmåga och uppbyggandet av OA är att skapa strukturer för innovation. 
Företagsledningen i SMF ser utmaningar i att skapa denna struktur för innovation i 
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kombination med det dagliga arbetet. OA ger möjligheter till ökad kommunikation vilket gör 
det lättare att skapa ett mer strukturerat arbetssätt. Tydliga strukturer gör det lättare för 
medarbetarna att bidra till innovation och samtidigt balansera det dagliga arbetet. Studien 
resulterar även i att en ledning som skapar strukturer där delaktighet möjliggörs ger positiva 
konsekvenser på företagets innovationsförmåga. För att skapa delaktighet bör hela 
organisationen förstå konceptet OA. Ledningen bör därmed tydliggöra hur företaget definierar 
OA, vilket kan skapa en utgångspunkt att applicera och arbeta med strukturerna. 
 
Utifrån analysen framstår det även att ledningen skapar förutsättningar för OA genom att vara 
mottaglig för innovation och idéer på förbättringar från medarbetare. Konsekvenserna av att 
inte vara mottaglig gör att ledningen inte behandlar idéerna och tar till vara på den kompetens 
som företaget besitter. Medarbetarna besitter ofta mycket kunskap om verksamheten och dess 
processer vilka då har en stor betydelse för att upptäcka problem och för att kunna göra 
förbättringar. Företagsledningen ser att balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 
kan bidra med stora möjligheter att alla hjälper till att hitta grundorsaker till problem, vilket 
leder till säkrare processer. Kunskapen om företaget är viktig då det framgår från studien att 
innovation bottnar ur förbättringsarbete och innovationen övergår till dagligt arbete genom 
förbättringsarbete. En del av balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete ligger 
därmed i förbättringsarbete.  Detta ses som en möjlig förutsättning för OA i SMF då de till stor 
del måste använda sig av befintliga resurser och inte har samma möjlighet att experimentera så 
som större företag kan ha. Detta ser företagsledningen som en utmaning med OA men studien 
visar även på att delaktighet från hela företaget och att motivera medarbetare till innovation 
också är en förutsättning för företagets innovationsförmåga samt för att minska eventuellt 
förändringsmotstånd.  
 
Studiens resulterar även i att konsekvenser av externa miljöfaktorer har en stor inverkan i hur 
företagsledningen väljer att prioritera dagligt arbete respektive innovationsarbete. En 
förutsättning för OA är att företagsledningen möjliggör för företagets anpassningsförmåga, 
utifrån marknadens behov, för att kunna följa med i utvecklingen. För att flytta fram sin 
position på marknaden är det även viktigt att försöka förutspå marknadens kommande behov. 
En förutsättning för innovationsförmågan är att skapa samarbete och utveckla nya lösningar 
tillsammans med kunder och leverantörer. Detta ser företagsledningen som en utmaning då 
flera faktorer försvårar företagets påverkan på den externa processen. En god extern 
kommunikation är viktig för att skapa nytta och tydliggöra fördelar med innovationsarbetet 
vilket sänker risktagandet som SMF i allmänhet gärna undviker på grund av de utmaningar 
företagsledningen ser med bristande resurser som tid och pengar.  
 

 Implikationer 
Studier om OA i SMF är i stor utsträckning outforskad i teorin, vilket innebär att ett gap 
identifierats som denna studie bidrar till att täcka. Den teoretiska implikationen med studien 
har varit att upplysa om en ny aspekt av en redan existerande teori där förhållandet mellan 
företagsledningen och innovationsförmågan har varit fokus för analysen. Studien bidrar till den 
befintliga litteraturen med aktuell teori om balansen mellan innovationsarbete och dagligt 
arbete genom fokus på analys av ledningens förhållande till OA för att finna konsekvenser det 
kan leda till och möjliga förutsättningar till innovationsförmågan. Resultatet från studien 
bidrar till den befintliga litteraturen om ambidexteritet som styrker vikten av ledningens roll i 
uppbyggandet av ambidextra organisationer. Analysen kring företagsledningens förhållande 
till OA har bidragit till en ökad förståelse av konsekvenser på organisationen och 
förutsättningar för hela företagets innovationsförmåga.  
 
En praktisk konsekvens av studien är att företagsledning i SMF bör ha förståelse för både 
interna och externa behov och ta strategiska beslut. Detta för att kunna öka 
innovationsförmågan och vidare bygga upp OA. På så sätt bidrar denna studie till en ökad 
medvetenheten bland företagsledningen i SMF när det gäller vilka konsekvenser 
företagsledningens förhållande till OA ger och vilka möjliga förutsättningar för 
innovationsförmåga som företagsledningen kan bidra med. För att vidare täcka det gap som 
finns i forskningen när det kommer till OA i SMF visar studien på att OA i SMF kan även bidra 
till företagets framgång, likt som för större företag men att vissa begränsningsfaktorer som 
resurser och kapacitet bör tas hänsyn till.  
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 Begränsningar 
Studien omfattar fem olika producerande företag i Sverige med 35–100 i antal anställda där 
inga jämförelser gjorts mellan företagen i sig. Den insamlade empirin sammanställs 
tillsammans och jämförs med det teoretiska ramverket för att bidra till ett begränsat 
generaliserbart resultat. Andra företag med samma restriktioner kan därmed tillämpa studiens 
resultat i sin verksamhet.  
Författaren valde att benämna OA som balansen mellan dagligt arbete och innovationsarbete 
vid fokusgrupperna för att öka förståelsen och tillämpningsbarheten för respondenterna och 
därmed möjliggöra för en bättre diskussion. Denna översättning kan avvika något från andra 
forskares definitioner av OA, vilket kan ha begränsat kopplingen till tidigare studier som i sin 
tur kan begränsa studiens resultat.  
 
Att definiera och avgränsa problemområdet tidigt genererade i att författaren kunde begränsa 
ämnesområdet till relevanta teorier i litteraturstudien. Det teoretiska ramverket byggdes upp 
utifrån teorier från flera olika forskningspublikationer. De teorier som använts anses vara 
beprövade och granskade av experter inom området vilket ökar resultatets tillförlitlighet. 
Många av dessa teorier är dock baserade på stora företag vilket inte stämmer överens med 
studiens avgränsning. Detta har författaren tagit hänsyn till i resultatet genom att sätta 
ställningstagandet utifrån den empiriska undersökningen som baseras på SMF.  
 
De metoder som använts har varit lämpliga för att samla in den data som krävs för att kunna 
uppfylla syftet. Om tidsbrist inte varit en större faktor i studien skulle eventuellt fler 
datainsamlingsmetoder, förslagsvis intervjuer med företagsledningen, kunnat bidra till att 
stärka studiens datatriangulering och ge ett säkrare resultat.  
 
Fokusgrupper skapar diskussion mellan respondenter samt att problemområdet spekuleras ur 
olika perspektiv vilket skapar ett brett spektrum av empiriska data som stärker studiens 
resultat. Respondenterna kan dock påverka varandras svar beroende på gruppens 
bekvämlighet till varandra och den hierarkiska nivån i gruppen. Detta undveks genom 
fokusgruppen bestod av den befintliga ledningsgruppen där alla medlemmar har en hög 
position på företaget och kan därmed känna sig mer bekväma och tala fritt utan konsekvenser. 
Frågorna hade inte presenterats tidigare och spontana svar efterfrågades vilket gjorde att lite 
tid gavs till att hinna bli påverkad av andras tankar.  Eftersom författaren använde sig av 
materialet från alla fokusgrupperna och särskiljer individers svar i studien har denna 
begränsning inte påverkat resultatet.  
 
Eftersom att studien både innefattar en fallstudie och en litteraturstudie har en bredare bild av 
problemområdet erhållits. Däremot kan fallstudien och litteraturstudien påverkat varandra då 
studien skett genom en abduktiv ansats där tidigare teorier och verklighetsbaserade data tolkats 
och förståelse vuxit fram succesivt under studiens gång. Detta kan leda till att litteraturstudien 
påverkat fallstudierna samt att fallstudien kan ha påverkat litteraturstudien och medfört en viss 
inverkan på studiens resultat. Detta fenomen har balanserat genom att författaren vidtagit en 
objektiv roll som forskare samt att även handledare från Jönköping University granskat studien 
kontinuerligt.  
 
Genom att studien behandlar fem olika fallstudier, i form av ledningsgrupper på de olika 
företagen, genererar det ett stort urval av empiri vilket bidrar med ett mer generellt resultat. En 
enskild fallstudie av en företagsledning skulle medfört en fördjupning där fler 
datainsamlingsmetoder hade hunnit användas inom den befintliga tidsramen. Författaren 
anser dock att en flerfallstudie är mer lämpligt för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  
 

 Slutsatser och rekommendationer 
Denna studie bidrar till den befintliga litteraturen om ambidexteritet som styrker vikten av 
ledningens roll i uppbyggandet av ambidextra organisationer. Detta tyder på att ledningen bär 
ett stort ansvar när det kommer till OA och självmedvetenhet om konsekvenser av 
företagsledningens syn på OA är en förutsättning för innovationsförmågan. Företagsledningen 
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ser på OA som ett samspel mellan dagligt arbete och innovationsarbete med förbättringsarbete 
som den gemensamma nämnaren. Ett strukturerat förbättringsarbete ses som en förutsättning 
för innovationsförmågan då SMF har begränsade resurser och kan ej arbeta med innovation 
separat i större utsträckning. Företagsledningen ser stora utmaningar med delaktigheten, 
fördela resurser och skapa strukturer för innovationsarbete. Studien visar även på att OA är 
något som företagsledningen ser stora möjligheter i till att öka konkurrenskraften och flytta 
fram positionen på marknaden. Slutsatsen blir att SMF kan nå stora framgångar med ett 
ambidext arbetssätt vilket författaren rekommenderar att sträva efter.  
 
Studien medför flera möjliga förutsättningar för hela företagets innovationsförmåga vilka är att 
företagsledningen måste förespråka innovationen, skapa delaktighet och vara mottaglig för 
externa innovationsidéer och att dessa bör vara strukturerade genom en tydlig definition. 
Studien tyder även på att det är viktigt att skapa en struktur för innovationsarbete för att nå 
OA. En struktur där mycket delaktighet främjas är fördelaktigt för att öka innovationskraften.  
 
Företagsledningens syn på OA ger konsekvenser på företagets innovationsförmåga beroende på 
vilken prioritering företagsledningen gör utifrån de strategier och mål de sätter upp. 
Ledningsgruppen måste även vara positiva mot innovation för att det ska återspeglas i resten 
av företaget. Negativa konsekvenser på innovationsförmågan kan även uppstå om 
delaktigheten komprimeras av företagsledningen. Ledarnas mottaglighet av företagets 
delaktighet är viktig för ökad innovationsförmåga.  
 
Slutliga rekommendationer till företagsledningar är att värna om medarbetarnas kunskap och 
skapa delaktighet under strukturella former för att följaktligen skapa en balans mellan dagligt 
arbete och innovationsarbete genom förbättringsarbete. Skapa strategier och göra 
prioriteringar utifrån marknadsbehovet men samtidigt våga ta ett större steg mot utveckling.  
 

 Vidare forskning
Denna studie undersöker hur företagsledning i SMF:s förhåller sig till OA och vilka 
konsekvenser det medför samt möjliga förutsättningar för innovationsförmåga. För att få ett 
bredare perspektiv på problemområdet som undersöks i denna studie kan det vara fördelaktigt 
att studera problemet ur medarbetarnas perspektiv. Detta skulle även kunna styrka det 
förhållande företagsledarna har till OA samt vissa av de möjliga konsekvenser ledningen har på 
företagets innovationsförmåga.  
 
Då OA i SMF, till skillnad från forskning om OA i stora företag, är ett relativt outforskat område 
i dagens läge trots SMF:s betydelse för samhällets tillväxt. För att minska det gap som finns 
inom ämnet och öka förståelsen för hur man hanterar OA i SMF, finns det ett behov av vidare 
forskning som undersöker och behandlar metoder och arbetssätt som hjälper SMF att nå OA. 
Studien svarar på vilka utmaningar företagsledningen ser med OA men det återstår fortfarande 
ett gap när det kommer till hur företagsledningen konkret ska hantera dessa utmaningar 
gällande implementering och uppbyggandet av OA i SMF.  
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Bilagor 
Bilagor 1: Utformandet av fokusgrupper 

Faser utifrån Morgan (1998) 
 

Planering: 
Miljöfaktorer: 

- Vilken miljö kan vi sitta i? 

- Tyst, inget störande moment? 

- Får alla plats? 

- Luft, ljus? 
Struktur: 

- Semistrukturerad (organiserade frågor men passiv roll) 

- Moderatorns roll blir knuten till forskningens mål 

- Öppna frågor  

- Organiserade frågor utefter frågeställningarna och syftet men gruppen får svara helt 
fritt, för att underlätta transkriberingen och analysen 

- Bandspelare, dokumentera på papper 

- Skicka inte ut materialet i förväg  
 

Rekrytering:  

- Kontaktperson + jag bestämmer lämpliga personer till fokusgruppen  

- Skall bestå av företagsledningen 

- Antal personer, helst 4-6 (Wibeck, 2000) 

- 3 företag = 3 grupper 

- Forskningsprojekt som precis startat där de har anmält sitt intresse  

- Bekvämlighetsurval  
 
Diskussionsledning: 

- Börja med presentation av mig själv och varför jag är här 

- Förklara syftet med intervjun 

- Sätta spelplanen, högt i tak, prata med varandra och inte mig, behöver inte vara överens  

- I vilka förutsättningar materialet kommer behandlas, sekretess osv. 

- Förklara begreppet ambidexteritet objektivt utan värderingar, förklara de två 
motpolerna 

 

Analys:  

- Transkribera hela samtalet från bandspelare och anteckningar 

- Sammanställ under samtalets gång och försök analysera innan nästa grupp för att 
kunna göra justeringar.  
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Bilagor 2: Frågeguide - fokusgrupp 
Frågor: 

- Vad är dagligt arbete för er? 
- Vad är innovationsarbete för er i er? 
- Hur ser ni på balansen mellan dem? 

 
Brasklappar:  
 

- Beskriv olika situationer i innovationsarbetet? 
- Beskriv olika situationer i det dagliga arbetet? 

 
Frågor:  

- Vilka utmaningar finns det med den här balansen? 
- Vilka möjligheter finns det med den här balansen? 

 
Brasklappar: 
 

- Erfarenheter av detta arbetssätt? 
- Hur kan organisationen förbättras/försämras med hjälp av ambidexteritet? 

 
Frågor: 

- Den syn ni som ledare har på balansen, vad får den för konsekvenser får hela företagets 
innovationsförmåga? 

Brasklappar: 
- Hur ofta kommer innovationsidéer från andra delar av företaget än ledningsgruppen? 
- Varför är det så? 
- Vilka möjligheter har er roll som ledare att påverka balansen? 
- Hur prioriterar ni
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Bilagor 3: Struktur för organisatorisk ambidexteritet (O'Reilly & Tushman, 2004) 

 


