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Abstract 

There are different opinions about how business environment and or-
ganizations are linked. Some say the outside world is not something 
an organization should care about, while others argue the contrary: 
that the outside world is in fact an important influencing factor for 
every organization. 
 
The purpose of this licentiate thesis is to investigate the interaction 
between the organization, external signals from the outside world, and 
innovation; and to illustrate these relationships in a comprehensive 
model. 
 
This model follows the external signals' path through the organization, 
from identifying which signals are observed in the organization, to 
how the organization creates meaning around these signals, and how it 
handles interpretation, strategy and decisions concerning the external 
signals. The model also includes a link to innovation and innovation 
capacity. Adjacent to this model is "The Unexpected", which, refer-
ring to John Dewey, is a reminder about the inherent risk in trying to 
capture the outside world in a model. 

The organization's construction - how it is organized - is described in 
the model with the terms history, structure and culture. How it handles 
external signals is expressed in three dimensions: how the organiza-
tion recognizes an external signal, how it creates meaning around this 
signal, and what conclusions the organization draws from it in terms 
of learning. The four components of innovation in the model are cate-
gory, origin, orientation and character. 
 
The model also includes an attempt to formulate how the management 
of external signals can be expressed within the capacity for innova-
tion. Used here are the two theories Blue Ocean Strategy and First 
Mover Advantage as measures of innovativeness. The capacity for 
innovation either targets the well-known in the form of Red Oceans or 
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the unknown in terms of Blue Oceans. The innovative capacity can 
also lead the organization either to be a First Mover or a Second Mov-
er. 
 
The model is then illustrated and analyzed through four corporate ex-
amples - Google, Apple, Microsoft and Virgin. All of them are suc-
cessful companies and well known for their innovative capacity. This 
results in it being possible to apply the model to the companies in 
question and then identifying some connections between the organiza-
tion and its capacity for innovation, with particular focus on external 
signals. Another conclusion is that innovation hardly can be regarded 
in isolation, detached from the outside world, but must instead be seen 
in the context of that outside world. 
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Förord 

Att skriva förord tillhör de angenämare uppgifterna i skrivprocessen, 
med en stund av eftertanke och reflektion strax innan det är tryckdags. 
Den här gången är det lite speciellt, eftersom det som ska publiceras 
inte är en managementbok med framtidstema, som det i mitt fall har 
varit ett tiotal gånger sedan 1988, utan en licentiatavhandling.  Skriv-
processen har varit annorlunda, men behovet av reflektion och att ut-
trycka sin tacksamhet till alla som möjliggjort resultatet är detsamma.  
 
Ett stort tack går till min första huvudhandledare, professor Rune Pet-
tersson, för att han dels såg till att jag blev antagen som industridokto-
rand, dels uppmuntrade och stöttade mig under de första utmanande 
åren, när all min tidigare så framgångsrika skrivarerfarenhet skulle 
ersättas av andra uttrycksformer, anpassade till den akademiska verk-
ligheten.   
 
Ett lika stort tack går till professor Sven Hamrefors, som övertog hu-
vudhandledarskapet och med stadig hand lotsat projektet i hamn. Tack 
också till min biträdande handledare, docent Per Frankelius, för obän-
dig entusiasm, många konkreta tips och ständig uppmuntran att våga 
vara mig själv. 
 
Jag vill också passa på att tacka Magnus Hoppe för hans insats som 
kommentator vid lic.prop–seminariet i december 2010. De slutsatser 
som kom fram då var ovärderliga för det fortsatta arbetet. Bland mina 
studiekamrater intar Carina Sjödin en särställning. Vi har följt var-
andra genom årens lopp och första gången hon omnämndes i ett av 
mina förord var 1991. Då som researchansvarig, nu som uppmunt-
rande kollega, en roll som hon delar med bland andra Loe Önnered. 
 
Till sist – som alltid i mina förord - går en tacksamhetens tanke till 
Ninni, min livskamrat, som den här gången inte bara bidragit i största 
allmänhet med stöd och synpunkter som vid de övriga bokprojektet, 
utan från sin nuvarande position som professor vid ett annat lärosäte, 
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även kunnat ge mig konkret vägledning i den akademiska världens 
prioriteringar och synsätt. 
 
Björnlunda i september 2012 
 
Bengt Wahlström 
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Inledning 
 
Kopplingen omvärld och organisation är inget nytt (se t.ex. Hoppe 
2009), men hur den kopplingen ser ut råder det delade meningar om. 
Somliga (t.ex. Pfeffer och Salancik 2003) menar att omvärlden inte är 
något organisationen ska bry sig om. Omvärldsförändringarna är mar-
ginella och föranleder ingen åtgärd och det är också därför den typiska 
organisationen i verkligheten inte ägnar sig så mycket åt omvärldsbe-
vakning.  Det kan till och med vara så att det finns ett antal fördelar 
med att avstå från att bevaka omvärldsförändringar. Att känna till för-
ändringar försätter organisationen i en situation där det krävs åtgärder. 
Enligt detta betraktelsesätt kan det vara bättre att ignorera förändringar 
hellre än att överreagera och lägga onödig tid och kraft på små och 
obetydliga omvärldsvariationer. 
 
Andra författare, och då inte enbart de som har omvärldsanalys i olika 
former som sitt specialområde, menar tvärtom att omvärlden är en 
viktig påverkansfaktor för varje organisation. Problemet är bara att 
denna påverkan ofta är diffus och därför svår att upptäcka, mäta och 
dra slutsatser av.  Redan för nästan ett halvsekel sedan konstaterade 
Emery och Trist (1965) att omvärlden förändrades minst lika snabbt 
som de organisationer man studerade och att förändringen pekade på 
allt större komplexitet.  I dag framstår 60-talets organisationsmiljö inte 
som speciellt komplex, medan dagens däremot är full av omvärldsut-
maningar.  Till dessa hör till exempel övergången från mer eller mind-
re hierarkiska organisationer präglade av en tayloriansk tillverknings-
filosofi till nätverksbaserade organisationer anpassade till ett kun-
skapssamhälle. 
 
Kopplingen omvärld och innovation däremot är inte lika ofta före-
kommande. Ett undantag är O’Reagan och Ghobadian (2005) som 
försöker förklara sambandet mellan organisationens innovationsarbete 
och synen på omvärlden.  
 
Som ovanstående inledning indikerar så kretsar den här avhandlingen 
kring organisationen och dess förmåga att hantera omvärldsföränd-
ringar för att förbättra sin innovationsförmåga.  Den är upplagd på 
följande sätt: Efter en redogörelse för avhandlingens syfte, frågeställ-
ningar, avgränsningar och metod kommer som del 2 en litteraturöver-
sikt, med inriktning på organisation, omvärld och innovation. Del 3 
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har som tema omvärldssignalens väg genom organisationen. Del 4 
presenterar den sammanfattande modellen, medan del 5 innehåller en 
analys av fyra illustrationsexempel. I avhandlingen avslutande del 6 
återfinns slutsatser och diskussion. 
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Del 1: Avhandlingens syfte, frågeställning, 
avgränsningar och metod  

1.1 Bakgrund 
Jag har under dryga tjugofem år arbetat med omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys. Uppdragsgivare har varit (och är) företag, organisa-
tioner, myndigheter, departement m.fl. Under årens lopp har jag hun-
nit med att skriva ett tiotal managementböcker och hållit drygt två 
tusen föredrag och seminarier. Under den här tiden har efterfrågan 
ändrat kraktär, från främst en inriktning på aktuella trender och om-
världssignaler inom olika områden, till att mer handla om metoder och 
modeller, för att få svar på frågan: ”Hur gör man?”. Denna utveckling 
märks också i mina olika böcker, där de första handlade just om tren-
der (Trender i 90-talets Sverige/1988/ År 2002- trender i samhällsliv, 
näringsliv och privatliv/1991/ m.fl.) År 2004 utkom Ordning och Ore-
da – Omvärldsanalys för beslutsfattare, som är en metodbok, där jag 
försöker redogöra för min bild av hur omvärldsanalysen kan genomfö-
ras. Den boken innehåller ett antal metodkapitel, men ingen samman-
hållande modell, något som jag, men också uppdragsgivarna, alltmer 
saknat. När jag år 2006 antogs som doktorand vid dåvarande institu-
tionen för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP) vid Mä-
lardalens högskola föll det sig därför naturligt att rikta in mitt avhand-
lingsarbete på just detta område – att ta fram en modell för hur organi-
sationer förhåller sig till omvärldssignaler.  
 
Att denna modell även skulle inkludera innovation och innovations-
förmåga var från början ingen självklarhet, utan växte fram under ar-
betets gång. Samtidigt som innovation och innovationsförmåga blivit 
allt viktigare aspekter för såväl organisationer som regioner och natio-
ner, visade det sig att kopplingen mellan omvärldssignaler och innova-
tion är tämligen obearbetad. De flesta såväl akademiska som icke-



14 
 

akademiska studierna inom fältet har helt andra fokus, vilket gör att 
det finns utrymme för min studie.  
 
I mitt fortsatta arbete med avhandlingen valde jag därför att ha organi-
sationen i ett omvärldsperspektiv som analysnivå. Andra möjligheter 
är, som framkom ovan, t.ex. omvärld och innovationsförmåga i rela-
tion till regioner, nationer eller rentav individer. Utifrån min erfaren-
het att relationen organisation-omvärld dels är intressant för organisa-
tioner verksamma inom såväl privata som offentliga sektorn, dels att 
kombinationsaspekten till stor del saknas inom såväl management- 
som akademisk litteratur, så har jag valt att fokusera just på organisa-
tionen i ett omvärldsperspektiv som analysnivå i föreliggande studie. 
Genom avhandlingsarbetet vill jag försöka förstå organisationens oli-
ka handlingsalternativ utifrån teoretiskt grundande metoder. 

1.2 Syfte 
Syftet med den här licentiatavhandlingen är att undersöka samspelet 
mellan organisationen, omvärldssignaler och innovationsförmåga, 
samt att illustrera detta samspel i en sammanfattande modell. 

1.3 Avhandlingens forskningsfråga 
Utifrån syftet kan avhandlingens forskningsfråga formuleras på föl-
jande sätt: 
Hur kan samspelet mellan organisationen, omvärldssignaler och 
innovationsförmåga förstås och hur kan detta samspel illustreras i 
en sammanfattande modell? 

1.4 Avgränsningar 
Avhandlingen har två typer av avgränsningar. När det gäller de i mo-
dellen ingående begreppen organisation, omvärld och innovation finns 
det på alla dessa områden gränsdragningsfrågor. Jag har valt en rela-
tivt enkel beskrivning av såväl organisation som innovation, som där-
med innehåller begräsningar. För omvärlden har jag valt ett eget be-
grepp, omvärldssignal, med egen definition, som i sig utgör en av-
gränsning mot andra former av beskrivningar av omvärlden.  



15 
 

Den andra begränsningen gäller illustrationsexemplen. Avhandlingen 
innehåller fyra stycken, som valts för att de alla är omskrivna företag, 
där det finns mycket litteratur att ha som bas för studien. Avgräns-
ningen har därmed blivit tillgången till litteratur, som ofta är av mer 
översiktlig managementbokkaraktär.  Detta har motiverats av att en 
målsättning med licentiatavhandlingens har varit att utsätta modellen 
för ett första test. I nästa steg kan man utveckla arbetet med modellen 
med mer riktade intervjuer. 

1.5 Metod 
Mina metodval kommer medvetet eller omedvetet att påverkas av 
mina tidigare erfarenheter som konsult och omvärldsanalytiker, efter-
som man inte helt kan skilja kunskapen från kunskaparen (Alvesson 
och Sköldberg, 1994, s 7). Alvesson och Sköldberg rekommenderar 
även en redovisning av forskarens viktigaste tankebagage. Mitt baga-
ge består, som nämndes ovan, i det här perspektivet av ett kvarts se-
kels verksamhet som praktiker, konsult och författare inom omvärlds-
analys. Det har bland annat lärt mig att företag och organisationer vis-
serligen säger sig ta omvärldsfrågor och trendbevakning på stort all-
var, men i praktiken har deras aktiviteter oftast inskränkt sig till olika 
former av Business Intelligence, med den egna, mätbara, omvärlden i 
fokus, som den till exempel kommer i uttryck i olika digitala affärssy-
stem. Den mer svårfångade yttre omvärlden lämnas ofta obevakad. 
 
Att befinna sig i skärningspunkten mellan forskning och konsultarbete 
är en utmaning även i ett mer övergripande perspektiv. Gummesson 
(2000, s 30) poängterar att det är nödvändigt att tydliggöra de faktorer 
som skiljer forskning och konsultarbete åt. Forskare och konsulter har 
olika tillgång till relevant material och relevanta människor. Gummes-
son (2000, s 172) konstaterar vidare att forskare och konsulter också 
har olika paradigmen. Forskarens mål kan t.ex. vara att skaffa ny kun-
skap, att få en artikel accepterad i en vetenskaplig tidskrift, eller att bli 
citerad, medan konsulten vill genomföra ett uppdrag till uppdragsgiva-
rens belåtenhet och därmed säkra ett nytt uppdrag. Forskaren förförs-
tåelse har fokus på teori, med stöd från praktiken, medan det är tvärt-
om för konsulten.  
 
Med tanke på min bakgrund har Gummessons konstaterande relevans 
för den här avhandlingen. Jag har dubbla erfarenheter som såväl kon-
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sult som forskare och att skilja på dessa roller är inte helt lätt. Om inte 
annat märks det på avhandlingens språkbruk. Har man skrivit ett stort 
antal managementböcker som fått pris för sin lättillgänglighet är det 
akademiska, mer exakta, men samtidigt omständiga och introverta 
sättet att utrycka sig en stor utmaning. 
 
Ett angränsande område är synen på kunskap och kunskapsproduk-
tion. Gibbons et al. (1994), introducerar termen Mode 2 för kunskap 
som skapas utanför universitet och lärosäten, hos fristående forsk-
ningsinstitut, offentliga aktörer, think-tanks och konsultföretag. Dessa 
kopplas samman genom olika former av nätverk, elektroniskt, organi-
satoriskt, socialt och informellt. För Mode 2-kunskap är flexibilitet 
och snabbhet viktiga faktorer, vilket bland annat innebär att här är 
datorer och telekommunikation viktiga redskap. Det leder till en paral-
lell utveckling med allt fler kunskapsproducenter och större efterfrå-
gan på specialkunskaper. I den här avhandlingen blir Mode 2 kunskap 
aktuell när jag i illustrationsexemplen även använder mig av källor 
som kommer från andra kunskapsproducenter än de akademiska. 
Ovanstående genomgång pekar på några av de övergripande faktorer 
som till större eller mindre grad kommer att påverka den här lic-
avhandlingens metodval och presentationssätt, vare sig det sker med-
vetet eller omedvetet.  

1.5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns ett antal vetenskapliga förhållningsätt att välja mellan, som  
Grounded Theory, fenomenografi, etnometodologi, kritisk teori, 
postmodernism positivism och hermeneutik, alla med olika inriktning-
ar och förutsättningar. Jag har valt att föra resonemang kring dels po-
sitivismen och dels hermeneutiken, med tyngdpunkten på den sist-
nämnda.  
 
Alvesson och Sköldberg (1994, s 24) konstaterar att positivismen har 
varit ett centralt vetenskapligt förhållningssätt sedan 1800-talets bör-
jan. Kunskapen ska bygga på fakta dvs. vara verklig, förnuftig och 
nyttig och leda till något positivt.  Den utgår från iakttagelser som är 
exakta, logiska och prövbara. Allt ska vara mätbart och man beskriver 
olika orsak-verkansamband som helst kan formuleras på ett neutralt 
och logiskt korrekt språk. Forskaren själv ska också vara neutral och 
utbytbar – ständigt objektiv i sitt arbete. 
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Gilje och Grimen (2007, s 175) menar att förhoppningen om den mät-
bara omvärlden och den neutrala forskaren har, åtminstone inom sam-
hällsvetenskap och humaniora, i de allra flesta fall kommit på skam. I 
stället råder en verklighet där forskarna både måste väga in sin egen 
förförståelse och även förhålla sig till en värld som redan är uttolkad 
av olika andra aktörer. Hermeneutiken är det vetenskapliga förhåll-
ningsätt som försöker hantera dessa frågeställningar kring tolkning 
och förståelse. Ursprunget är ”redan de gamla grekerna”, med gudar-
nas budbärare Hermes i spetsen.  Ödman (2007, s 25ff) konstaterar att 
i modern tid är det Heidegger som har fördjupat begreppet hermeneu-
tik, genom att lyfta fram att människan har en förmåga att förstå och 
tolka som är sammankopplad med vår existens och som innebär att vi 
kan upptäcka tillvarons inneboende möjligheter. Gadamer (1997) har 
bland annat adderat sådana aspekter som språket, tidsavstånd och ho-
risont.  Språket är medskapare till den existentiella värld inom vilket 
allt kan avslöjas och tolkas och varje tid förstår en text på sitt eget sätt. 
Förståelse är också kopplat till horisont, som enligt Gadamer (1997) är 
den synkrets som omfattar och omsluter allt som är synligt från en viss 
punkt. Saknar man horisont får man begränsat synfält och överskattar 
det näraliggande. Han lyfter också fram att hermeneutiken pendlar 
mellan förtrogenhet och främlingskap och hur man rör sig fram och 
tillbaka i texter i en cirkelrörelse i en växelverkan mellan det som ska 
tolkas och tolkarens förförståelse. 
 
Ödman har formulerat en träffande beskrivning av hermeneutiken: 
 Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig 
 kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan 
 och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, samla in 
 material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull inte i 
 en position utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi 
 tolkar och förstår betingas av att vi är historiska varelser. (Ödman, 
 2007, s 14) 
 
En grundtanke inom hermeneutiken, enligt Gilje och Grimen (2007,s 
179ff) är att vi inte kan möta omvärlden förutsättningslöst. Vi bär med 
oss våra tidigare erfarenheter, som utgör stommen i hur vi tolkar den 
aktuella företeelsen. Vi behöver denna förförståelse för att skapa en 
riktning i vår tolkning av det aktuella fenomenet. Förförståelsen behö-
ver inte vara uttalad och den är holistisk, där olika element är koppla-
de till varandra och skapar en helhet. Den är även reviderbar och kan 
fortlöpande förändras i mötet med omvärlden (Gilje och Grimen, 
2007,s 179ff).  Denna bild av förförståelsen stämmer för övrigt väl 
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överens med de underliggande tankarna kring det tillbakablickande 
meningsskapandet, som diskuteras senare i avhandlingen. 
 
Det finns också mer direkta kopplingar mellan hermeneutik och om-
världsanalys. Selander och Ödman (2004, s 9) menar att hermeneutisk 
tänkande handlar om vi förhåller oss till, förstår och tolkar vår om-
värld. Kristensson Uggla (2012)  går längre och markerar redan i titeln 
omvärldsanalysens betydelse och koppling till filosofi och tolkning 
(Slaget om verkligheten. Filosofi, Omvärldsanalys, Tolkning).  Vidare 
konstaterar han att: 
 vi lever i något av en hermeneutisk tidsålder då förmågan att tolka 
 blivit en strategisk kompetens inte minst för den växande grupp 
 människor som dagligen arbetar med att hantera information, ut-
 veckla kunskap och lärande (Kristensson Uggla, 2012, s 12) 
Ovanstående beskrivning passar utmärkt in på en omvärldsanalytiker 
och Kristensson Ugglas bok (2012, s 13) handlar också, enligt egen 
utsago, just om omvärldsanalysens hermeneutiska villkor. 
 
Som omvärldsanalytiker blir det därför naturligt att använda ett her-
meneutiskt förhållningssätt, där jag börjar med att fylla på med ny 
teoretisk kunskap, genom att läsa den utvalda litteraturen utifrån min 
mångåriga förförståelse i ämnet. Därefter resonerar jag, med den lästa 
litteraturen som utgångspunkt, om vägen mot en modell i form av om-
världssignalens väg genom organisationen. I nästa steg konstruerar jag 
min modell och analyserar därefter med hjälp av fyra illustrationsex-
empel hur man utifrån ny litteratur kring dessa exempel kan fånga 
deras agerande i modellen. I sista delen drar jag slutsatser och för en 
diskussion. 

1.5.2 Forskningsansats och förklaringsmodeller 
Det finns tre olika förklaringsmodeller kring relationen mellan teori 
och empiri som lyfts fram i den akademiska litteraturen (t.ex. Alves-
son och Sköldberg, 1994, s 41ff) – induktion, deduktion och abduk-
tion.  
 
En induktiv ansats innebär att man har ett antal enskilda observationer 
eller empiriska erfarenheter och drar generella slutsatser av dessa, 
vilket naturligtvis kan vara riskabelt, inte minst för att dessa slutsatser 
riskerar att påverkas av forskarens förförståelse . En induktiv slutsats 
behöver inte vara sann, eftersom den baseras på det synliga utan att gå 
in på eventuella underliggande orsaker. 
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En deduktiv slutsats går andra vägen och börjar med generella regler 
eller premisser av något slag, som får fungera som förklaringsmodell 
för varje enskilt liknande fall. Den deducerade slutsatsen behöver inte 
heller vara sann, eftersom man inte vet om de underliggande premis-
serna är korrekta, bara att de kan kopplas samman till de önskvärda 
slutsatserna. 
 
Abduktion, slutligen, är en successiv ansats, där forskaren växlar mel-
lan teori och empiri. Man tolkar ett enskilt fall utifrån en viss övergri-
pande modell, som ger en trovärdig förklaring. Den tolkningen bör 
helst kunna bestyrkas av andra fall, som tolkas på motsvarande sätt. 
Under processens gång förfinas såväl teori som empiri. Alvessson och 
Sköldberg (1994, s 45) menar att abduktion påminner om en herme-
neutisk spiral och en tolkning av fakta som vi redan har en viss för-
förståelse av.  
 
I denna lic-avhandling, som har ett hermeneutiskt förhållningssätt och 
som börjar med att en teoretisk modell byggs upp, som sedan illustre-
ras med några exempel, passar den abduktiva ansatsen, där teori och 
empiri blandas under arbetets gång.  
 

1.5.3 Undersökningsmetod  
Även inom undersökningsmetodområdet nämns oftast tre olika alter-
nativ, det utforskande eller explorativa, det beskrivande eller deskrip-
tiva samt det förklarande eller hypotesprövande. 
 
Den explorativa undersökningsansatsen koncentrerar sig, enligt Patel 
och Davidsson (2003), på att utforska ett visst problemområde och 
samla in så mycket kunskap som möjligt. Den explorativa fasen an-
vänder regelbundet kreativitet och idérikedom och resultatet är unge-
färligt. Den deskriptiva undersökningsansatsen går ett steg längre och 
systematiserar och beskriver materialet i form av individer, händelser 
eller situationer och med olika tidsperspektiv. Forskaren undersöker 
ett begränsat urval, utifrån vad som uppfattas som relevant för forsk-
ningsfrågan, men beskrivningen av det utvalda området blir desto mer 
fördjupad och detaljerad.  
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Den hypotesprövande undersökningsansatsen förutsätter, enligt Patel 
och Davidsson (2003, s 13) att det finns tillräckligt med material inom 
det aktuella området, så att det går att formulera ett antal hypoteser 
som kan testas. Detta material kommer ofta från tidigare explorativa 
och deskriptiva undersökningar.   
 
I den här avhandlingen finns det inslag av explorativa och deskriptiva 
undersökningsansatser. Modellbygget kan definieras som explorativt, 
medan illustrationsexemplen snarast är deskriptiva på gränsen till hy-
potesprövande. 
 

1.5.4 Forskningsmetod   
När man ska välja forskningsmetod finns det två huvudinriktningar – 
den kvantitativa och den kvalitativa.  
 
Den kvantitativa innehållsanalysen fokuserar på ”hårda”, mätbara va-
riabler vid datainsamlingen och statistisk bearbetning av det insamlade 
materialet. Den kan med fördel användas när man vill ha svar på frå-
gor kring frekvens och utrymme (hur ofta och hur mycket), vilket 
markerar vad som är viktigt. Den består inte enbart av mekaniskt räk-
nande, utan det finns också utrymme för tolkningar och kategorise-
ringar som i den kvalitativa analysen. (se t.ex. Esaiasson et al.2007, s 
223). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på ”mjuka” variabler, som 
textanalyser och intervjuer. Materialet tolkas ofta, enligt Patel och 
Davidsson (2003, s 14) med hjälp av olika former av verbala analys-
metoder. Textanalyserna går ut på en aktiv läsning, som formulerar 
frågor och där man undersöker om dessa frågor kan få sitt svar i texten 
eller av forskaren. Dessa frågeställningar kan vara systematiserande 
eller kritiskt granskande.  Esaiasson et al.(2007, s 237-239) konstate-
rar att de systematiserande frågeställningarna kan ha som målsättning 
att klargöra tankestrukturer, ordna materialet logiskt eller klassificera 
det. De kritiskt granskande frågeställningarna går ett steg längre och 
gör idékritiska eller ideologikritiska analyser av materialet eller 
genomför en diskursanalys. 
 
Valet av lämpig forskningsmetod beror, enligt Alvesson och Sköld-
berg (1994,s 10) på forskningsproblemet. Många gånger kan metoder-
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na till viss del kombineras. Så till exempel kan en kvalitativ forskning 
kompletteras med olika kvantifieringar och statistiskt bakgrundsmate-
rial . 
 
Det finns inte så mycket mätbart material att ta till i den här avhand-
lingen, så den kvalitativa innehållsanalysen med textanalyser blir det 
naturliga valet. Arbetet sker i två steg. Först för jag en begreppsmäs-
sig, teoretisk diskussion för att utveckla och perspektivera vissa nyck-
elbegrepp (organisation, omvärldssignaler, innova-
tion/innovationsförmåga) och sätta in dem i en sammanfattande mo-
dell. Därefter prövar jag modellen mot ett antal illustrationsexempel. 

1.5.5 Datainsamlingsmetod 
Återigen finns det två alternativ att välja mellan – primärdata eller 
sekundärdata. 
 
Vid kvantitativa undersökningar samlas, enligt Jacobsen (2002) pri-
märdata in av forskaren direkt för undersökningen t.ex. via observa-
tioner, enkäter eller olika former av intervjuer. Materialet är oftast 
skräddarsytt för att besvara forskarens olika frågeställningar och 
hon/han har möjlighet att hantera och utforma det efter egna önske-
mål.  
 
Jacobsen (2002) konstaterar vidare att sekundärdata ursprungligen är 
insamlade för andra ändamål, vilket innebär att forskaren har begrän-
sad eller ingen kontroll över materialet. Det gör källkritiken extra vik-
tig. Det gäller att ställa frågor om insamlarens tillförlitlighet och mate-
rialets relevans för den aktuella undersökningen.  Vid en kvalitativ 
undersökning består sekundärdata av olika texter som kan studeras 
och tolkas i sin helhet eller vissa delar . 
 
Illustrationsexemplen i den här avhandlingen analyseras med hjälp av 
sekundärkällor, som jag använder på ett nytt sätt i relation till de ur-
sprungliga författarnas fokus. Mitt fokus är hur företagen reagerar på 
omvärldssignaler. I ett senare skede (se Fortsatt forskning) kan det bli 
aktuellt att samla in primärdata i form av olika intervjuer. 
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1.5.6  Giltighetsanspråk - Validitet och reliabilitet 
En central del av ett forskningsarbete är frågor om dess kvalitet och 
giltighet. Har det som sägs bli undersökt verkligen blivit det och har 
undersökningen skett på ett tillförlitligt sätt? Den första frågan avser 
validiteten och den andra reliabiliteten. 
 
Validitet kan definieras som överensstämmelse mellan teoretisk defi-
nition och operationell indikator eller frånvaro av systematiska fel 
eller att det som påstås mätas verkligen mäts. Esaiasson et al.(2007,s 
63) menar att det är ett svårt och mycket omdiskuterat problemområde 
inom samhällvetenskapen, mycket beroende på att frågor och problem 
formuleras teoretiskt och sedan ska undersökas praktiskt.   
 
Ödman (2004, s 84) anser att de som arbetar hermeneutiskt inte har 
någon anledning att avstå från validitetsbegreppet. Enligt honom är en 
valid tolkning något som är giltigt eller skänker mening åt den stude-
rade företeelsen. Ödman (2004, s 102) gör också, med hänvisning till 
Rollo May, en koppling mellan validitet och omvärld, men också till 
medvärld och egenvärld. Omvärlden är den materiella världen runt 
omkring oss, medvärlden samspelet mellan människor och egenvärl-
den hur vi uppfattar verkligheten och relaterar till den. Våra tolkningar 
av omvärld och medvärld begränsas av såväl det yttre rummet som 
vårt inre tolkningsarbete. Ödman (2004) konstaterar: 
 När jag tolkar en annan person eller företeelse i min omvärld ställs 
 jag alltså inte bara inför den andres gåta utan också inför min egen, 
 det tolkande subjektets gåta. (Ödman, 2004, 2112) 
 
 
Patel och Davidsson (2003, s 102) slår fast att när det gäller de kvali-
tativa undersökningarna så är reliabilitetsbegreppet mer eller mindre 
sammanflätat med validiteten, eftersom resultat från undersökningar 
och intervjuer mycket väl kan variera, vilket snarare kan vara en del 
av den kvalitativa studiens uppläggning.  
 
I denna avhandling, som är en kvalitativ studie med hermeneutisk in-
riktning, fokuseras den avslutande validitets- och reliabilitetsdiskus-
sionen på hur väl det insamlade materialet har hanterats och tolkats.  
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Del 2: Organisation, omvärld och innovation – 
en litteraturöversikt 

Den här avhandlingen kretsar kring de tre områdena organisation, om-
världssignaler och innovation och hur de tillsammans kan tänkas 
kombineras i en modell. Därmed blir det naturligt att litteraturöversik-
ten fokuserar på samma områden. 

2.1 Organisationsteorier med omvärldsperspektiv 
Organisationsteori är ett stort, oöverskådligt område, med många olika 
infallsvinklar. Jag har valt att endast fokusera på litteratur där det finns 
en koppling till omvärlden i något perspektiv. 
 
Hur en organisation hanterar sin verksamhet bestäms till stora delar av 
den tidsepok och den omvärld som organisationen befinner sig i. Om-
världen under 1900-talets första hälft till exempel, dominerades till 
stor del av industrisamhället, med storskalig produktion. Målsättning-
en var att få fram så många produkter till så lågt pris som möjligt.  
Hoppe (2009) redogör för hur organisationsteorin därmed till stor del 
bestod av beskrivningar av olika former av effektiva organisationer 
med fokus på sådana faktorer som rationalitet, struktur och effektivi-
tet. Dessa faktorer är ännu i dag honnörsord i många organisationer 
och Max Webers, Fredrick Taylors och andra klassiska teoretikers 
tankar är inte bortglömda, utan har fortfarande betydelse för hur vi 
bedömer organisationer, trots att den typ av organisationer som dessa 
tankar omfattar, knappast finns kvar i dag. I denna verklighetsbeskriv-
ning hade omvärlden ytterst sällan någon plats. Organisationen betrak-
tades som en självständig enhet som inte behövde låta sig påverkas av 
vad som hände utanför dess gränser. 
 
Det fanns dock undantag, som Jospeh Schumpeter, som pekade ut 
entreprenören och inte det massproducerande företaget som det cen-
trala och drivande i samhällsekonomin. Det var denna entreprenör 
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som skapade tillväxt och omvandling genom att upptäcka nya möjlig-
heter och innovationer. Schumpeter (1934/1982) skiljde på radikala 
(omvälvande) och inkrementella (stegvisa) innovationer. Han menade 
att radikala innovationer medför en nödvändig nedbrytning av existe-
rande strukturer som gjorde att nya kunskaper, kombinationer och 
strukturer kunde utvecklas. 
 
I slutet av förra seklet var situationen delvis en annan. Globaliseringen 
hade tilltagit, det kalla kriget avvecklats, teknikutvecklingen accelere-
rade, individualism ökade, nya miljöhot dök upp och IT- och internet-
användningen växte dramatiskt, mm.  Ett sådant samhälle, där den 
främsta strategiska resursen inte längre är kapital, utan snarare kun-
skap, ställer nya krav på organisationsstruktur och ledning. Det tidiga 
1900-talets rationella organisationer med tydliga mål och strukturer 
utvecklades gradvis till något annat.  
 
Under senare hälften av förra seklet introducerades ett antal mer pro-
blematiserande organisationsteorier. Ett exempel är Cyerts och Marshs 
(1963) beteendevetenskapliga teorier om organisationen. I dessa teori-
er betraktas organisationen inte i första hand som en separat egen en-
het utan snarare som det sammanlagda resultatet av önskningar och 
motstridiga intressen hos alla de grupper och individer som tillsam-
mans bildar organisationen i fråga. Dessa önskningar och intressen 
kan också vara påverkade av omvärldshändelser. 
 
Bilden av organisationen blir också mer splittrad runt sekelskiftet, när 
den inte bara möter konsekventa utan även inkonsekventa, motstridiga 
och motsägelsefulla krav, såväl inom organisationen, som från om-
världen.  Till exempel räcker det inte längre alltid med att vara lön-
sam. Organisationen ska även erbjuda en bra arbetsmiljö, med utrym-
me för personlig utveckling, förse de anställda med rimliga löner, ge 
kunderna bra service, undvika att förstöra miljön, bidra till landets 
exportinkomster och välstånd för att bara nämna några exempel. 
Framgång på ett område undergräver dessutom ofta framgången på ett 
annat.  
 
Brunsson (2006) redogör för två olika möjligheter för organisationen 
att hantera en sådan verklighet.  
Den ena är den politiska organisationen, som inte har något behov av 
att skapa samordnad handling och vars enda existensberättigande är 
att den reflekterar inkonsekventa normer.  Den politiska organisatio-
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nen rekryterar sina medlemmar utifrån konfliktprincipen. Människor 
kopplas till organisationen därför att de inte har samma åsikter som 
andra medlemmar om vad organisationen ska göra. Brunsson (2006) 
menar att en sådan organisation har lättare att hantera eventuella mot-
stridiga och motsägelsefulla krav från omvärlden än dess motpol, den 
handlingskraftiga organisationen, med en stark organisationsideologi, 
där konflikter trycks ned, men som å andra sidan leder till ett starkt 
självförtroende. Medlemmarna i den handlingskraftiga organisationen 
är övertygade om att deras omvärldsbild är den enda korrekta, trots att 
den av andra kan uppfattas som ensidig och begränsad.  
 
Ett annat exempel som Brunsson (2006) nämner är den informella 
organisationen, som till skillnad från den formella organisationen är 
verklighetsanpassad och kan användas för att koordinera handling, 
även om dessa skulle behöva vara inkonsekventa eller motstridiga.  
 
 En utgångspunkt för dessa organisationer är att de är självständiga 
enheter, även om de i varierande grad kan påverka och påverkas av sin 
omvärld och detta har också varit normen under det gångna seklet. 
Varje organisation är självständig och fattar egna beslut. Nu, i början 
av 2000-talet, är denna norm inte längre självklar. Tvärtom har bilden 
av den starka och självständiga organisationen som klarar av att pro-
ducera mervärde helt på egen hand alltmer problematiserats. Ett antal 
omvärldsfaktorer har gjort sig så påminda att de är svåra att avfärda. 
Det gäller framför allt ICT (se Castells, 1998; Hamrefors, 2009), glo-
baliseringen (se Castells, 1998) samt kunskap som produktionsfaktor 
(se Hamrefors, 2009). Christensen (1997) konstaterar att genom ut-
vecklingen av dessa omvärldsfaktorer har det uppstått en ny typ av 
produktionsorganisation som kan kallas ”värdenätverk” . 
 
Pfeffer och Salancik (2003) menar att 2000-talets organisation kan 
sägas vara inbäddad i ett nätverk av ömsesidiga beroenden och sociala 
relationer. Behovet av finansiella och fysiska resurser liksom informa-
tion från omvärlden gör organisationen potentiellt beroende av externa 
källor som kunder och leverantörer och andra intressenter i omvärl-
den, samt även myndigheter och andra offentliga organisationer. En-
ligt Hamrefors (2009) blir det viktiga då för att kunna skapa mervärde 
inte att organisationen disponerar all kunskap själv, utan att den kan 
förfoga över kunskapen via relationsbyggande i nätverk när den väl 
behövs. 
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Att en organisation ingår i ett nätverk påverkar den interna maktstruk-
turen. Pfeffer och Salancik (2003) konstaterar att de människor, grup-
per eller avdelningar i organisationen som kan minska osäkerhet, han-
tera viktiga omvärldsberoenden och hjälpa organisationen att inför-
skaffa resurser får mer makt som ett resultat av denna roll. Teigland 
och Hamrefors (2005) anser att basen för denna hantering av om-
världssignaler ligger i de sociala relationer som utvecklas mellan indi-
vider. Ofta tar inte organisationens formella strukturer hänsyn till des-
sa sociala relationer, utan de förblir osynliga även för företagsledning-
en. Individer samarbetar normalt med ett stort antal personer i sitt ar-
bete och kan utveckla olika typer av relationer som inte är i linje med 
vad organisationens förväntar sig. Dessa relationer bildar sedan in-
formella, naturliga nätverk, antingen i den fysiska verkligheten, som 
brukar benämnas IRL (eng. In Real Life) eller som digitala och nätba-
serade, som brukar kallas VR (eng. Virtual Reality). Tack vare dessa 
nätverk kan personer på olika nivåer i en organisation söka kunskap 
och råd långt utanför organisationens formella gränser Det kan vara 
vänner, före detta kollegor eller till och med kollegor i konkurrerande 
organisationer.  Vidare uppmärksammar Teigland och Hamrefors 
(2005) att nätverken ger nya möjligheter till kunskap, men att de även 
ställer nya krav.  Så till exempel är en förutsättning för att kunna delta 
i ett digitalt nätverk oftast att man delar med sig av den kunskap man 
har för att få den kunskap man behöver, dvs. bedriva en kunskapsby-
teshandel. Cheferna i de olika organisationerna är inte alltid medvetna 
om vad som pågår och skulle de få reda på det blir reaktionen ofta 
negativ, eftersom de anser att ett aktivt informationsutbyte kan ha en 
negativ effekt på den egna konkurrensförmågan. Den här attityden 
påminner om hur många organisationer ser på öppen innovation. Tan-
ken att öppet dela med sig av sitt innovationsarbete och ta hjälp av 
utomstående ter sig minst sagt skrämmande, för dem som tillhör den 
gamla skolan som hyllar stängd innovation och gärna låser in de 
forsknings- och utvecklingsresultat man nått fram till i kassaskåp, ef-
tersom de tillhör organisationens kärnverksamhet.  

2.1.1 Blue Ocean Strategy  
Blue Ocean Strategy är en organisationsteori som till stor del tar sin 
utgångspunkt i omvärlden och som även tar i beaktande det faktum att 
organisationer numera ofta fungerar i nätverk. Därför passar den teo-
rin väl in i denna avhandling. Samtidigt måste man vara medveten om 
att det är en ung teori som inte är lika etablerad som många andra. 
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Den introducerades av Kim och Mauborgne (2004) i en artikel i Har-
vard Business review. Året därpå publicerade boken med samma 
namn.  Även om teorin är ung och knappast accepterad i alla akade-
miska kretsar, så används begreppet och tankegångarna regelbundet i 
den akademiska världen.  En sökning (120627) i databasen Emerald 
på ”Blue Ocean Strategy” gav 124 träffar på artiklar i olika akademis-
ka tidskrifter, i kombination med sådana teman som t.ex. ”value 
innovation”, uncontested markets” och ”sales management”.  
 
En intressant aspekt är att det finns en tydlig koppling mellan Blue 
Ocean strategy och omvärldsbevakning. Calof och Wright (2008) no-
terar att Blue Oceanmöjligheter, tillsammans med bland andra riskbe-
dömning, scenarioplanering och krigsspel, tillhör de områden som är 
naturliga komplement till traditionell Competitive Intelligence.  
 
Det speciella med Blue Ocean strategy är, enligt Kim och Mauborgne 
(2005), att organisationen ska fokusera på att skapa efterfrågan på 
hittills outnyttjade marknader i ställer för att försöka att på olika sätt 
besegra konkurrenterna på marknaden, som den definieras i dag. En-
ligt författarna kan omvärlden symboliseras som blåa och röda ocea-
ner.  De röda oceanerna representerar alla de branscher som finns i 
dag. Det är det marknadsutrymme man känner till. Blå oceaner be-
tecknar branscher som ännu inte existerar. Det är det okända mark-
nadsutrymmet.  
 
Vidare konstaterar Kim och Mauborgne (2005) att branschgränserna 
är definierade och accepterade i de röda oceanerna och spelets konkur-
rensregler är kända där.  Blå oceaner däremot definieras som en out-
nyttjad marknad där man skapar en ny efterfrågan och därmed möjlig-
het till en mycket lönsam tillväxt. Vissa blå oceaner har byggts upp 
utanför de existerande branschgränserna, men de flesta har omskapats 
från röda oceaner genom en utökning av branschgränserna. I de blåa 
oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler 
ännu inte är fastlagda. Sheehan och Vaidyanathan (2009) påpekar 
dock, med exempel från leksaksvärlden, att det alltid finns en risk att 
blå oceaner lätt kan bli röda, när tidigare eller nya konkurrenter kopie-
rar den egna strategin.  Här finns det dock en koppling till First Mover 
Advantage (se nedan).  
 
Pitta (2009) lyfter fram tre olika sätt att se på Blue Ocean strategier. 
Det första är att försöka omdefiniera branschen och fokusera på icke-
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konsumenterna, och det andra att skapa helhetslösningar. Det tredje 
sättet handlar om att utmana de avvägningar mellan pris och prestanda 
som alla produktutvecklare ställs inför. Genom att bryta med de gäng-
se kompromisserna i den befintliga branschen kan det gå att omdefini-
era marknaden och hitta outnyttjade segment. 
 
Kim och Mauborgne (2005) introducerar begreppen värdeinnovation 
och värdekurva för att beskriva vad det är som skapar en blå ocean. 
Organisationer som fastnat i de röda oceanerna kämpar för att vinna 
över konkurrenterna genom att bygga en position som går att försvara 
inom existerande branschordning.  Organisationer som strävar efter 
blåa oceaner siktar i stället in sig på att på att göra konkurrensen irre-
levant genom att skapa en värdeinnovation, dvs ett språng i värde för 
köparna och den egna organisationen och därmed öppna upp ett nytt 
outnyttjat marknadsutrymme.  Denna värdeinnovation bryter mot den 
traditionella synen på kopplingen mellan värde och kostnader. I stället 
studeras värde över tid – från det värde marknaden levererar i dag till 
det värde som kan tänkas levereras i morgon och det sambandet kan 
vara en ny blå ocean. Värdekurvorna ändrar på marknadsgränserna. 
För att kunna konstruera en sådan kurva menar Kim och Mauborgne 
(2005) att organisationen måste studera den befintliga branschen och 
undersöka vilka faktorer som branschen tar för givna men som bör 
elimineras, vilka som bör ökas respektive reduceras i förhållande till 
branschstandard, samt vilka faktorer som branschen hittills aldrig er-
bjudit, men som bör skapas.  Vidare behöver organisationen noga stu-
dera omvärlden och undersöka alternativa branscher, kompletterande 
produkter och tjänster och hur köparna ser på dessa såväl funktionellt 
som emotionellt, samt vad som händer över tid.  
 
Sheehan och Vaidyanathan (2009), resonerar om hur organisationen 
bäst skapar en blå ocean och kommer fram till att det inte räcker med 
att använda den gängse branschlogiken och tillverka standardproduk-
ter till lägsta möjliga pris, även om organisationen skulle vara en First 
mover och kanske även ha patentskydd.  Det som avgör är snarast 
förmågan att tillföra olika kunskapsintensiva tillbehör som tillfredstäl-
ler olika köpares unika behov, eftersom skräddarsydda produkter är 
svåra att imitera. 
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2.1.2 First Mover Advantage 
En annan teorimodell med tydlig koppling till omvärlden, vilket gör 
den intressant i det här sammanhanget, är First Mover Advantage 
(FMA). Lieberman och Montgomery (1988, s 41) lyfter fram tre orsa-
ker till FMA – tekniskt ledarskap, företräde till olika tillgångar samt 
kundens kostnad för att byta till något annat.  Det tekniska ledarskapet 
kan bero på sådana faktorer som försprång i forskning och utveckling, 
samt patentskydd. De begränsade tillgångarna som den förste aktören 
kan använda sig av kan vara information, placering, lokaler och ut-
rustning. Kundens byteskostnad kan bestå av såväl en startkostnad 
som krävs för att få tillgång till produkten eller tjänsten, som att kun-
den har lärt sig ett visst beteende som gör det svårt eller obekvämt att 
byta till en annan produkt eller tjänst.  
 
Enligt Abel (2008, s 258) tydliggör FMA-teorin hur omvärldsföränd-
ringar leder till nya marknadsmöjligheter. En organisation som på 
något sätt uppmärksammar dessa förändringar och etablerar sig på 
marknaden som nummer ett har därmed ett försprång. Detta försprång 
är av två olika typer under den period organisationen är ensam på 
marknaden.  Den första typen är kopplad till konsumenterna och inne-
bär till exempel företrädesrätt till de intressantaste marknadssegmen-
ten, möjlighet att etablera sin egen produkt som branschstandard, eller 
att organisationens varumärke förstärks. Den andra typen av försprång 
är kopplad till organisationen och handlar om sådana saker som före-
träde till olika distributionskanaler och eventuella begränsade resurser 
som råvaror och nyckelkomponenter samt inte minst möjligheten att 
söka patentskydd. 
 
Trots ovanstående fördelar med att vara först på marknaden menar 
såväl Lieberman och Montgomery(1988, s 47) som Hamrefors (2009, 
s 40) ändå att det inte är självklart att det är bäst för en organisation att 
sträva efter att vara en First Mover. Lieberman och Montgomery 
(1988, s 47) listar även ett antal nackdelar som är förknippade med 
FMA och som på motsvarande sätt kan vara fördelar för Second Mo-
vers.  Fripassagerareffekten är en sådan, dvs. de aktörer som kommer 
in senare på marknaden kan dra nytta av pionjärföretagets arbete inom  
områden som forskning och utveckling, utbildning av kunderna och 
infrastrukturinvesteringar.  Teknikskiften och förändringar i kunder-
nas behov är andra områden som ett dominerande pionjärföretag kan 
ha svårare än senare aktörer att uppmärksamma. Dominerande First 
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Movers är enligt Lieberman och Montgomery (1988, s 48) sårbara på 
grund av den inneboende trögheten, som kan bero på sådana faktorer 
som att företaget är inlåst med en speciell teknik eller fasta tillgångar, 
att det inte vill kannibalisera på existerande produkter eller att det har 
blivit organisatoriskt orörligt.  
 
Hamrefors (2009) noterar också fördelarna med att vara en Second 
Mover och att de historiskt oftast haft det bättre förspänt. Organisatio-
nen tappar visserligen initiativet och förknippas inte med den nya va-
ran eller tjänsten på samma sätt som en First Mover, men kan i stället 
vid behov få extern hjälp och utnyttja den kunskap som redan finns 
upparbetad. En Second Mover kan välja mellan att innovera eller imi-
tera. Strategin går ut på att lära sig vad olika First Movers gjort bra 
respektive mindre bra, samt imitera det som är bra och addera nya 
innovationer inom de områden som är mindre bra. En Second Mover 
har en strategi som bygger på förmågan att förstå och anpassa sig till 
omvärlden.   
 
Hamrefors (2009, s 43) menar dock att denna historiska Second Mo-
ver-fördel kan vara på väg att minska i betydelse i takt med att det 
organisatoriska nätverkstänkandet vinner terräng. I en nätverkseko-
nomi är det lättare att bli utbytt om man är en Second Mover än som 
First Mover med tillgång till unik kunskap och kundlojaliteter. Med 
andra ord så har risken för en Second Mover ökat, men det är fortfa-
rande dyrare att var First Mover. 
 
Hamrefors (2009) anser vidare att det kritiska momentet inte är att 
vara först i största allmänhet, utan att i stället förstå hur den befintliga 
kunskapen kan användas i nya sammanhang och därmed kunna vara 
först med introduktionen av det som gör skillnad för omgivningen, 
t.ex. kunderna. Lieberman och Montgomery (1988, s 48) resonerar på 
ett likartat sätt om att ett företag som är Second Mover på en ur-
sprunglig marknad mycket väl kan bli First Mover på den nya mark-
naden, som skapas genom teknikskiften eller förändrad konsumentpre-
ferenser. 

2.2 Omvärld och omvärldsbevakning 
Omvärld, omvärldsbevakning, omvärldsanalys, trendspaning, framtid-
scenarios, underrättelsearbete, Business Intelligence, Market Intelli-
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gence, Competitive Intelligence, Environmental Scanning….. Under 
de dryga 25 år som jag varit verksam som – enligt min egen definition 
-omvärldsanalytiker, så har begreppsförvirring inom mitt verksam-
hetsområde varit i det närmaste total. Det har saknats och saknas fort-
farande en gemensam nomenklatur. 
 
Däremot har det inte saknats insikt om denna svårdefinierade om-
världs betydelse. Argyris och Schön (1996) slår fast att det inte bara är 
företag och organisationer utan även regioner och nationer som måste 
anpassa sig till omvärldsförändringar.  Det gäller att lära sig av sina 
framgångar och misslyckanden, upptäcka felaktigheter, förutse och 
reagera på olika former hot, fortlöpande utveckla innovationsförmå-
gan samt inte minst försöka formulera och förverkliga bilder av en 
önskvärd framtid. Orsaken är att alla numera tillhör samma globala 
världsordning, såväl politiskt som ekonomiskt och tekniskt och inte 
minst medialt, där den snabba ICT- och Internetutvecklingen ständigt 
levererar realtidsinformation om hur denna omvärld utvecklas, vilket 
gör det i princip omöjligt att värja sig. Det stora problemet är hur den-
na omvärldsinformation ska integreras i organisationens interna in-
formationssystem och beslutstöd.  Hur kan omvärlden definieras och 
vad är det som ska bevakas?   

2.2.1 Vad är omvärlden? 
För att kunna påverka organisationens aktiviteter måste omvärlden 
kunna observeras och registreras.  Pfeffer och Salancik (2003) konsta-
terar att begreppet omvärld, innehåller ett antal olika nivåer i ett orga-
nisationsperspektiv. En nivå består av hela system av sammankoppla-
de individer och organisationer utanför organisationens eget rådrum, 
men är relaterade till varandra genom organisationens transaktioner. 
En annan nivå är den uppsättning individer och organisationer som 
organisationen själv direkt interagerar med. Det är på den här nivån 
organisationen kan lära känna sin omvärld, men det är inte här det 
avgörs hur organisationen kommer att agera. Det avgörs snarare på en 
tredje nivå – hur organisationen uppfattar och tolkar omvärlden. 
  
Det finns även ett antal olika svenska definitioner av vad som menas 
med omvärld som i och för sig inte skiljer sig alltför mycket från de 
internationella.  Den bild som tonar fram genom dessa definitioner är 
den ovan beskrivna, dvs. att omvärlden är diffus och svår att definiera. 
Nelke (2006) försöker beskriva hur långt denna omvärld sträcker sig 
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(från kommunen via Sverige och EU till hela världen), och om om-
världen uteslutande består av den externa miljön utanför organisatio-
nen, eller om den interna organisationsmiljön utanför den egna avdel-
ningen också ska räknas in. Hedin och Sandström (2006) beskriver i 
stället omvärlden i strategiska termer, som lånats från det militära. 
Omvärlden är komplex, men kan förenklas och är något som organisa-
tionen ska försöka behärska. Furusten (2007) introducerar en tredje 
definition. Omvärlden är den värld i vilken organisationen är inbäd-
dad. Med inbäddad menas då såväl de direkta relationer som organisa-
tionen har med olika aktörer i omvärlden, som alla indirekta faktorer i 
det omgivande samhället, som begränsar organisationens handlingsut-
rymme. Denna institutionella omvärld består av uppsättningar av reg-
ler som bestämmer vad som är legalt, socialt och mentalt tillåtet.  
 
Den militärstrategiska respektive institutionella definitionen av om-
världen skiljer sig tydligt åt.  En organisation som definierar omvärl-
den i militärstrategiska termer försöker förenkla bilden av omvärlden, 
och koncentrerar sig på det tydliga och gärna mätbara, medan en or-
ganisation som använder sig av den institutionella definitionen även 
lyfter in icke mätbara omvärldselement. En sådan strategi för tankarna 
till Brunssons (2006) resonemang om den handlingskraftiga respekti-
ve politiska organisationen. 

2.2.2 Hur bevakar organisationen sin omvärld? 
Även om begreppet omvärld är svårdefinierat så råder ingen brist på 
förslag på hur organisationen ska kunna bevaka denna omvärld.  Hop-
pe (2009) har en ambitiös genomgång av ”de som analyserar omvärl-
den” . Han konstaterar att: 
 Det görs omvärldsanalyser i samband med marknadsförings- 
 kampanjer, företagsuppköp, teknologival, produktutvecklingspro-
 cesser med mera. Det görs också omvärldsanalyser i globala företag, 
 småföretag, statliga myndigheter, kommunala bolag, idrottsföre-
 ningar, daghem, osv. Även enskilda gör omvärldsanalyser för att se 
 vilka yrken, företag och andra sammanhang det är värt att satsa på. 
 Omvärldsanalys är kort sagt både en företeelse och ett begrepp i  ti-
 den samt en del av en allt mer valstyrd samtid och inget som enbart 
 berör en mer exekutiv ledning (Hoppe 2009, s 34). 
Wahlström (2004), menar att det finns tre huvudområden – scenario-
planering, omvärldsanalys eller underrättelsearbete (på engelska oftast 
Business Intelligence eller Competitive Intelligence) samt trendbe-
vakning – som har olika framtoning men också klara beröringspunkter  
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En viktig skillnad mellan å ena sidan scenarioplaneringen och å andra 
sidan omvärldsanalys samt trendbevakning är tidsaspekten. Scenario-
planering är ofta ett projektinriktat arbete av engångskaraktär med ett 
givet tidsperspektiv – t.ex. kommande tioårsperiod. Arbetet kan ut-
mynna i ett framtidsscenario som presenteras i olika former och som 
används för att ge en färdriktning för organisationen.  I bästa fall upp-
dateras scenarierna glest men regelbundet. Omvärldsanalys och trend-
bevakning däremot är en fortlöpande aktivitet med fokus på dagens 
verklighet och beslutssituationer. Materialinsamling och analys sker 
vanligen i realtid och redovisas i sammanfattande rapporter och digita-
la system.  

 2.2.3 Scenarioplanering 
Scenarioplanering var ursprungligen en aktivitet som genomfördes på 
samhällsnivå. Redan 1948 kom den första svenska långtidsutredning-
en. Syftet med den och de därpå med tre till fem års mellanrum föl-
jande utredningarna var att ge statsmakten underlag för makroekono-
miska beslut.  Trots den historiska oftast rätt klena träffsäkerheten i 
samhällsperspektivet så ägnar sig ändå många organisationer i såväl 
Sverige som utomlands åt scenarioplanering, för även om de framtag-
na scenarierna sällan stämmer med verkligheten, så har man under 
arbetes gång vanligtvis lärt sig så mycket att det ändå är värt besväret.  
Schwartz (1991) påpekar att scenarier hjälper organisationen att upp-
märksamma olika aspekter av dagens omvärld och formulera de olika 
alternativ som finns för organisationens morgondag. Ringland (1998) 
anser att scenarioplanering är viktigt, därför att den ger användarna 
möjligheter att släppa loss sin kreativitet och sin intellektuella förmå-
ga i en aktivitet där det är inte bara tillåtet, utan också nödvändigt att 
erkänna att man faktiskt inte vet speciellt mycket om framtiden, men 
att detta faktum inte får hindra att man fortsätter att planera . 
 
Det finns många olika modeller för scenarioplanering. En är den så 
kallade PEST-modellen, där omvärldsfaktorerna politik (P), ekonomi 
(E), sociala faktorer (S) och teknik (T) utgör stommen i analysen 
(McCarthy, 1960; Emery och Trist, 1965). Den modellen kan byggas 
ut med ytterligare faktorer som den legala och geofysiska omvärlden 
(Albrecht, 2000), liksom kunder och konkurrenter (Porter, 1980; Ha-
mel och Prahalad, 1994; Albrecht, 2000).  En scenarioplaneringsmo-
dell som fått genomslag i den svenska kontexten är World Mapping 
Method (Frankelius, 2001).  Den skiljer sig avsevärt från de mer tradi-
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tionella metoderna bland annat genom en uppdelning mellan betydelse 
och kunskap, gruppdynamiken och ett visuellt beskrivningsspråk. 
Oberoende av vilken modell som väljs så har den både förtjänster och 
brister. Några är för komplicerade, medan andra är alldeles för enkla. 
Wahlström (2004) noterar att modellerna genomsyras av en vilja att 
förenkla den komplicerade omvärlden så mycket att den låter sig han-
teras och förutsägas och kan bli en del av organisationens strategiska 
planering.  Därmed löper man risken att denna förenkling kan leda till 
att organisationen invaggas i en falsk trygghet att ”framtiden är under 
kontroll” . 

2.2.4 Omvärldsbevakning, omvärldsanalys, underrättelsearbete, 
Business Intelligence och Competitive Intelligence 
Den fortlöpande bevakningen av omvärlden har, som påpekats tidiga-
re, många namn och inriktningar. I den svenska kontexten förekom-
mer, förutom de tämligen etablerade begreppen omvärldsbevakning 
och omvärldsanalys (Frankelius, 2001; Wahlström, 2004), även af-
färsunderrättelser (Hamrefors, 2002) och organiserat underrättelsear-
bete (Hoppe, 2009).  I den internationella litteraturen har Business 
Intelligence fått sällskap av Competitive Intelligence (t.ex. Cook och 
Cook, 2000; Prescott och Miller, 2001; Calof och Wright, 2008). En-
ligt Hamrefors (2002)  handlar det om en aktivitet inom organisatio-
nen som kretsar kring att identifiera förändringar i omvärlden som kan 
få inverkan på organisationens verksamhet ur olika aspekter.  
Frankelius (2001) anser att organisationen söker svaret på frågor kring 
vilken information som uppfattas som relevant, hur man kan stimulera 
inflödet av sådan information och hur den kan omsättas i effektiva 
handlingar. Hoppe (2009) introducerar begreppet organiserat underrät-
telsearbete, där ”organiserat” utgör en avgränsning mot den spontana 
omvärldsspaningen som sker i organisationen (jfr även Hamrefors, 
2002), ”underrättelser” är kopplat till inhämtning av omvärldsinforma-
tion och ”arbete” indikerar att det är något som pågår regelbundet och 
enligt Hoppe, även är mer omfattande än ordledet analys.  
 
Hamrefors (2002) konstaterar också att målsättningen med arbetet är 
att beslutsfattarna ska vara så välinformerade om den kommande hän-
delseutvecklingen inom olika områden att de kan fatta relevanta beslut 
i förväg, innan en viss händelse inträffar, och med bättre beslutsunder-
lag än alla andra.  För att kunna fatta sådana snabba och välgrundade 
beslut behöver beslutsfattarna pålitlig och användbar information, som 
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är nära till hands. Men i verkligheten är det stor skillnad mellan den 
information som beslutsfattarna efterfrågar och den som organisatio-
nen kan leverera. Fuld (1995) introducerar begreppet SWAG och for-
mulerar sig på följande sätt:  
 Intelligence is the art of applying imperfect knowledge. It is the art 
 of the SWAG, the Scientific Wild-Ass Guess. No matter how much 
 information you gather, uncertainty will always exist; still, you need 
 to make decisions (Fuld 1995, s 21). 
 Särskilt den internationella litteraturen (se t.ex. Moss och Atre, 2003) 
lyfter fram olika digitala system som lösningen på detta problem. Bu-
siness Intelligence (BI) blir en arkitektur och en samling integrerade 
operationer, beslutsstödsapplikationer och databaser som tillsammans 
förser organisationen med lättillgänglig och relevant affärsinforma-
tion.  BI fokuseras på att använda datorn för att få ut det mesta ur or-
ganisationens olika affärssystem. I takt med Internets utveckling har 
mycket av BI flyttat ut på nätet.  
 
På senare tid har Business Intelligence begreppet kommit att komplet-
teras eller rentav ersättas av Competitive Intelligence (CI). Hoppe 
(2009) citerar i sin genomgång ett holländskt konsultföretags presenta-
tion av” De som analyserar omvärlden”:  
 Competitive Intelligence är ett av de snabbast växande ledarskaps-
 områdena i dagens affärsvärld. CI fokuserar på förändringens driv-
 krafter så att varje organisation kan vara beredd  att notera dem på 
 ett proaktivt sätt. CI varnar också för på ett tidigt stadium för snabba 
 och dynamiska förändringar i affärsmiljön. (Hoppe 2009, s 36). 
Calof och Wright (2008) lyfter fram, med material från en undersök-
ning från Competitive Intelligence Foundation, att organisationer an-
vänder CI som stöd inom sådana områden som affärsstrategi, affärsut-
veckling, produktutveckling, forsknings- och teknikbeslut, uppköp 
och sammanslagningar, etableringsbeslut, samarbetsbeslut, mm.  

2.2.5 Trendbevakning 
Utgångspunkten för det vanligaste sättet att bevaka organisationens 
omvärld - Business Intelligence - är att organisationen vet inom vilket 
område man letar. Det finns bevakningsområden och sökord som kan 
hanteras på olika sätt och där resultatet förhoppningsvis leder till en 
bättre bild av den förväntade omvärld som påverkar organisationen .  
Wahlström (2004) påpekar att problemet är att organisationen även 
regelbundet påverkas av oväntade händelser som man inte rimligen 
kunde ha förutsett, men som kan ha minst samma påverkanskraft som 
de förväntade. 2000-talets första decennium har innehållit en mängd 
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sådana exempel, som Internetkrasch, 11 september 2001, finanskrisen 
2008, de folkliga upproren i Nordafrika 2011, liksom olika naturkata-
strofer som askmolnen från isländska vulkaner samt jordbävningen 
och tsunamin i Japan 2011, som orsakade kärnkraftsolyckan i Fuku-
shima.  Utöver dessa dramatiska och tydliga händelser finns det även 
en mängd svagare, oväntade omvärldssignaler inom bland annat ny 
teknik, värderingsförändringar, demografiska aspekter, miljöhänsyn 
och politiska preferenser som också påverkar organisationens förut-
sättningar. 
 
Wahlström (2004) menar att även denna oförutsägbara omvärld behö-
ver bevakas. Att fånga och analysera dessa faktorer är en uppgift för 
företagets eller organisationens trendbevakning.  Det handlar om det 
sökordslösa letandet med fokus på den okända och oväntade omvärl-
den i form av allt som ligger utanför den egna organisationen och den 
närliggande omvärlden. Även om ordet trend kan leda tanken fel och 
ge associationer till allt från modetrender till mattrender så är det ändå 
det ord som används oftast. 

2.2.6 Trender, omvärldsanalys eller omvärldssignaler?  
Det sammanfattande intrycket av ovanstående, omvärldsinriktade lit-
teraturgenomgång är att det finns en vilsenhet kring såväl begrepp 
som innehåll inom detta område. Omvärldsanalys är fortfarande ett 
nytt och i många fall ifrågasatt verksamhetsområde, där det ännu inte 
har utvecklats en allmän accepterad nomenklatur, medan begreppet 
trend snarast för tankarna till mode eller något tillfälligt. 
 
Det innebär att vilken terminologi man än väljer, så kommer det att 
krävas en förklaring. Det i sin tur öppnar för en möjlighet att introdu-
cera helt nya termer som bättre passar in i detta sammanhang och som 
därför förhoppningsvis inte är behäftade med så många förutfattade 
meningar, på samma sätt som Hamrefors (2002) valt att använda be-
greppet ”affärsunderrättelser” och Hoppe (2009) ”organiserat under-
rättelsearbete”. 
 
En sådan term skulle kunna vara omvärldssignal, som än så länge är 
ett neutralt ord. Medan en google-sökning (090123) på trend (på 
svenska) ger cirka 1,5 miljoner träffar blir det endast 4 träffar på om-
världssignal (varav 3 är mitt eget material för olika uppdragsgivare).  
Vid en liknande sökning ett år senare (100201) har intresset för denna 
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definition stigit och antalet träffar är nu 545, varav av de första 10 
hälften är kopplade till min egen verksamhet, för att ytterligare cirka 
ett år senare (110301) vara tillbaka på 6 träffar. Hamrefors (2002) 
använder också termen omvärldssignal i sitt resonemang om upp-
märksamhet och handlingsmiljö medan Tidd et al.(2001) regelbundet 
hänvisar till ”signals” av olika slag för att beskriva vad som sker i 
omvärlden. 
 
Jag kommer att i fortsättningen välja att använda termen omvärldssig-
naler och definiera dem som olika typer av signaler från omvärlden, 
dvs den del av verkligheten som ligger utanför den egna organisatio-
nens rådrum och som har potential att påverka organisationens verk-
samhet.  Omvärldssignalerna är såväl förväntade som oväntade, där de 
förväntade är sådana där mottagaren vet vad han eller hon letar efter, 
medan de oväntade innehåller information som mottagaren inte efter-
frågar, eftersom han eller hon inte vet att den finns, men när den av 
någon anledning uppmärksammas kan man nästan alltid direkt säga att 
den är viktig och användbar.   

2.3 Innovation och innovationsförmåga  

2.3.1 Vad är en innovation?  
Innovation är ett område som delas mellan den ”verkliga” och den 
akademiska världen. En sökning på Google (110308) på ”Innovation” 
ger 146 miljoner träffar, varav en förkrossande majoritet inte har med 
forskning att göra. De svenska träffar som kommer högst upp är 
ALMI, VINNOVA, inkubatorer, forskningsparker, dataprogram, 
Innovationsbron, EU-projekt, mm. Allra högst upp kan man läsa Wi-
kipedias förklaring: ”En innovation är en ny idé på t.ex. en produkt, 
lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller 
teknologi som visat sig lovande eller fungerar men som aldrig tänkts 
ut tidigare av någon annan”.  
 
I den akademiska kontexten finns det också mängder av definitioner 
på en innovation. Några exempel är Rogers (2003), som anser att 
innovation övergripande kan beskrivas som en idé, ett beteende eller 
ett föremål som upplevs nytt av den relevanta omvärlden. Det är en 
process som syftar till att förnya organisationens erbjudanden (pro-
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dukter och/eller tjänster) och sättet på vilket dessa levereras. Tidd et 
al. (2001) lyfter fram graden av nyhet som en viktig innovations-
aspekt. Den kan gå från mindre, över stegvist ökande förbättringar, till 
dramatiska förvandlingar som förändrar hur produkten eller tjänsten 
används. Det är den upplevda och inte den faktiska nyhetsgraden som 
har betydelse. Assink (2006) levererar en sammanfattning av ett antal 
andra forskares olika syn på innovationsfenomenet, som nyhet 
(”Innovation är att skapa, utveckla och anpassa en idé eller ett beteen-
de som är nytt för organisationen i fråga”-Damanpour, 1996 ), fram-
gång (”Innovation är den första framgångsrika framställningen av en 
produkt eller process”- Cumming 1998) och förändring (”Innovation 
föds som ett sätt att förändra en organisation, antingen som svar på 
förändringar i omvärlden eller som ett sätt att föregripa händelser i 
omvärlden”- Damanpour 1996). 

2.3.2 Olika typer av innovation 
Innovation sker på många olika sätt och i många olika sammanhang .  
Baregheh et al (2009) listar i sin litteraturgenomgång sammanlagt 60 
olika innovationsdefinitioner och typer inom sju olika verksamhets-
områden, som ledarskap, organisationsstudier, ekonomi, teknik, 
forskning, och marknadsföring. Några typer och typ-par är, enligt 
Rowley et al. (2011) oftare förekommande än andra, som administra-
tiva eller tekniska, inkrementella eller radikala samt produkt eller pro-
cess. Administrativa innovationer involverar förändringar i organisa-
tionens sociala struktur, medan tekniska innovationer berör nya pro-
dukter, processer eller tjänster.  Produktinnovationer handlar om att 
utveckla dessa nya produkter och tjänster på marknaden, medan pro-
cessinnovation ägnar sig åt att hitta nya vägar att ta fram dessa pro-
dukter eller tjänster. 
 
Det tredje typ-paret berör innovationens karaktär och förändringsgrad. 
En inkrementell eller fortlöpande innovation är en fortsättning på en 
redan existerande produkt eller tjänst, medan den radikala eller disrup-
tiva innovationen innebär en fundamental förändring. Assink (2006) 
definierar en disruptiv eller radikal innovation som ”en framgångsrikt 
utnyttjad, radikalt ny produkt, process eller koncept, som märkbart 
förändrar efterfrågan och behov på en existerande marknad eller i en 
bransch, stör de tidigare nyckelspelarna och skapar helt nya affärsruti-
ner eller marknader med märkbar samhällelig påverkan”. En definition 
som för tankarna till de blå oceanerna (Kim och Mauborgne, 2005).  
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Assink (2006) konstaterar också att den disruptiva innovationen ofta 
är ett resultat av en kombination av olika faktorer, som att uppfatta 
omvärlden annorlunda, reagera på utmanande förutsättningar, flytta 
gränser, upptäcka ännu ej uppmärksammade kundbehov, eller sätta 
djärva mål. Återigen går tankarna till de blå oceanerna. 
 
Ingen bransch är immun mot disruptiva innovationer.  De kan sättas 
igång av teknikutveckling (t.ex. Toyota Prius), design (t.ex. Ipod, 
Iphone), värderingsförändringar (t.ex. Fritidsresor Blue Train) eller 
politiska beslut (t.ex. Apotek Hjärtat, Hemfrid, Ryanair).  
 
Ofta är det helt nya företag som utnyttjar denna möjlighet till fram-
gång. Det är en konsekvens av att dessa nykomlingar är mindre, kan 
fatta snabbare beslut och framför allt inte besväras av gamla tanke-
mönster. Källan till den nya utvecklingen kan ofta sökas någonstans 
utanför den egna branschen. Tidd et al. (2001) poängterar hur viktigt 
det är att utveckla förmågan att både söka efter omvärldssignaler och 
att ha en beredskap att ta sig in på nya områden och lämna gamla bak-
om sig. 
 
Även om man måste fokusera på kunderna så gäller det att inse att 
dagens kunder inte är till någon större hjälp med att identifiera mor-
gondagens disrupta innovationer.  Christensen (1997) menar tvärtom 
att dagens kunder håller organisationen fången i det bestående. På 
samma sätt finns det en uppenbar risk att strategier som ”innovationer 
på alla nivåer” i organisationen snarare får fram idéer som står i sam-
klang med den existerande affärsmodellen och inte innehåller speciellt 
många disruptiva element. För det som ska störtas är ju den existeran-
de verkligheten som såväl chefer som anställda är delar av. 
 
Assink (2006), listar ett antal faktorer som hämmar organisationens 
förmåga att skapa radikala innovationer.  Han delar upp dem i ett antal 
hindergrupper. Först finns det ett införandehinder. Organisationen är 
fånge i det förflutnas framgångar. Man har svårt att hantera den orga-
nisatoriska uppdelning som krävs för att en disruptiv innovation ska 
ha en chans att etableras. Det kan också finnas en stor byråkrati som 
hyllar status quo. Nästa hinder är organisationens tänkesätt. Det kan 
finnas föråldrade tankemodeller, kopplade till en oförmåga att lära om 
och en brist på speciell kompetens. När en organisation satsar på radi-
kal innovation innebär det att möta en genuin osäkerhet och ovisshet 
(jfr Dewey, 1929/1984) Det innebär att organisationen saknar nöd-
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vändig kunskap och kanske inte ens vet vad det är för kunskap man 
saknar.  Den tredje gruppen kallar Assink (2006) för riskhinder. Hit 
räknas kunskapsfällor i form av ”not invented here”-syndromet och 
grupptänkande, samt bristen på realistiska intäktsförväntningar. Andra 
problem är riskfientligt klimat och att organisationen tvekar inför att 
kannibalisera på sina egna framgångsrika produkter eller tjänster. Näs-
ta grupp på Assinks (2006) lista är olika skapandehinder. I en tvetydig 
och osäker omvärld söker organisationens sig till beprövade lösningar 
och är inte intresserad av nya kreativa idéer. Organisationen kan också 
sakna menigskapandeförmåga och framsynthet. Den sista hindergrup-
pen tar fasta på bristen på nödvändig infrastruktur i form av bristande 
kunskap kring standards och processer som den distruptiva innovatio-
nen kräver eller avsaknad av distributionskanaler och marknadskun-
nande. 
 
Ett problem med disrupta innovationer är att vissa kunskapstillgångar 
snabbt blir överflödiga, medan annan ny kunskap måste införskaffas 
lika snabbt. Förändring, även om den är dramatisk, påverkar däremot 
sällan hela organisationen. Tidd et al. (2001) konstaterar att organisa-
tionen därför behöver utveckla förmågan att överblicka vilka delar av 
verksamheten som påverkas av en viss förändring och reagera däref-
ter. För att klara detta måste organisationen bygga effektiva bevak-
ningssystem som inte sorterar bort olika omvärldssignaler bara för att 
de står i konflikt med den dominerande uppfattningen i företaget. 
Christensen (1997) menar att det är lättare sagt än gjort, vilket leder 
fram till det som kallas innovatörens dilemma, nämligen att den ut-
vecklingshastighet som marknaden klarar av skiljer sig från den snab-
bare hastighet som teknikutvecklingen kan erbjuda. Det innebär att 
produkter och tjänster med disruptiv teknik, som inte verkar använd-
bara för konsumenterna i dag, mycket väl kan motsvara deras behov i 
morgon.  
 
Christensen (1997) markerar vidare att även om det är ledningen som 
fattar beslut om vilka resurser som ska tilldelas olika projekt, så är det 
medarbetarna som genomför besluten och de styrs av organisationens 
övergripande värderingar. De vet vad företaget behöver göra för att 
förbättra lönsamheten och styr resurserna åt det hållet. Det innebär att 
även om ledningen skulle vilja satsa på disruptiv teknik så blir det 
svårt att få den sortens beslut genomförda i praktiken, eftersom de är 
svåra att motivera ur kortsiktigt lönsamhetsperspektiv.  På samma sätt 
är organisationens medarbetare vana att ta inkrementella innovationer 
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med beprövad teknik till marknaden, genom att erbjuda kunderna allt 
bättre versioner av redan existerande produkter. Den strategin fungerar 
inte för innovationer inom disruptiv teknik. Om organisationen försö-
ker få den disruptiva tekniken att passa dagens traditionella kunders 
behov, så kommer man att misslyckas. Det gäller i stället att hitta nya 
marknader som uppskattar den nya, disruptiva produktens egenskaper 
– de blå oceanerna (Kim och Mauborgne, 2005). 
 
Christensen (1997) poängterar också att det är viktigt att skilja på stra-
tegierna för inkrementella respektive disruptiva innovationer.  Hamre-
fors (2009) konstaterar, som påpekats tidigare, att medan det finns 
stora fördelar med att vara marknadsledare och First Mover inom nya 
disruptiva innovationer, är fördelarna inte lika uppenbara när det gäll-
er inkrementella innovationer, utan där kan Second mover-strategin 
ofta vara att föredra. 
 
Disruptiva innovationer kännetecknas av att de sällan verkar vettiga 
när det är som viktigast att göra investeringar i dem, vilket leder till att 
de traditionella modellerna som organisationer använder inte fungerar. 
Det innebär att små aktörer kan få utveckla sina strategier och projekt 
i lugn och ro på nya utvecklingsmarknader, eftersom det inte framstår 
som rimligt eller intressant för de stora etablerade aktörerna att göra 
så.  

2.3.3 Andra sätt att kategorisera innovationer 
Bessant och Tidd (2007) föreslår ytterligare en annan kategorisering 
av innovationer, som bygger på den förändring som olika typer av 
innovationerna innebär: 
- Produktinnovation, som innebär förändringar i det utbud av produk-
ter och/eller tjänster som organisationen erbjuder. 
- Processinnovationer som innebär förändringar i det sätt som produk-
terna och/eller tjänsterna skapas och levereras av organisationen. 
- Positionsinnovationer som förändrar det sammanhang i vilket pro-
dukterna och/eller tjänsterna levereras. 
- Paradigminnovationer som förändrar den underliggande mentala 
modellen som inramar det organisationen gör. 
 
Bessant och Tidd (2007) markerar också att det är de två sistnämnda 
kategorierna som innebär ett nytt synsätt. En positionsinnovation för-
ändrar hur kunderna betraktar eller förstår en viss produkt eller tjänst. 
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En paradigminnovation går längre och innebär ett påtagligt skifte i 
hela synen på marknaden. I båda fallen, men särskilt för paradigmin-
novationen, kan man dra paralleller till såväl disruptiva innovation 
som blåa oceaner.  
 
Ett annat begreppspar är öppen eller stängd innovation. Den bärande 
tanken bakom öppen innovation, enligt Chesbrough (2003) är att i 
dagens samhälle, med fritt flödande information är det varken rimligt, 
effektivt eller ens möjligt för en organisation att enbart förlita sig på 
den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen, utan i stället är det 
klokt att köpa eller licensera kunskap och patent från andra organisa-
tioner. På motsvarande sätt bör organisationen dela med sig av sin 
egen kunskap till andra organisationer, genom licenser, joint ventures 
och spin-offs. I öppen innovation är målsättningen att ta fram de bästa 
tänkbara lösningarna på olika delproblem, vare sig dessa lösningar 
finns att hämta internt eller externt och sätta samman dem på så 
många innovativa sätt som möjligt. Den produktionsstrategin kräver 
ett gemensamt synsätt och samarbete mellan alla inblandade parter i 
processen.  
 
Motsatsen – stängd innovation, var den fullständigt dominerande 
innovationsstrategin fram till efter andra världskriget och praktiseras 
fortfarande av de flesta organisationer. Strategin bygger på tesen att 
den egna organisationens utvecklingsresurser är fullt tillräckliga och 
man behöver inte gå någon annanstans för att söka inspiration och 
kunskap. Detta traditionella synsätt, som påverkar såväl produktion 
som innovation, har sitt ursprung i industrialismens strukturer. Chesb-
rough (2003) lyfter fram att nya kommunikationsformer som järnvä-
gar och telegrafen under 1800-talet gav företag och länder möjligheter 
att kombinera uppfinningar och framställningssätt i helt nya struktu-
rer, som har varit dominerande sedan dess. Men nu lever vi på 2000-
talet och dessa strukturer eroderar, såväl när det gäller länder som or-
ganisationer. 
 
Begreppet öppen innovation kan fördjupas när initiativet går från pro-
ducenterna till användarna. Denna process har pågått åtminstone se-
dan T-Fordens dagar, då organisationen utgick från en massmarknad, 
där alla kunder efterfrågade exakt samma produkt. Under de följande 
decennierna har marknaderna gradvist segmenterats, för att i dag ge 
konsumenterna möjlighet att i allt större utsträckning själva finna nya 
vägar och skapa innovationer som ett resultat av ständigt förbättrade 
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datorer, datorprogram och andra innovationsredskap. Prahalad och 
Krishnan (2008) påminner om ett aktuellt exempel - iGoogle, där Go-
ogle tillhandahåller plattformen och användaren skräddarsyr informa-
tionsinnehållet efter sina egna behov och preferenser.  Användarstyrd 
innovation utgår från ett specifikt behov, medan tillverkarstyrd 
innovation oftast följer en strategi att utveckla produkter som kan 
möta ett större marknadsbehov. I många fall fungerar det utmärkt, 
men ibland leder ”en storlek som passar alla” till att många kunder blir 
missnöjda.  
 
Ett annat kännetecken för användarstyrd innovation är, enligt von 
Hippel (2005), att den tenderar att utveckla funktionellt nya produkter, 
där det krävs stora mängder användarspecifik erfarenhet och informa-
tion i innovationsprocessen, medan den tillverkarstyrda innovations-
processen ofta fokuserar på förbättringar av redan välkända behov och 
produkter, som kräver kunskap om t.ex. olika tillverkningsprocesser.  
Vad som förvånat innovationsforskarna är användarinnovationernas 
belöningssystem. Det visar sig nämligen att dessa innovatörer gärna 
delar med sig av sina rön utan ekonomisk ersättning. Det enda man 
begär är immateriell ersättning i form av uppskattning och erkänsla 
från andra aktörer med likartade intressen. 
 
I en innovationsvärld där patent, copyright och andra skyddsåtgärder 
tillhör det mer elementära är den här formen av konkurrens naturligt-
vis problematisk, vilket redan märkts vid ett antal tillfällen, där musik- 
och filmnedladdning är de mest uppmärksammade.  Användarstyrd 
Open Innovation attackerar de traditionella systemen och många orga-
nisationer kommer att tvingas att göra radikala förändringar i sina väl 
beprövade affärsmodeller om/när användarstyrd innovation får ett 
genomslag på bred front. Von Hippel (2005) listar olika alternativ som 
att tillverka användarutvecklade innovationer för en större marknad, 
skräddarsy produkter till utvalda användare, eller att sälja produktde-
signutrustning och produktplattformar som underlättar för användar-
styrd innovation samt att sälja produkter och/eller tjänster som kom-
pletterar den användarstyrda innovationen. 

2.3.4 Innovationsbeslutsprocess och innovationsförmåga 
Innovationsbeslutsprocessen kan enligt Rogers (2003), delas in i fem 
steg: Kunskap som uppkommer när en individ blir medveten om att en 
viss innovation existerar och får kunskap om hur den fungerar. Nästa 
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steg är övertalning, när individen bildar sig en positiv eller negativ 
uppfattning om innovationen. Steg tre är beslut, när individen genom-
för någon form av åtgärd som leder till ett val att acceptera eller avvisa 
innovationen. Det fjärde steget, genomförande, innebär att individen 
börjar använda innovationen och det femte steget är bekräftelse, då 
individen söker bekräftande information kring sitt beslut. 
 
Det finns ett antal tidsrelaterade faktorer som påverkar innovationsbe-
slutsprocessen. Den kan till exempel sätta igång när omvärldens miss-
nöje eller förväntningar når upp till en viss nivå. Vidare kan innova-
tionsprocessen sprida sig åt många olika håll, efter att ha börjat i en-
bart en viss riktning. Tidd et al. (2001) slår fast att misstag och mot-
gångar under arbetets gång också är mycket vanliga, liksom 
överoptimistiska planer. Bland annat därför är det viktigt att högsta 
ledningen i en organisation engagerar sig i processen med såväl stöd 
som konstruktiv kritik. Innovationsprocessens framgångsfaktorer änd-
ras över tid och skiljer sig åt mellan olika grupper, vilket gör den till 
en politisk process.  
 
En organisation måste hantera ett antal olika steg i sin innovationsbe-
slutsprocess. Utgångspunkten är enligt Tidd et al.(2001) att bevaka 
och undersöka omvärlden för att plocka upp signaler som pekar på 
potentiella innovationer. Det kan till exempel vara signaler som pekar 
på olika typer av behov och möjligheter som uppmärksammas genom 
forskning och undersökning, signaler som beror på hur konkurrenterna 
agerar eller signaler från ny lagstiftning. Nästa steg är att göra ett stra-
tegiskt urval bland dessa potentiella innovationsområden och välja 
vilka organisationen ska satsa sina resurser på. När organisationen väl 
gjort sitt val måste de utvalda innovationsområdena förses med resur-
ser för att de ska kunna utnyttjas så bra som möjligt. Det kan ske ge-
nom egen forskning och utveckling eller genom tekniköverlåtelse från 
extern aktör. Det handlar om såväl öppen och tydlig kunskap, som 
mer dold och underförstådd, som behövs för att få tekniken att fungera 
i praktiken. Därefter ska innovationen genomföras från idé, över ett 
antal utvecklingsstadier till den slutliga lanseringen som en ny produkt 
eller tjänst på marknaden eller en ny process eller metod inom organi-
sationen.  Som avslutning i innovationsprocessen bör organisationen 
reflektera över erfarenheterna från de tidigare faserna och analysera 
såväl framgångar som misslyckanden för att lära mera om hur man 
kan hantera processen bättre nästa gång och dra relevanta slutsatser. 
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2.3.5 Rationell eller stegvis innovationsstrategi 
Att hantera organisationens innovationsprocess är ett utmanande arbe-
te. Det är bland annat problem med att utveckla och förfina ny bas-
kunskap, anpassa och tillämpa nya produkter och processer, övertyga 
andra att stödja och tillämpa innovationen och att få långsiktig accep-
tans för innovationen. Enligt Tidd et al.(2001) finns det åtminstone två 
olika sätt att hantera dessa utmaningar - den rationella eller den steg-
visa innovationsstrategin. 
 
Den rationella innovationsstrategin är påverkad av militär erfarenhet, 
där strategin består av tre steg. Det första är att beskriva, förstå och 
analysera omvärlden, nästa att bestämma vad som ska göras i skenet 
av analysen, samt till sist det tredje steget att genomföra det som har 
beslutats. Den här linjära modellen har, enligt Tidd et al. (2001) som 
målsättning att hjälpa företaget att vara uppmärksam på trender i den 
konkurrerande omvärlden, förbereda sig för en föränderlig framtid, 
samt säkerställa att tillräcklig uppmärksamhet riktas mot det längre 
perspektivet. Den rationella innovationsstrategin utgår från samma 
verklighetsuppfattning som kännetecknar den militärstrategiska om-
världsbevakningen (jfr Hedin och Sandström, 2006). Den komplexa 
omvärlden förenklas för att organisationen ska kunna koncentrera sina 
resurser på det som upplevs som väsentligt. 
 
Den stegvisa innovationsstrategin å andra sidan utgår från att det inte 
helt går att förstå den komplexa och föränderliga omvärlden. Vår för-
måga att både förstå det nuvarande och förutsäga det kommande är 
därför begränsad. Denna verklighetsanpassade strategi används av 
många praktiker som ingenjörer, läkare och politiker. Utgångspunkten 
är, konstaterar Tidd et al.(2001) att man har begränsad kunskap och 
måste vara beredd att anpassa sin strategi i ljuset av ny information, 
som man hela tiden försöker tillägna sig. Den effektivaste proceduren 
är då att ta några avsiktliga steg, eller göra förändringar i riktning mot 
uppsatta mål, och sedan mäta och utvärdera effekterna av dessa steg 
och efter en anpassning och korrigering bestämma vad nästa steg ska 
bli.  Den stegvisa innovationsstrategins verklighetsbild påminner i sin 
tur om den institutionella definitionen av omvärlden (jfr Furusten, 
2007), där organisationen är inbäddad i ett antal olika relationer som 
begränsar dess handlingsutrymme. 
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2.3.6 Innovation, strategi och omvärldsuppfattning 
O’Reagan och Ghobadian (2005) gör i en undersökning av 194 små 
och medelstora företag kopplingar till Miles och Snows (1978) typo-
logi över en organisations strategiska inriktning, för att förklara sam-
bandet mellan organisationens innovationsarbete och hur den ser på 
sin omvärld: 
– Utforskaren (Prospector) är inriktad på nya möjligheter, välkomnar 
förändring och uppfattar omvärlden som osäker. Flexibilitet och inga 
eller små begränsningar på grund av organisationsregler är andra kän-
netecken.  Innovationsarbetet är fokuserat på att ta fram produkter och 
tjänster som möter marknadens nya efterfrågan. Utforskaren är en 
typisk First Mover. 
– Försvararen (Defender) är inriktad på att försvara den befintliga 
marknaden, som mycket väl kan vara en liten nisch med begränsat 
antal produkter eller tjänster. Innovationsarbetet är riktat inåt för att 
öka den egna effektiviteten och den yttre omvärlden är inte i fokus 
här. Försvararen är en centraliserad organisation som undviker risker.  
– Analyseraren (Analyser) är en kombination av utforskaren och för-
svararen, som agerar såväl på stabila som dynamiska marknader. På 
de stabila marknaderna fokuserar organisationen på effektivitet och 
ökad produktion och koncentrerar innovationsarbetet till de dynamis-
ka marknaderna. 
– Reageraren (Reactor) kännetecknas av kortsiktighet och ingen egen 
strategi. Organisationen har en låt-gå inställning till omvärlden och 
reagerar i efterhand och inkonsekvent på olika omvärldssignaler.  
O’Reagan och Ghobadian (2005) kommer i sin undersökning bland 
annat fram till att Utforskarna verkar ha en större medvetenhet om och 
vilja att anpassa sig till vad som händer i omvärlden. Deras innova-
tionsarbete pågår både när omvärlden är stabil och när den är turbu-
lent, medan Försvararnas innovationsarbete avstannar när det är lugnt 
i omvärlden.  

2.3.7 Olika aspekter på organisationens innovationsförmåga  
Henneke (2007) menar att organisationens innovationsförmåga drivs 
av dynamisk kapacitet och graden av flexibilitet. En innovativ organi-
sation är uppmuntrande och tillåtande när det gäller produktutveck-
ling, att öppna nya marknader och att utveckla nya strategier. Daman-
pour (1996) noterar att innovationsförmågan kan förstärkas genom 
olika aktiviteter för att påverka omvärlden eller reagera på inkomman-
de omvärldssignaler. En dynamisk organisation har lättare att införa 
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nya sätt att tänka och handla genom att ändra om i de befintliga resur-
serna, inte bara när det gäller teknik utan även i termer av medarbeta-
re, beslutssystem, samarbetsmönster, osv. Således är det olika dyna-
miska förmågor som skapar de underliggande organisatoriska proces-
serna, som möjliggör att hela organisationen kan vara innovativ. Hen-
neke (2007) tillägger att de dynamiska förmågorna kan översättas till 
olika former av flexibilitet – inom tillverkning, utveckling och strate-
gi.  
 
Organisationens innovationsförmåga kan även förklaras utifrån an-
tingen ett teknikorienterat processtänkande eller planeringsinriktat 
strukturtänkande. Muthusamy (2009) noterar att förutom process och 
struktur så börjar även organisationens kultur att uppmärksammas som 
förklaringsfaktor.  Att utveckla en organisationskultur och ett klimat 
som uppmuntrar innovationsstrategier är viktigt för organisationen 
innovationsförmåga. 
  
Ahmed (1998) lyfter också fram organisationens kultur och klimat 
som viktiga aspekter på innovationsförmågan. I de flesta fall är 
innovation något som skrämmer organisationen, eftersom den inbegri-
per osäkerhet och förändring. Därför är organisationskulturen avgö-
rande för innovationsförmågan. Ahmed (1998) listar också en mängd 
olika påverkande faktorer som medarbetarnas personliga inställning, 
motivation, förmågor och kunskaper, organisationens struktur, öppen-
het, riskinställning, förhållande till omvärlden, debattklimat, myter, 
berättelser, belöningssystem och utbildningsstrategier, samt ledarska-
pets inställning och engagemang. 

2.3.8 Innovation och innovationsförmåga i nätverkssamhället 
Det snabbt framväxande nätverkssamhället ändrar förutsättningarna 
för innovationsarbetet. Den främsta orsaken är internetutvecklingen, 
som innebär att det blir självklart och enkelt att hitta relevant informa-
tion via allt intelligentare sökmotorer och att det skapas olika formella 
och informella elektroniska nätverk som håller kontakt och kommuni-
cerar via nätet. Hamrefors (2009) konstaterar att dessa externa, nätba-
serade värdenätverk i vissa fall konkurrerar ut organisationens eget 
interna kunskapsbyggande. Det viktiga blir inte att kontrollera all 
nödvändig kunskap internt, utan ha tillgång till rätt kunskap vid rätt 
tillfälle via de externa värdenätverk som organisationens medarbetare 
är medlemmar i. Kunskapen i nätverken blir också mer transparent 
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och tillgänglig för alla i nätverket, vilket skiljer sig från den traditio-
nella bilden av kunskap att den kan ägas med monopol för den egna 
organisationen. Omsatt till organisationens innovationsmiljö blir det 
viktiga, enligt Hamrefors (2009) inte bara att hitta rätt information i 
rätt tid via värdenätverken, utan även ha förmågan att integrera denna 
kunskap i de egna processerna på ett meningsskapande sätt.  
 
Organisationens innovationsförmåga i nätverkssamhället präglas, för-
utom av de externa värdenätverkens växande betydelse och att det är 
kunskap som är den viktigaste produktionsfaktorn, även av att hela 
branscher och de övergripande omvärldsförutsättningarna förändras.  
För att då kunna generera innovationer, som upplevs av omvärlden 
som något avgörande nytt och intressant måste organisationen utveck-
la sin egen förmåga att skapa värdeinnovationer, hävdar Kim och 
Mauborgne (2005), det vill säga radikalare innovationer som leder till 
att marknadsförutsättningarna ändras. Det som utmärker sådana inno-
vationer är att de både ökar värdet för kunden i det som erbjuds och 
sänker kostnaden.  
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Del 3: Mot en sammanfattande modell – 
Omvärldssignalens väg genom organisationen 

Omvärldssignalens väg genom organisationen kan beskrivas med ett 
antal olika steg. Det första är att identifiera vilka signaler som över 
huvud taget uppmärksammas i organisationen. Därefter kommer hur 
organisationen skapar mening kring de omvärldssignaler som den 
uppmärksammat, samt hur organisationen hanterar tolkning, strategi 
och beslut kring omvärldssignalen. 

3.1 Organisationens förmåga att uppmärksamma 
omvärldssignaler  
Dill (1962) konstaterar att det bara är en liten del av omvärldssigna-
lerna som uppmärksammas av organisationen och därmed uppfattas 
som relevanta.  Det är ett antal faktorer som avgör vilka omvärldssig-
naler som organisationen väljer att samla information kring. Pfeffer 
och Salancik (2003) räknar upp ett antal sådana faktorer. En är lätthe-
ten att samla in informationen och en annan hur lätt det sedan är att 
hantera informationen i organisationen. En tredje faktor är behovet av 
just denna information och en fjärde organisationens och individens 
självbilder. Weick (1995) adderar ytterligare faktorer, som organisa-
tionens historia och det sociala samspelet inom organisationen. Weick 
(1995) menar vidare att den känslomässiga dimensionen av menings-
skapande, som kommer till uttryck i individens fortlöpande försök att 
hantera olika situationer också måste vägas in, liksom det faktum att 
individen utvecklar ett erfarenhetsfilter som innebär att hon/han bara 
lägger märke till vissa omvärldssignaler . 
Det är inte signalens styrka som är utslagsgivande om medarbetare 
uppmärksammar den eller inte, konstaterar Hamrefors (2002), utan 
dess avstånd från medarbetarens handlingsmiljö i organisationen.  Det 
krävs inte heller speciellt långt avstånd för att uppmärksamheten ska 
sjunka drastiskt. Avståndet mellan handlingsmiljön och omvärldssig-
nalen kan vara såväl fysiskt som mentalt. Medarbetarnas uppmärk-
samhet mot omvärlden manifesteras i deras spontana omvärldsspa-
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ning, dvs. det beteende med vilket de spontant söker information i 
omvärlden. Här går det också att dra paralleller till Gadamers (1997) 
resonemang om begreppet horisont och att den som saknar horisont 
överskattar det närliggande. 
 
Det finns, enligt Hamrefors (2002) några olika handlingsalternativ. I 
en organisation som enbart tillhandahåller trista och föga meningsfulla 
arbetsuppgifter och där medarbetarna har svårt att förstå meningen 
med organisationen över huvud taget, pågår det ofta privatspaning, 
dvs man ägnar sig åt privata, externa angelägenheter, som att ringa 
vänner och  bekanta, läsa tidningar, surfa på nätet, osv.  I andra orga-
nisationer, ofta med decentraliserat beslutsfattande, kan medarbetarna 
känna sig fullständigt isolerade och ägnar sig då ofta åt anarkistiskt 
spanande. Alla söker enbart information som passar det egna området 
och det blir allt svårare för medarbetarna att överföra kunskap till var-
andra.  
 
En tredje spaningsmöjlighet kan uppkomma i organisationer med stark 
samsyn och hegemoni. Det leder till ett spaningsbeteende som ut-
märks av en hög grad av gemenskap, men låg intensitet. Man tror att 
man har en effektiv omvärldsbevakning, men ägnar sig i själva verket 
enbart åt att samla in bekräftande information. Hamrefors (2002) kal-
lar detta beteende för ”spaning i princip”.  
 
Det fjärde, och enda effektiva alternativet, enligt Hamrefors (2002), är 
målinriktad spaning. Denna spaning uppkommer i organisationer där 
medarbetarnas uppmärksamhet styrs av innehållet i deras respektive 
arbetssituationer, den organisatoriska miljön fungerar väl och arbets-
uppgifterna är stimulerande. Effekten blir att fokus i omvärldsbevak-
ningen vidgas, men inte på bekostnad av de uppgiftsrelaterade områ-
dena. Man kan säga att medarbetaren blir mer fokuserad och mer vid-
synt på samma gång. 
 
Organisationens informationssystem uppmärksammar vissa aspekter 
av omvärlden och eftersom uppmärksamhet kräver både tid och resur-
ser, som är bristvaror, kan man anta att denna varseblivningsprocess är 
selektiv. Pfeffer och Salancik (2003) påpekar att informationssystemet 
förser organisationen med ett minne, som indikerar vilka omvärlds-
signaler organisationen betraktar som viktiga och inom dessa områden 
levererar systemet information .   
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I teorin skapas och utformas organisationens informationssystem för 
att tillhandahålla den information som beslutsfattarna kräver, men det 
är en omöjlig uppgift, eftersom beslutsfattarna inte vet vad de behö-
ver, utan enbart vad som är tillgängligt. Den tillgängliga informatio-
nen innehåller ledtrådar till vad som anses viktigt inom organisationen 
och det är den sortens information som också används av beslutsfatta-
re. Pfeffer och Salancik (2003) konstaterar att uppmärksamhetsproces-
sen vid varje givet tillfälle till stora delar är bestämd av organisatio-
nens struktur, informationssystemens struktur och organisationens 
aktiviteter. Det faktum att viss information regelbundet samlas in fo-
kuserar organisationens uppmärksamhet på just den informationen. 
Denna informations blotta existens förmedlar en bild av att just den är 
viktig. Nya medarbetare i organisationen accepterar snabbt detta fak-
tum och bygger upp sin bild av organisationen och dess problem och 
möjligheter runt den tillgängliga informationen. Pfeffer och Salancik 
(2003) påpekar vidare att organisationen alltid kommer på efterkälken, 
eftersom dess uppmärksamhetsprocess oundvikligen är fokuserad på 
vad som har varit viktigt – inte vad som kan tänkas bli viktigt i framti-
den. 
 
Detta förhållningssätt till information är särskilt tydligt när det gäller 
förhållandet mellan de förväntade respektive oväntade omvärldssigna-
lerna. Organisationen lär sig genom tidigare erfarenhet vilken eller 
vilka delar av omvärlden som ska bevakas – de förväntade omvärlds-
signalerna.  Dessa har ett sökord som kan göra dem tillgängliga för 
organisationen. De har också en historia inom organisationen, efter-
som de uppmärksammats så tydligt att de kan definieras som sökord. 
De oväntade signalerna däremot har varken sökord eller historia. Där-
för är det svårt att få acceptans inom organisationen att det är värt tid 
och resurser att bevaka även dessa områden. Ett undantag är när nya 
delar av omvärlden börjar kräva uppmärksamhet och olika prestatio-
ner av organisationen, vilket innebär att de går från att vara oväntade 
till att bli förväntade signaler. 

3.2 Organisationens förmåga att skapa mening kring 
omvärldssignalen 
Såväl Weick (1969), som Pfeffer och Salancik (2003) konstaterar att 
omvärldssignaler inte dyker upp med lämpliga etiketter och tolkning-
ar, utan det är organisationen själv som skapar mening åt signalerna, 
vilket innebär att omvärlden blir regisserad. Därför är det meningslöst 
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att fråga sig vad omvärlden är, om man inte samtidigt lyfter fram vil-
ken organisation som regisserar/hanterar just den aktuella omvärlds-
bilden, eller för att vara mer exakt – vilka individer i en organisation 
som regisserar omvärlden genom sina åtgärder och beslut i organisa-
tionen.  
 
Om omvärldssignalerna är regisserade så finns det lika många om-
världssignaler som det finns ”omvärldsregissörer”(enactors) och dessa 
regissörer kan vara en förklaring till varför såväl organisationer som 
enskilda individer inom en organisation betraktar omvärlden på så 
många olika sätt. De reagerar helt olika på vad som kan uppfattas som 
samma sammanhang. Dessa mänskliga aktörer reagerar (react) inte på 
omvärldssignalerna utan de regisserar/skapar (enact) dem. 
 
Wright (2005) lyfter fram att organisationen lever i samexistens med 
sin omvärld och fortlöpande skapar en relation med denna omvärld 
genom handlande, beslut och meningsskapande. Organisationens 
främsta sätt att skapa mening kring omvärldssignalen är berättelsen, 
genom vilken organisationen bygger upp och använder kunskap på ett 
allmängiltigt sätt. Wright (2005) gör vidare en koppling mellan me-
ningsskapande i form av berättelser och omvärldsbevakning i form av 
scenarioplanering.  Scenarier kan bredda meningsskapandet och göra 
det oväntade förväntat, genom olika berättelser som är konstruerade 
kring osäkerhet. Dessa scenarioberättelser förser organisationen med 
ytterligare ett verktyg för att utforska organisationens förståelse av 
ofta outtalade antaganden om framtiden, och för att pröva hur dess 
självbild och identitetskonstruktioner skulle kunna ifrågasättas inom 
varje scenario.  

3.2.1 Meningsskapandets förutsättningar 
Två orsaker till att organisationen ägnar sig åt meningsskapande är, 
enligt Weick (1995) upplevd komplexitet samt turbulens. Ökad kom-
plexitet ökar den upplevda osäkerheten. Komplexiteten påverkar vad 
människor noterar respektive nonchalerar. Det andra alternativet, tur-
bulens, definierar Weick (1995) som en kombination av instabilitet 
(regelbundna förändringar) och slumpmässighet (frekvens och föränd-
ringsriktning). Andra orsaker till att meningsskapandet kommer i gång 
är att det inträffar en ny händelse som inte är förväntad, dvs som inte 
passar in i den pågående tolkningen av omvärlden eller att en förvän-
tad  händelse aldrig inträffar. Mills et al. (2010) ger en enklare förklar-
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ing och konstaterar att meningskapande handlar om att försöka förstå 
varför samma händelse kan uppfattas på så många olika sätt.  
 
Man behöver också skilja mellan oklarhet och osäkerhet när det gäller 
meningsskapande.  Weick (1995) konstaterar att när det råder oklarhet 
så deltar människor i organisationen i meningsskapandet eftersom de 
är förvirrade av alltför många tolkningar, medan när det gäller osäker-
heten så är de okunniga om alla eventuella tolkningar.  
 
Weick (1995) menar också att människor som försöker minska förvir-
ringen genom att använda alltför begränsade formella media riskerar 
att förvärra sina problem, när de förbiser lovande nya kombinationer, 
medan människor som försöker minska okunnigheten med hjälp av 
alltför mycket information, riskerar att snarare hitta nya frågeställ-
ningar och problem som hindrar dem i deras meningsskapande.  
 
Meningsskapande handlar inte om att knäcka den rätta koden. Weick 
(2001) påpekar att man över huvud taget inte kan vara säker på att det 
finns någon speciell ordning att upptäcka. Även om man till äventyrs 
skulle knäcka koden, så lär man aldrig inse det, eftersom det inte finns 
något facit att jämföra med. Om man ändå försöker skapa mening un-
der dessa omständigheter, så gäller det att sortera materialet och leta 
efter olika samband, utan att i förväg veta om något sådant över huvud 
taget existerar. 

3.2.2 Meningsskapandets egenskaper 
Weick (1995) citerar Graham Wallas (1926) “ Den lilla flickan blev 
tillsagd att inte öppna munnen förrän hon var säker på sin sak, men 
svarade nästan poetiskt: ’Hur kan jag veta vad jag tänker förrän jag 
hör vad jag säger?’”  Denna kommentar är central för synen på me-
ningsskapandet, som, enligt Weick, (1995)  kan sammanfattas i sju 
olika egenskaper: 
Meningsskapandet utgår för det första från organisationens självbild 
och identitet. Hur organisationen uppfattas av omvärlden fungerar 
som referenspunkter och filter i hanteringen av omvärldssignaler.  
Enligt Mills et al.(2010) är detta en nyckelfaktor i meningsskapandet, 
eftersom självbilden påverkar hur organisationen förhåller sig till de 
övriga sex egenskaperna. Meningsskapandet är i sig ett ständigt pågå-
ende pussel, som fortlöpande omdefinieras och som försöker bestäm-
ma vilken av olika möjliga självbilder som är den mest passande. 
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Meningsskapandet är vidare tillbakablickande (jfr även Pfeffer och 
Salancik, 2003). Organisationens historia påverkar dagens perception 
och urval av omvärldssignaler att uppmärksamma. Att skapa mening 
är en medveten process, men uppmärksamheten är riktad mot det som 
redan har hänt. En utmaning är att det finns för många betydelser, inte 
för få och att problemet är förvirring, inte okunnighet. 
 
En avgörande målsättning med meningsskapandet är att försöka skapa 
en så klok bild av omvärlden som möjligt. Weick (1995) använder 
begreppet enactment för den tredje egenskapen, som är en process 
som innebär att organisationen ofta själv skapar den omvärld den mö-
ter. Omvärlden utvecklas genom en social konstruktions- och interak-
tionsprocess, där beslutsfattarnas agerande skapar olika förutsättningar 
och möjligheter för organisationen.  
 
Det finns två aspekter att uppmärksamma när man arbetar med enact-
ment, som Weick (1995) lyfter fram. För det första gäller det att 
komma ihåg att skapa är inte det enda man kan göra med aktiviteter, 
utan genom självkännedom, reflektion och tolkning kan olika aktivite-
ter också stoppas, överges eller skjutas på framtiden. För det andra 
verkar det som om människor behöver tro att världen har ett antal för-
utbestämda egenskaper eller färdig information och att det därmed går 
att skapa mening, eftersom alternativet snarast är idealism, nihilism 
eller subjektivism, vilket få kan acceptera.  
 
Den fjärde egenskapen är det sociala samspelet inom organisationen. 
Medarbetarna utvecklar en delad förståelse för olika relevanta spör-
smål. Det skapas ett kollektivt ”vi”, som påverkar omvärldsbilden. 
Nästa egenskap är, enligt Weick (1995), att meningsskapandeproces-
sen är en fortlöpande verksamhet som omfattar ständiga anpassningar 
av bland annat identitetsuppfattningen, strategier och omvärldsbild. 
Meningsskapande börjar aldrig, eftersom det ständigt pågår.  Medar-
betarna i organisationen upptäcker att de slängs in i pågående situatio-
ner och måste hantera dessa för att kunna skapa någon mening av det 
som sker.   
 
Meningsskapande har också den egenskapen att det utgår från utvalda, 
enstaka ledtrådar som generaliseras. Det tenderar att vara hastigt, vil-
ket innebär att det är troligare att produkter och inte processer upp-
märksammas.  För att motverka detta behöver organisationen upp-
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märksamma hur långvariga problem som paradoxer, dilemmans och 
obegripliga händelser som trotsar meningsskapande, hanteras.  
 
Den sjunde och avslutande egenskapen är att meningsskapandet drivs 
av rimlighet snarare än av exakthet. Beslutsfattarna utvecklar erfaren-
hetsfilter, som innebär att de bara lägger märke till vissa omvärldssig-
naler, förmodligen främst de förväntade. Weick (1995) listar ett antal 
skäl till varför exakthet kommer i andra hand när det gäller menings-
skapande, som att organisationen behöver förvränga och filtrera in-
formationen för att urskilja en signal från det omkringliggande infor-
mationsbruset om de inte ska dränkas i informationsöverflöd. Me-
ningsskapande handlar om försköna och vidareutveckla en viss refe-
renspunkt eller omvärldssignal, och då fungerar inte exakthet.  Weick 
(1995) påpekar också att många organisationer är tidskänsliga, vilket 
innebär att i valet mellan snabbhet och exakthet så väljer man ofta 
snabbheten.  
 
Meningsskapande handlar även, enligt Weick (1995), till stor del om 
beroendeförhållande mellan människor och där har exakthet ingen 
större funktion. Exakthet har också en i detta sammanhang icke önsk-
värd paralyserande effekt och vid själva iakttagelsetillfället är det näst 
intill omöjligt att avgöra om iakttagelsen är exakt eller ej, vilket gör 
exaktheten till mindre prioriterat. 
   
Även om Weicks sju egenskaper dominerar meningsskapandelitteratu-
ren så finns det ett antal andra intressanta aspekter som framhålls av 
andra.  Mills et al. (2010) till exempel, lyfter tydligt fram maktper-
spektivet. Individer med mer makt än andra i organisationen kan på-
verka hela organisationens meningsskapande. Även Parry (2003) po-
ängterar maktens betydelse för meningskapandets resultat men adde-
rar även andra möjliga påverkansfaktorer som värderingar, kulturella 
skillnader och kön. Seligman (2006) menar att meningsskapande sna-
rast är en cyklisk process som börjar med någon form av åtgärd, varef-
ter man utvinner information av olika impulser från denna åtgärd, som 
i sin tur översätts till mentala ramar som styr nästa åtgärd. 

3.2.3 Från meningsskapande till tolkning  
Den varseblivningsprocess som Weick väljer att kalla meningsska-
pande har många andra namn. Starbuck och Miliken (1988) skiljer 
mellan noterandet (noticing) och meningsskapandet (sensemaking). 
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Noterandet innebär sådana aktiviteter som att filtrera, klassificera och 
jämföra, medan meningsskapande avser olika former av tolkning och 
att utröna innebörden i de uppmärksammade ledtrådarna. Menings-
skapandet fokuserar på subtiliteter och olika former av beroenden, 
medan noterandet plockar upp större händelser och trender. Om en 
händelse noteras går det att skapa en mening om den, men om en hän-
delse över huvud taget inte noteras så är den inte tillgänglig för me-
ningsskapande 
 
Starbuck och Miliken (1988)  föredrar termen noterande framför 
scanning, eftersom noterande verkar mer informellt och som en ofri-
villig början på en meningsskapandeprocess. Scanning å andra sidan 
låter mer strategiskt, medvetet, avsiktigt och under kontroll och där-
med mindre tillgängligt för improvisationer och spontanitet. Andra 
begrepp, förutom meningsskapande, noterande och scanning som an-
vänds i det här sammanhanget är sökande (search), kartläggning (mo-
nitoring), tolkning (interpretation), förståelse (understanding) och lä-
rande (learning). Denna genomgång är ytterligare ett exempel den 
begreppsförvirring som råder inom omvärldsområdet. Det saknas en 
vedertagen och allmänt accepterad nomenklatur. 
 
De ovan nämnda begreppen kan grovt sorteras in i tre stadier som till-
sammans, enligt Weick (2001), bildar en övergripande lärandeprocess 
för meningsskapande. Det första steget är scanning, alternativt note-
rande, som definieras som en process då man kartlägger omvärlden 
och förser ledningen med omvärldsinformation. Scanning innebär i 
det här sammanhanget att metodiskt genomföra sökordbaserad datain-
samling som leder till att ett antal omvärldssignaler uppmärksammas.  
Organisationen kan använda datainsamlingssystem eller ledningen kan 
samla in omvärldsinformation via personliga kontakter. 
 
Nästa steg är tolkning, då insamlade data får betydelse.  Weick (2001) 
beskriver detta steg, där människans olika sinnen inblandade, som att 
iakttagelser delas, kognitiva kartor konstrueras och någon sorts infor-
mationskoalition formeras. Organisationen upplever tolkning när en 
ny konstruktion introduceras till organisationens gemensamma kogni-
tiva karta. Organisationens tolkning definieras, enligt Weick (2001) 
formellt som en process som översätter händelser och utvecklar 
gemensam förståelse hos medlemmar i organisationsledningen. Tolk-
ning ger data mening, som uppstår före organisationens lärande och 
åtgärder. 
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Det tredje steget, som beskrivs i nästa avdelning, är lärande. 

3.3 Lärande - Att hantera omvärldssignalen  
Argyris och Schön (1978) konstaterar att lärande skiljer sig från tolk-
ningen genom att det vidtas åtgärder och att lärande inbegriper nya 
svar eller åtgärder (actions) som baseras på denna tolkning. Det är 
också en process då man omsätter kognitiva teorier i åtgärder. Duncan 
och Weiss (1979) definierar organisationens lärande som en process 
genom vilken kunskapen om åtgärder, resultat och relationer mellan 
organisationen och omvärlden utvecklas, medan Weick (2001) menar 
att organisationens lärande är jämförbart med individens lärande av en 
ny färdighet. 

3.3.1 Från tolkning till strategi 
En organisations omvärldsstrategi är toppchefernas ansvar och kan 
organiseras på ett antal olika sätt, beroende på hur organisationen upp-
fattar omvärlden och sitt eget förhållningssätt. 
Weick (2001) använder Miles och Snows (1978) typologi, på liknande 
sätt som O’Reagan och Ghobadian (2005)  -se 2.3.6 - och särskiljer 
fyra olika alternativ: 
- Den letande organisationens strategi avspeglar en hög medvetande-
nivå när det gäller omvärlden. Den ses som föränderlig och innehåller 
möjligheter. Organisationen utvecklar nya produkter och tar nya ini-
tiativ.  
- Den analyserande organisationen är försiktigare. Den intresserar sig 
för att bibehålla en stabil kärna av aktiviteter, med några enstaka in-
novationer i periferin. Denna strategi stämmer överens med en upp-
täckande inriktning, där organisationen studerar omvärlden och rör sig 
framåt enbart via en begränsad väg.  
- Den försvarande organisationens strategi innebär att toppcheferna 
uppfattar omvärlden som möjlig att analysera och stabil och företags-
ledningen är fast besluten att försvara vad man har. En sådan organisa-
tion är upptagen med att bibehålla existerande marknader och fokuse-
rar på intern effektivitet snarare än externa relationer.  
- Den reagerande organisationens strategi, slutligen är egentligen ing-
en strategi alls. Organisationen accepterar i stort sett vad som än hän-
der. En sådan organisation kommer att reagera på till synes slumpar-
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tade omvärldsförändringar. Insamlingsmönstret baseras på tillfällig 
information från personliga kontakter snarare än speciella informa-
tionssystem.  

3.3.2 Från strategi till beslut 
Organisationer är, enligt Weick (2001), aktivare när det gäller att ska-
pa den omvärld som påverkar dem än vad som vanligen uppmärk-
sammas. Om organisationen utgår från att den externa omvärlden är 
konkret och att händelser och processer består av hårda fakta som går 
att mäta, så kommer den att ”spela spelet” och försöka hitta den ”rät-
ta” tolkningen”. Nyckeln för den här sortens organisation är upptäckt 
genom att samla underrättelseinformation, rationella analyser, försik-
tighet, och noggranna mätningar. En sådan organisation kommer att 
använda sig av linjärt tänkande och logik och söker tydlig information 
och tydliga lösningar Om organisationen i stället utgår från att den 
externa omvärlden är omöjlig att analysera så uppstår, enligt Weick 
(2001) en helt annan strategi. Organisationen kommer till viss del att 
skapa den externa omvärlden. Nyckeln ligger i att konstruera, be-
tvinga eller skapa en rimlig tolkning, som gör tidigare åtgärder förnuf-
tiga och föreslå ett antal fortsatt steg. Tolkningen kan forma omvärl-
den mer än vad omvärlden formar tolkningen. Tolkningsprocessen är 
mer personlig och mindre linjär, mer från fall till fall och improviserad 
än för andra organisationer.  
 
Beslutsfattande är vanligen en del av informations – och tolkningspro-
cessen i organisationen, vilket innebär att beslutsprocessen är kopplad 
till olika tolkningsmodeller. Weick (2001) menar att de faktorer som 
ingår i tolkningen i första hand är om omvärlden går att analysera eller 
ej, om den egna organisationens förhåller sig aktiv eller passiv till 
olika omvärldssignaler samt om det går att använda rationella be-
slutsmodeller eller ej. Utifrån dessa faktorer går det, enligt Weick 
(2001) att formulera fyra olika alternativ: 
 
Det första alternativet är enligt Weick (2001), den okontrollerat grans-
kande organisationen som förhåller sig passiv till omvärlden, som inte 
går att analysera och det går inte heller att använda rationella besluts-
modeller.   
 
Hos den aktivt skapande organisationen - alternativ nummer två enligt 
Weick (2001) - går omvärlden inte heller att analysera och det uppstår 
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en mer bestämd och rationell beslutsmodell. Dessa organisationer 
konstruerar sin egen omvärld. De samlar in information genom att 
pröva nya sätt att reagera och ser vad som händer.  
 
Weicks (2001) tredje alternativ är den upptäckande organisationen, 
som också har ett aktivt förhållningssätt, men antar att omvärlden går 
att analysera och fokus ligger på rationell förståelse.  Här gäller det att 
upptäcka det rätta svaret i en analyserbar miljö, hellre än att själv for-
ma ett svar. 
 
Den kontrollerat granskande organisationen, som är Weicks (2001) 
fjärde och avslutande alternativ, framstår som den lättaste ur ett be-
slutsperspektiv. Organisationen är passiv och verkar i en omvärld som 
går att analysera och uppfattas som objektiv och välvillig, så organisa-
tionen behöver inte besvära sig med att lära sig speciellt mycket om 
den. Man inskränker sig till att granska de dokument, rapporter, publi-
kationer och informationssystem av rutinkaraktär, som vuxit fram un-
der årens lopp.  

3.3.3 Meningsskapande och innovationsbeslutsprocessen 
Seligman (2006) kopplar ihop meningskapandet och innovationsbe-
slutsprocessen med utgångspunkt från Rogers (2003) 5-stegsmodell: 
Kunskap om en innovation - steg 1 – erhålls genom att man drar slut-
satser från olika stimuli. Dessa stimuli är till viss del ett resultat av 
individens regisserade omvärld (enactment), i linje med Weicks 
(1995) meningsskapandedefinitioner.  
 
I övertalningsfasen – steg 2 – söker individen bekräftande informa-
tion, inom existerande mentala ramar. Meningsskapandet fokuserar på 
att anpassa all ny kunskap om innovationen till dessa befintliga refe-
rensramar, som inte minst kan innehålla ett antal förutfattade mening-
ar inom området. 
 
I beslutsfasen – steg 3 – bestämmer sig individen för att ta till sig eller 
avvisa innovationen. Meningsskapandet i denna fas har, enligt Selig-
man (2006) några olika dimensioner. För det första kan individen änd-
ra sitt beslut om ny information tillkommer. För det andra kan det be-
hövas ytterligare information även när beslutet väl har fattats och för 
det tredje kommer det fattade beslutet att rättfärdigas genom att me-
ningskapandet även blir retroaktivt. 
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I genomförandefasen – steg 4 – anpassar individen såväl sin om-
världsbild som sina mentala ramar till den nya verkligheten som inne-
fattar användning av innovationen. En möjlighet här är att individens 
meningsskapandeprocess kan leda till att han eller hon använder 
innovationen på ett annat sätt än vad den som skapat den avsett. 
I det sista steget i Seligmans (2006) genomgång, steg 5 bekräftelsefa-
sen, söker individen förstärkning för sitt beslut att ta till sig eller avvi-
sa innovationen. Detta meningsskapande har dock pågått kontinuerligt 
under alla innovationsbeslutsprocessens olika steg och bekräftelsen 
blir därmed snarast en syntes av vad som skett genom hela processen. 
 

3.4 Bortom det rationella och förväntade – Deweysk 
undersökning 

3.4.1 Meningsskapande eller undersökning enligt Dewey? 
Organisationens lärande och förhållande till omvärlden kan ta sig 
andra uttryck än meningsskapandet. Argyris och Schön (1996) pekar 
på en alternativ möjlighet att beskriva organisationens förhållande till 
omvärlden, som utgår från det komplexa samspelet mellan individuellt 
och organisatoriskt lärande. Ordet undersökning, “inquiry”, används 
här inte i den vardagliga betydelsen som vetenskaplig eller juridisk 
undersökning utan i en mer fundamental betydelse som har sitt ur-
sprung i John Deweys (1938) verk, nämligen den sammanflätning av 
tankar och åtgärder som äger rum när tvivel övergår i lösning av dessa 
tvivel. I Deweys definition av undersökning består tvivel av en kon-
struktion av en problematisk situation, utlöst av bristande samstäm-
mighet mellan förväntat resultat och de resultat som i verkligheten 
uppnåtts. En sådan bristande samstämmighet – som upplevs som en 
överraskning – spärrar flödet av spontana aktiviteter och ger anledning 
till ytterligare åtgärder för att återställa detta flöde. Argyris och Schön 
(1996) markerar att undersökningen inte blir organisatorisk om den 
inte utförs av individer som fungerar som representanter för en organi-
sation i enlighet med gällande roller och regler. 
 
Undersökning, enligt Dewey (1938), kombinerar mentalt resonemang 
med handling. Den deweyske undersökaren är inte en åskådare utan 
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en aktör som befinner sig i en handlingssituation och försöker aktivt 
förstå och ändra denna situation. När undersökningen resulterar i ett 
lärande, frambringar den både tanke och handling som, åtminstone till 
viss del, är nya för undersökaren. Enligt Dewey (1910/1997) kan man 
endast tänka reflektivt om man är beredd att uthärda den ovisshet och 
spänning som ett olöst problem innebär och om man också är villig att 
ta sig an besväret att söka och att undersöka. Det ställer krav på öp-
penhet för nya tankar. Erfarenhet om själva frågeställningen är natur-
ligtvis nödvändig, men också att reflektera över de nya erfarenheter 
som görs. Wahlström (2007) konstaterar att i det välkända finns inga 
nya problem att lösa, men där kan det finnas möjliga lösningar på pro-
blem vi ställs inför i det okända. Människan kan inte formulera sina 
värderingar genom att söka färdiga svar bakåt i tiden, men den tidigare 
erfarenheten kan hjälpa oss att forma tankar om hur man skulle kunna 
handla i kommande situationer (Dewey 1929/1984).  
 
En viktig aspekt av undersökning är att upptäcka misstag, påpekar 
Argyris och Schön (1996). Dessa definieras som att de inte passar 
ihop med det resultat som vi hade förväntat oss, och då blir vi med-
vetna om en problematisk situation och inleder en undersökning med 
syfte att korrigera misstaget. När resultatet av våra handlingar inte 
stämmer överens med förväntningarna får undersökaren en överras-
kande erfarenhet, som är avgörande för hur vi börjar tänka och agera 
på ett nytt sätt. Försök att lösa en problematisk situation skapar regel-
bundet nya källor till överraskningar. 
 
Argyris och Schön (1996) konstaterar vidare att utforskandet även är 
en social process.  Människor tänker och handlar inte bara i ett socialt 
sammanhang, utan själva utforskandeprocessen, individuell eller 
gemensam, förutsätter medlemskap i ett socialt system som slår fast 
vissa givna förutsättningar – ett resonemang som för tankarna till så-
väl nätverk som kollaborativa system. När organisatoriskt undersö-
kande leder till lärande, visar sig resultaten i tanke och handlingar, 
som till någon del är nya för organisationen.  
 
De “lärprodukter” (learning products) som organisatorisk undersök-
ning leder fram till kan ta sig många olika former, som alla, för att 
kunna kallas för lärande, måste innehålla bevis för förändringar i den 
organisatoriska modellen. Dessa förändringar kommer ofta indirekt 
från slutsatser av organisatorisk undersökning. De inbegriper bland 
annat tolkningar av tidigare erfarenheter av framgång och misslyckan-
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den, slutsatser av slumpvisa kopplingar mellan åtgärder och resultat 
och deras betydelse för kommande åtgärder, liksom beskrivningar av 
den förändrade organisatoriska omvärlden och vad det kommer att 
innebära för krav på kommande prestationer. 
 
Argyris och Schön (1996) räknar, med utgångspunkt från Dewey 
(1938), upp ett antal andra ”lärprodukter” som analyser av möjligheter 
eller begränsningar av alternativa organisatoriska strategier, strukturer, 
tekniker, informations- eller belöningssystem, beskrivningar av mot-
stridiga uppfattningar och intressen som uppkommer i organisationen 
under komplexa och osäkra förhållanden, kritiska reflektioner över 
organisatoriska metoder och förslag till hur de kan göras om, beskriv-
ningar och analyser av andra organisationers erfarenheter, samt inte 
minst bilder av önskvärda framtider och vilka verktyg som krävs för 
att nå dit. 
 
Detta förhållningssätt skulle kunna användas som en förklaringsdi-
mension för det oväntade i min omvärldsmodell. 



63 
 

Del 4: Organisation, omvärldssignaler och 
innovationsförmåga – en sammanfattande 
modell 

4.1 Modellens förutsättningar och framväxt 
En förutsättning för modellarbetet har varit mina dubbla erfarenheter 
som forskare och konsult. Som Gummesson (2000) konstaterar så är 
kombinationen av dessa roller både en utmaning och en tillgång. 
 
I mitt fall finns å ena sidan forskarperspektivet i de teoretiska delarna i 
litteraturöversikten och omvärldssignalens väg genom organisationen, 
som har givit ett antal exempel på hur tidigare forskning ser på organi-
sation, omvärldssignaler och innovationsförmåga. Dessa exempel är i 
sin tur utvalda utifrån min erfarenhet som omvärldsanalytiker och re-
flekterande praktiker. Det gäller inte minst valet av Blue Ocean Stra-
tegy och First Mover Advantage som organisationsteorier med om-
världsperspektiv.  
 
Å andra sidan finns konsultperspektivet med min kvartssekellånga 
praktiska erfarenhet av omvärldsanalys, som pekar på att knappast 
någon organisation hanterar omvärlden fullt ut på det sätt som de olika 
teoretiska resonemangen indikerar. Allt fler använder dock åtminstone 
några delar av de möjligheter som lyfts fram. Däremot är det inte all-
tid dessa organisationers omvärldshantering har varit planerad utan 
den har snarare kännetecknats av vad Hamrefors (2002) kallar anarkis-
tiskt spanande eller ”spaning i princip”.  
 
Med utgångspunkt från dessa dubbla roller tänker jag nu formulera en 
modell kring organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga. 
Modellen är just en modell, dvs. främst en bild av hur en optimal han-
tering av omvärlden i ett innovationsperspektiv skulle kunna se ut. Det 
finns åtminstone tre olika perspektiv att ta hänsyn till – andra model-
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ler, ingående komponenter i denna modell samt relationen dem emel-
lan.  
 
En viktig utgångspunkt är förhållningssättet till redan existerande mo-
deller inom organisation, omvärldssignaler samt innovation och 
innovationsförmåga. Ett alternativ hade varit att utgå från någon av 
dessa och bygga vidare. En genomgång av modeller och illustrationer 
i de källor som presenteras i litteraturöversikten visar dock att den 
speciella kombination av påverkansdimensioner som står i fokus i den 
här avhandlingen saknas i andra modeller. På innovationssidan pre-
senterar till exempel Rowley et al. (2011, s 81) en mycket bra modell-
översikt över innovationstypologier genom åren med exempel från 
Knight et al. samt Francis och Bessant.  Samma författare (Baregheh 
et al. 2009, s 1333) har också ställt samman olika innovationsdefini-
tioner i en illustration. Det finns också många specialiserade modeller, 
som Assink (2006, s 219) som fokuserat sitt modellarbete på enbart 
den disruptiva innovationsprocessen, Seligman (2006, s 109) där me-
ningsskapandecykeln är föremålet för en modell medan Blue Ocean 
står i centrum hos Sheenan och Vaidyanathan (2009, s 14).  Min slut-
sats har därför blivit att min forskningsfråga bäst löses med hjälp av 
en nykonstruerad modell som fokuserar på de områden jag valt att 
studera, dvs organisation, omvärldssignaler samt innovation och 
innovationsförmåga. 
 
Nästa perspektiv är vilka komponenter som ska ingå i de olika delarna 
av modellen. Att historia, struktur och kultur är tre komponenter som, 
enligt min mening, tillräckligt väl täcker organisationsperspektivet i 
modellen har stått klart rätt tidigt. Här finns det också stöd att hämta 
hos bland andra Weick (1995) och Pfeffer och Salancik (2003). Då är 
det betydligt mer komplicerat att avgöra vilka komponenter som ska 
spegla omvärldssignalerna. De traditionella omvärldsbevakningsmo-
dellerna, t.ex. Albrecht (2000) har en annan inriktning än vad som är 
relevant i detta sammanhang, eftersom de enbart lyfter fram omvärlds-
faktorer som till exempel PEST (Politik, Ekonomi, Socialt och Tek-
nik). Efter att ha experimenterat med ett antal olika alternativ väljer 
jag till sist att i min modell använda uppmärksamma, skapa mening 
och lära, med inspiration från Weicks (2001, s 244) tredelade modell. 
 
Val av relevanta aspekter inom dessa komponenter är också en utma-
ning och då speciellt lära-komponenten. Här finns det åtminstone två 
alternativ. Antingen kan utgångspunkten vara Miles och Snows (1978) 
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typologi, som utvecklats av bland andra Weick (2001), dvs leta, ana-
lysera, försvara och reagera, eller Weicks (2001) andra modell med 
okontrollerat granskande, aktivt skapande, upptäckande samt kontrol-
lerat granskande.  Jag väljer den förstnämnda, främst för att den är 
mer allmänt förekommande i det här sammanhanget (se t.ex. 
O’Reagan och Ghobadian, 2005). 
 
En annan avvägning kring komponenterna i modellen är om andra 
egenskaper, och då särskilt ”makt” ska ingå. Denna meningsskapande 
egenskap nämner inte Weick, men såväl Mills et al.(2010) som Parry 
(2003) för resonemang kring maktperspektivet. Min bedömning blir 
att även om begreppet är intressant så finns det ingen naturlig plats i 
modellen, så jag väljer att lämna makten utanför. 
 
Innovationsområdets komponenter är inte heller de självklara, inte 
minst beroende på mängden av alternativ. Att Baregheh et al.(2009) 
kunnat lista 60 olika innovationsdefinitioner och typer inom 7 olika 
verksamhetsområden ger en fingervisning om områdets storlek. Ut-
maningen består mer i att välja bort än att välja till. Men i perspektivet 
av att det är sambandet mellan innovation, organisation och omvärlds-
signaler som ska illustreras blir det mer givet vilka fyra komponenter 
som ska ingå i modellen. 
 
Förhållandet mellan å ena sidan innovation i modellens vänstra del 
och å andra sidan innovationsförmåga i den högra delen kräver också 
eftertanke. Innovation i modellen försöker, med de fyra ingående 
komponenterna, spegla organisationens olika alternativ när det gäller 
förhållandet till det fortlöpande innovationsarbetet, medan innova-
tionsförmågan försöker illustrera samspelet mellan alla faktorer som 
ingår i modellens vänstra organisationsbox.  
 
Lite vid sidan i modellen återfinns ”Det oväntade” som, med en kopp-
ling till Dewey, är en påminnelse om det riskabla i att försöka fånga 
omvärlden i en modell. Det är också ett sätt att försöka få med den 
praktiska infallsvinkeln i modellen. Min konsulterfarenhet rymmer ett 
antal exempel på organisationer där oväntade omvärldshändelse i va-
rierande grad kommit att påverka verksamheten.  
 
Placeringen i modellen är inte självklar. Ett lay-out alternativ är att 
lägga in det oväntade som en sorts filter mellan organisationsboxen till 
vänster och innovationsförmågeboxen till höger, men det skulle kunna 
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indikera någon form av förutsägbarhet, så därför placeras det oväntade 
i en diffus ruta för sig med likaledes diffusa kopplingslinjer till orga-
nisation och innovationsförmåga. 
 
Den sista avvägningen handlar om relationen mellan de olika område-
na som modellen omfattar. Bland andra Weick(1969), Pfeffer och Sa-
lancik (2003) och Henneke (2007) har visat att det är organisationen 
som avgör vilka omvärldssignaler som kommer att uppmärksammas 
och bli tillgängliga för meningsskapande och åtgärder. På motsvaran-
de sätt kopplar t.ex Rogers (2003) och Tidd et al.(2001) ihop organisa-
tionen med innovationsarbetet, medan Assink (2006) går ett steg läng-
re och listar olika faktorer som hindrar eller begränsar organisationens 
innovationsarbete. Därför väljer jag att låta organisationen stå som 
gemensam ram för såväl omvärldssignaler som innovation. Det är 
också organisationen som är utgångspunkten för resonemangen i den 
här avhandlingen kring samspelet mellan den, omvärldssignaler och 
innovationsförmåga.  
 

4.2 Organisationen 
Hur organisationen är uppbyggd och fungerar ur olika perspektiv har 
jag valt att kalla organisationens konstruktion och i modellen använda 
termerna historia, struktur och kultur som, enligt min bedömning, på-
verkar såväl hur organisationen regisserar sin omvärld och skapar me-
ning kring omvärldssignalerna som hur den hanterar innovationsarbe-
tet. Ordvalet ”konstruktion” är inte självklart. Andra beskrivande ter-
mer som jag övervägt, men valt att lägga åt sidan, är bland annat ”or-
ganisering”, ”funktion” och ”uppbyggnad”.  

4.2.1 Organisationens historia  
Som modellkomponenter för organisationens historia har jag valt 
minne, tillgänglighet och förpliktelser. När det gäller organisationens 
minne så poängterar såväl Weick (1995) som Peffer och Salancik 
(2003) det förflutnas betydelse för hur organisationen hanterar nuet.  
Verksamhet bygger på en ständigt pågående process, där slutsatser 
dras och strategier utformas med utgångspunkt bland annat från tidi-
gare erfarenheter. Det gäller även de informationssystem som organi-
sationen använder. Dessa är fyllda av teman, sökord och bevaknings-
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områden, som uppfattas som relevanta, men vars relevans i de flesta 
fall definierats i något tidigare skede av organisationens historia, vil-
ket då resulterat i att informationsinsamlingen har startat. Därmed har 
man också skickat en signal till medarbetarna att det här är viktig in-
formation och den slutsatsen dröjer sig kvar i organisationens kollek-
tiva minne, även om det ursprungliga informationsbehovet skulle 
minska eller upphöra.  Pfeffer och Salancik (2003) konstaterar att hi-
storien ärvs genom organisationen, när nya medarbetare i de allra fles-
ta fall anpassar sig till den rådande bilden av vilken information som 
är viktig för organisationen.   
 
Nästa komponent är tillgänglighet. Här påpekar både Cyert och March 
(1963)  och Pfeffer och Salancik (2003) att lättillgänglighet ofta blir 
en faktor som styr relevans (eller snarare upplevd relevans) eftersom 
det kräver både tid och resurser att samla in information och organisa-
tionen eftersträvar en så effektiv informationsprocess som möjligt.  
En intressant aspekt i det här sammanhanget är övergången från pap-
persbaserade till digitala informationssystem. När informationen var 
pappersbaserad var det svårt att hantera stora volymer och organisa-
tionen fick av resursskäl koncentrera sig på begränsade sökområden. 
Moss och Atre (2003) menar att trots att det i dag inte är några pro-
blem med att hantera och sortera näst intill obegränsade informations-
volymer med hjälp av digitala bevakningssystem och olika sökmotorer 
på nätet, så är organisationens minne fortfarande ofta kvar i den ana-
loga världen, där det gäller att vara försiktig med sökandet, för att inte 
slösa med resurser. 
 
Organisationens historia påverkas även av förpliktelser. Weick (1995) 
framhåller att meningsskapandeprocessen är tillbakablickande och tar 
hjälp av tidigare erfarenheter för att dra slutsatser om nuet. Det finns 
förpliktelser att göra detta på ett visst sätt – om inte så riskerar man att 
komma i konflikt med olika särintressen inom organisationen. Enligt 
Pfeffer och Salancik (2003) hanterar organisationer denna respekt för 
det förflutna på olika sätt. Några är övertygade om att det som funge-
rade förut alltid kommer att fungera och låter den övertygelsen styra 
informationshanteringen. De flesta bygger upp traditioner, myter och 
ritualer som tillåts påverka den dagsaktuella bilden av organisationen 
och omvärlden.  
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4.2.2 Organisationens struktur 
Organisationens omvärldsuppfattning påverkas inte bara av det för-
flutna, utan minst lika mycket av nuet och då särskilt hur verksamhe-
ten är strukturerad. Olika organisationsstrukturer uppmärksammar och 
hanterar omvärlden på olika sätt. Burns och Stalker (1961) menar t.ex. 
att en stabil omvärld bäst hanteras av en byråkratisk organisation, me-
dan en mer kaotisk omvärld kräver en plattare organisation där med-
arbetarna har förhållandevis stor frihet att fatta egna beslut. Man kan 
vända på detta resonemang och förmoda att en byråkratisk organisa-
tion uppmärksammar information som bekräftar att omvärlden är sta-
bil och bortser från information som pekar på något annat, medan den 
plattare organisationen är mer öppen för motsägelsefull information.  
Brunsson (2006) använder den handlingskraftiga och den politiska 
organisationen för att definiera organisationens struktur.  Det är stor 
skillnad på hur dessa organisationstyper hanterar sin omvärld. Den 
handlingskraftiga organisationen har ett starkt självförtroende och stor 
samsyn som leder till en förenklad omvärldsbild, som inte behöver 
eller får ifrågasättas. Å andra sidan vet man alltid vilka åtgärder som 
behöver vidtas, baserat på denna omvärldsbild, och är fullständigt 
övertygad om att man har kapacitet och förmåga att förändra omvärl-
den om det skulle bli nödvändigt. För den politiska organisationen är 
omvärlden betydligt mer komplicerad och fylld av konflikter. Dessut-
om lever den mer i symbios med omvärlden.  Gränserna är vaga och 
organisationen uppfattar sig snarare som en del av omvärlden.  Man 
tror sig inte om att kunna förändra omvärlden på något lämpligt sätt, 
men däremot är man beredd att ta ansvar för den.  
 
Den handlingskraftiga organisationen passar väl in i de traditionella 
organisationsteorierna, särskilt från senare delen av 1900-talet, medan 
den politiska organisationens snarare leder tankarna mot olika former 
av nätverk. 
 
Nätverkstanken kan utvecklas till begreppsparet självständig-nätverk. 
Av litteraturöversikten framkom att bilden av organisationen som en 
självständig enhet har fått konkurrens i det tidiga 2000-talet av organi-
sationen som en del av ett nätverk.  Pfeffer och Salancik (2003) for-
mulerar det som att dagens organisation kan sägas vara inbäddad i ett 
nätverk av ömsesidiga beroenden och sociala relationer, medan Ham-
refors (2009) lyfter fram att detta beroende främst handlar om till-
gången till nödvändig kunskap.  
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4.2.3 Organisationens kultur 
2000-talets organisation har, som framkommit tidigare, en betydligt 
mer komplex och utmanande omvärld att ta hänsyn till än 1900-talets. 
För att skapa mervärde räcker det inte längre med att ha tydliga inter-
na strukturer, utan det krävs en organisationskultur som bejakar exter-
na faktorer som nätverk av ömsesidiga beroenden och sociala relatio-
ner, när organisationen inte längre kan förvänta sig att själv äga all 
den nödvändiga kunskapen. Inte heller är konkurrensförhållandet sta-
bilt. Castells (1998) betonar att dagens samarbetspartners mycket väl 
kan bli morgondagens konkurrenter och ett samarbete på en viss 
marknad utesluter inte samtidig konkurrens på en annan.  
 
I centrum för organisationskulturen står då förmågan att vara flexibel 
och kunna samarbeta såväl internt som externt och inte minst skapa 
och underhålla relationer i olika typer av nätverk. Teigland och Ham-
refors (2005) konstaterar att medarbetarnas sociala förmåga blir en 
viktig konkurrensfaktor, när man regelbundet behöver söka kunskap 
och information långt utanför den egna organisationens formella grän-
ser. Pfeffer och Salancik (2003) menar att denna flexibilitet och socia-
la förmåga också blir en intern maktfaktor. De som bidrar med viktig 
extern kunskap och värdefulla relationer förstärker samtidigt sin inter-
na maktposition. Flexibilitet blir därför en komponent i modellen. 
 
Det är inte alla organisationer som bejakar en utveckling mot större 
öppenhet och informella kontakter. Organisationens förhållningssätt 
till omvärlden och den egna strukturen har betydelse. En organisation 
som definierar omvärlden i militärstrategiska termer till exempel, lär 
ha svårare att acceptera behovet av att ”sova med fienden” i olika nät-
verk och relationer. (jfr Hedin och Sandström, 2006) Även många 
andra organisationer ser en utveckling mot ökad öppenhet och gräns-
överskridande kunskapsutbyte med viss skepsis och är oroliga för att 
den egna konkurrensförmågan påverkas negativt när informationen 
läcker ut ur organisationen. Men då glömmer man att kunskapen för-
hoppningsvis läcker in i minst lika stor utsträckning (jfr Teigland och 
Hamrefors, 2005). Slutsatsen blir att förhållningssätt också har en 
plats i den sammanfattande modellen. 
 
I takt med att antalet externa relationer ökar så ökar även risken för att 
organisationen kan missförstå det ömsesidiga beroendet som finns 
mellan de ingående parterna, eller åtminstone det ömsesidiga beroen-
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dets relativa betydelse. Pfeffer och Salancik (2003) påpekar att organi-
sationen också kan missförstå de externa aktörernas förväntningar och 
krav, medan Teigland och Hamrefors (2005) lägger till att risken för 
missförstånd är särskilt relevant i olika kunskapsnätverk, som har sina 
egna oskrivna lagar kring hur man öppet byter information med var-
andra. Ytterligare en risk är att när organisationen etablerar en ny rela-
tion inom ett visst område, så påverkar den en redan pågående relation 
inom ett annat. Relationer och samspel blir den tredje kulturfaktorn i 
modellen. 
 
Modellens olika organisatoriska dimensioner och komponenter illu-
streras i figur 1 nedan. 

KULTUR

HISTORIA

STRUKTUR

Minne

Tillgänglighet

Förpliktelser

Byråkratisk
eller platt

Handlingskraftig
eller politisk

Relationer
och samspel

Förhållningssätt

Flexibilitet

Självständig 
eller nätverk

Organisationens konstruktion

 
Fig 1: Organisatoriska dimensioner och komponenter i den sammanfattande model-
len 

4.3 Omvärldssignalerna 
Nästa steg i den sammanfattande modellen är hur organisationen han-
terar omvärldssignalerna, uttryckt i tre dimensioner: Hur organisatio-
nen uppmärksammar omvärldssignalen, hur den skapar mening kring 
denna signal samt vilka slutsatser organisationen drar i form av läran-
de. 
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4.3.1 Uppmärksamma  
I varje tidsenhet finns det ett oändligt antal omvärldssignaler som or-
ganisationen rent teoretiskt skulle kunna uppmärksamma, men så sker 
inte. Det finns ett antal olika filter som säkerställer att organisationen 
lägger märke till vissa och rimligt många signaler och bortser från alla 
de andra. De viktigaste av dessa filter eller urvalsprocesser är tillgäng-
lighet, behov, avstånd, historia, självbild samt det sociala samspelet. 
I den bästa av världar samlar organisation in den information kring 
omvärlden som behövs för att man ska kunna fatta så bra beslut som 
möjligt. Behov är därför en viktig komponent, men inte lika viktig 
som tillgängligheten, för i praktiken är det ofta lättheten att få tag på 
viss omvärldsinformation som får fälla avgörandet, något som bland 
andra Pfeffer och Salancik (2003) påpekat. Den omvärldsinformation 
som samlas in får då också status av att vara relevant, och riskerar 
dessutom att blockera insamlandet av annan, mer användbar informa-
tion.  Vidare är den insamlade informationens karaktär ofta helt byggd 
på det förväntade – statistik, rapporter och branschöversikter baserade 
på tydliga sökord kring kunder och konkurrenter inom de befintliga 
marknadernas röda oceaner.  De blåa oceanernas potentialer med 
orörda marknadsutrymme där konkurrensen är irrelevant låter sig 
knappast fångas med ett informationssystem där tillgängligheten och 
dagens behov är ledstjärnor (jfr Kim och Mauborge, 2005).  
 
En annan komponent, som Hamrefors (2009) betonar och som ingår i 
modellen, är avståndet mellan handlingsmiljö och omvärldssignal, 
som kan vara såväl fysiskt som mentalt.  Ju länge bort omvärldssigna-
len befinner sig, desto mindre chans att den kommer att uppmärk-
sammas.  Avståndet mellan den existerande handlingsmiljön och om-
världssignaler, baserade på förväntade sökområden inom existerande 
verksamhetsområden i de röda oceanerna är kortare än avståndet till 
olika oväntade bevakningsområden inom de ännu icke existerande 
verksamhetsområdenas blå oceaner (jfr Kim och Mauborgne, 2005).  
 
Organisationens historia har, som nämnts tidigare, också uppenbar 
betydelse för vilka omvärldssignaler som kommer att uppmärksam-
mas och på vilket sätt, inte minst genom informationssystemets funk-
tion. Detta kan sägas utgöra organisationens minne, som visar vilka 
omvärldssignaler som historiskt har varit värda att uppmärksammas 
och vilka som man har kunnat lägga åt sidan. Pfeffer och Salancik 
(2003) menar att det krävs starka icke-bekräftande omvärldssignaler 
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för att bryta ett sådant mönster. I nästa steg har organisationens histo-
ria också betydelse när de uppmärksammade omvärldssignalerna ska 
bedömas mot något för att få fram relevans och detta något blir med 
nödvändighet organisationens samlade tidigare erfarenhet.   
 
Såväl organisationens som de olika medarbetarnas självbild har bety-
delse för vilken omvärldsinformation som anses vara relevant att sam-
la in. Weick (1995) påpekar också att det sociala samspelet mellan 
såväl medarbetare i organisationen som mellan organisationen och 
andra aktörer i omvärlden påverkar vilken information som uppfattas 
som viktig och därmed uppmärksammas. 

4.3.2 Skapa mening 
När omvärldssignalen väl är uppmärksammad av organisationen mås-
te den hanteras på något sätt som gör den användbar så att den kan 
ligga till grund för lärande och olika beslut och åtgärder. Eftersom det 
inte finns någon facit i form av exakt eller definitiv omvärld som ska 
”upptäckas” utan omvärlden snarare blir vad man gör den till, så går 
organisationens meningskapande till stor del ut på att försöka sortera 
materialet och leta efter olika samband och på så sätt regissera en så 
klok och användbar bild av omvärlden som möjligt. I litteraturöversik-
ten listades ett antal meningsskapandekriterier (se Weick, 1995, 2001) 
som, förutom regissera, också ingår i modellen: 
– Självbilden, som är en utgångspunkt inte bara för vad som organisa-
tionen uppmärksammar utan även för hur den skapar mening kring 
den uppmärksammade omvärldssignalen.  
– Ständigt pågående, som omfattar fortlöpande anpassningar av själv- 
och omvärldsbild .  
– Rimlighet snarare än exakthet. Denna rimlighet uttrycks i modellen 
som SWAG– The Scientific Wild Ass Guess (se Fuld, 1995). Allt fler 
organisationer är också tidskänsliga och rimlighet är nästan alltid är 
snabbare än exakthet. 
– Generaliserande och utgår oftast från en eller några få utvalda iakt-
tagelser som tas som intäkt för att hela förloppet eller händelsen fun-
gerar på ett visst sätt. 
– Tillbakablickande med blicken riktad mot det förflutna. Utgångs-
punkten är organisationens existerande erfarenheter och historia som 
påverkar dagens perception och urval av omvärldssignaler att upp-
märksamma (se även Pfeffer och Salancik, 2003). 
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4.3.3 Lära  
Den sista delen av processen när omvärldssignalen tar sig genom or-
ganisationen, handlar om lärandet, som kan definieras som en process 
då organisationen prövar olika kognitiva teorier för att utveckla kun-
skapen om relationen mellan organisationen och omvärlden och som 
kan leda till ett antal åtgärder (se Argyris och Schön 1978; Duncan 
och Weiss, 1979). I lärandet ingår också att fatta ett antal beslut 
och/eller vidta olika åtgärder. 
 
Miles och Snows (1978) typologi är här central och kan tjäna som en 
brygga mellan omvärldssignalerna och innovationen i modellen. Såväl 
Weick (2001) som O’Reagan och Ghobadian (2005)  använder dessa 
definitioner som utgångspunkt för sina respektive resonemang kring 
hur organisationen ser på omvärlden i relation till lärande eller innova-
tionsarbete. Därför blir det naturligt att också använda dem i model-
len.  De fyra alternativen är: 
– Den letande organisationen som ser nya möjligheter, baserade på 
omvärldssignalen. Det kan vara allt från nya produkter och tjänster, 
till nätverk och samarbetspartners.  
– Den analyserande organisationen, som är nöjd med nuläget, men 
som kan tänka sig att använda omvärldssignalen för att komplettera 
med en och annan innovation. 
– Den försvarande organisationen, som är beredd att kämpa mot om-
världen för att behålla status quo. 
– Den reagerande organisationen, som är tveksam till om omvärlden 
går att analysera, men som reagerar på olika näst intill slumpmässiga 
omvärldssignaler som man fortlöpande uppmärksammat.  
 
Modellens olika dimensioner och komponenter kring omvärldssigna-
ler illustreras i figur 2 nedan. 
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Fig 2: Omvärldssignalernas dimensioner och komponenter i den sammanfattande 
modellen  

4.4 Innovation 
Innovation utgör, precis som omvärldssignalerna, en aspekt av organi-
sationen i modellen.  Som Baregh et al. (2009) pekade på i sin littera-
turgenomgång, finns det mängder med olika definitioner och typer av 
innovation att förhålla sig till inom många olika verksamhetsområden.  
Efter ett antal överväganden, särskilt kring balansen mellan relevans 
och överskådlighet, blev följande fyra komponenter kvar i modellen: 
Kategori, ursprung, inriktning och karaktär. 

4.4.1 Innovationskategorier 
Bessants och Tidds (2007) förslag med utgångspunkt från innovatio-
nens förändringspotential framstår som en bra sammanfattning i det 
här sammanhanget.  Därför väljer jag att använda deras kategorisering 
i produkt-, process-, positions- och paradigminnovation som kompo-
nenter i modellen. De fyra kategorierna täcker tillsammans in de olika 
förändringsmöjligheter en innovation innebär, från enbart en ny pro-
dukt eller tjänst till ett påtagligt skifte i hela synen på en marknad.  
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4.4.2 Innovationens ursprung  
En innovation kan komma från tre olika håll. Det vanligaste är fortfa-
rande den egna organisationens innovationer, som också kan kallas 
tillverkarstyrd innovation. Utgångspunkten är oftast, som såväl Tidd et 
al. (2001) som Kim och Mauborgne (2005) påpekar, att fokusera på 
redan välkända behov – de röda oceanerna. Den egna organisationen 
försöker gärna att utveckla produkter och tjänster som kan möta större 
marknadsbehov. Man använder den egna kunskapen inom t.ex. pro-
duktion och distribution som utgångspunkt för innovationsprocessen. 
Nästa möjliga ursprung är nätverket. Hamrefors (2009) menar att det 
nya nätverkssamhället ändrar förutsättningarna för innovationsarbetet, 
med både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att organisationen 
kan få tillgång rätt kunskap vid rätt tillfälle utan att behöva investera i 
att ha den permanent tillgänglig. Viss kunskap kan vara av den karak-
tären att den över huvud taget är svår att få tag på för organisationen. 
Nackdelen med nätverksinnovation är att ägandeförhållandena blir 
oklara och det är svårt att skydda innovationen på traditionellt sätt.  
Det tredje alternativet är användarna. Den användarstyrda innovatio-
nen utgår från ett specifikt behov och tenderar att utveckla funktionellt 
helt nya produkter och tjänster, vilket, enligt Kim och Mauborgne 
(2005), närmar sig de blå oceanerna. von Hippel (2005) lyfter fram att 
belöningssystemet även är annorlunda och många gånger bygger på 
uppskattning och erkänsla från andra användare, snarare än på eko-
nomisk ersättning. Det innebär också att innovationen blir tillgänglig 
för andra användare att ständigt förbättra, vilket blir möjligt inte minst 
eftersom det mesta arbetet sker i datorer över Internet. 

4.4.3 Innovationens inriktning 
Innovationens inriktning omfattar två begreppspar - dels den rationella 
eller stegvisa innovationsstrategin, dels den inkrementella eller disrup-
tiva innovationsinriktningen. 
 
Tidd et al. (2001), konstaterar att om en organisation använder den 
rationella innovationsstrategin utgår den från att omvärlden kan för-
enklas och göras begriplig och att man därefter kan koncentrerar sig 
på att göra det väsentliga, som är att först beskriva och analysera om-
världen, därefter bestämma vad som ska göras och sedan genomföra 
det man bestämt, utan att snegla på eventuella avvikande signaler. 
Denna innovationsstrategi blir helt fokuserad på utveckla och förbättra 
kända produkter och processer och därmed de röda oceanerna (jfr Kim 
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och Mauborgne, 2005).  Den stegvisa innovationsstrategin utgår där-
emot, enligt Tidd et al. (2001), från att organisationen har begränsad 
kunskap om omvärlden och att förutsättningarna ständigt ändras. Där-
för måste innovationsarbetet ske i olika steg, där man tar några steg i 
en viss riktning, stannar upp, utvärderar, söker ny kunskap och vid 
behov ändrar strategin utifrån de nya insikterna och sedan går vidare 
med arbetet. Denna strategi kan användas för såväl existerande, kända 
marknader – de röda oceanerna – som för nya och okända – de blå 
oceanerna. 
 
En innovation kan antingen vara inkrementell – som en fortsättning på 
en existerande produkt eller tjänst, eller disruptiv- något som märkbart 
förändrar den existerande efterfrågan eller skapar något helt nytt.  Den 
inkrementella innovationsinriktningen tar fasta på att fortsätta att ut-
veckla och förbättra produkter, processer och tjänster som utnyttjar 
redan existerande teknologi och kunskap – de röda oceanerna - medan 
den disruptiva inriktningen representerar något helt nytt och omstör-
tande, som ändrar alla spelregler – de blå oceanerna (jfr Kim och 
Mauborgne, 2005).   
 
Den inkrementella innovationen möter ofta större förståelse i organi-
sationen, eftersom den representerar något bekant och sällan hotfullt, 
medan den disruptiva nästan alltid möts med misstänksamhet, efter-
som den hotar den bestående ordningen i organisationen. Även orga-
nisationens egna kunder är ofta tveksamma. Disruptiva innovationer 
kräver ny kunskap och färdigheter, eftersom det rör sig om helt nya 
marknader som skapas av till exempel ny teknik, ny design, politiska 
beslut eller värderingsförändringar.   

4.4.4 Innovationens karaktär  
En innovation kan antingen vara öppen eller stängd. Såväl Hamrefors 
(2009) som Chesbrough (2003) menar att det i dagens öppna samhälle 
varken är rimligt eller möjligt för en organisation att enbart förlita sig 
på de egna resurserna, utan organisationen måste snarare söka kun-
skapssamarbete med andra.  Fram till slutet av 1900-talet var dock i 
stort sett alla innovationer stängda, utan att termen användes. De togs 
fram i den egna forsknings- och utvecklingsmiljön för att sedan, om 
möjligt skyddas av olika former av patent eller andra immaterialrätts-
liga skydd.  Någon annan strategi var inte möjlig.  I det tidiga 2000-
talets nätverkssamhälle gäller nya förutsättningar. När informationen 



77 
 

flödar fritt på nätet och i andra former, är det inte längre effektivt för 
en organisation att försöka klara innovationsarbetet helt på egen hand. 
Då är det bättre att på olika sätt samarbeta med andra i omvärlden 
kring öppen innovation. Det går att organisera inom den traditionella 
ramen genom att köpa och sälja kunskap i form av licenser eller pa-
tent, eller genom att ingå i olika former av joint ventures. En annan 
möjlighet är att göra innovationsarbetet helt öppet och tillgängligt för 
alla intresserade att både ta del av, men framför allt bidra till, med 
sådana förebilder som Wikipedia, Linux och Android.  
 
Fortfarande är den stängda innovationens strategi den absolut vanli-
gaste, men intresset för olika former av öppen innovation ökar snabbt, 
inte minst tack vare utvecklingen på Internet. I modellen lämnar jag 
plats för dem båda. 
 
Modellens olika innovationsdimensioner och komponenter  illustreras 
i figur 3 nedan. 
 

INRIKTNING
KARAKTÄR

KATEGORI

Stängd

Öppen

Användare

Egna organisationen

Rationell eller
stegvis

Process

Innovationer
Produkt

Paradigm

Position

Nätverk

URSPRUNG

Inkrementell 
eller disruptiv

 
Fig 3: Innovationernas dimensioner och komponenter i den sammanfattande model-
len 
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4.5 Det oväntade - Bortom det rationella och förväntade  
Den omvärld som möter organisationen låter sig inte alltid analyseras 
och struktureras i ett antal förväntade sökord och bevakningsområden. 
Regelbundet möter organisationen okända och oväntade situationer.  
Dessa har till viss del fångats upp i modellen genom meningskapan-
dets olika dimensioner, och då framför allt SWAG, men jag väljer 
ändå att ge det oväntade ett eget utrymme i modellen. 
 
Att lägga in det oväntade i en modell faller dock egentligen på sin 
egen orimlighet, eftersom det i någon mån därmed blir förväntat. Där-
för blir det oväntades placering och lay-out i första hand en markering 
att utöver den sammanfattande modellens olika steg och faktorer mås-
te det finnas beredskap för genuint oväntade omvärldssignaler, som 
kan ha såväl stor som liten påverkan, men som inte låter sig formule-
ras i förväg. 
 
Det oväntade kan beskrivas i deweyska termer som ett organisatoriskt 
undersökande bortom det traditionella meningsskapandet. Här handlar 
det om ovissa problematiska situationer med inneboende konflikter, 
där det gäller att uthärda denna ovisshet, tänka reflektivt och vara öp-
pen för nya tankar (se Dewey, 1938; Wahlström, 2007). En annan 
aspekt av det oväntade är att upptäcka och försöka rätta till misstag. 
Resultatet av detta reflekterande och öppna tänkande i den oväntade 
situationen kan variera. I den bästa av världar leder det till ett antal 
tolkningar och slutsatser av hur problemen ska lösas och misstagen 
rättas till och hur den nya situationen som då uppkommer kan föränd-
ra såväl den egna organisationen som omvärlden och framför allt ska-
pa nya, hittills okända och oprövade möjligheter, vilket för tankarna 
till de blå oceanernas okända marknadsutrymme (se Dewey, 1938; 
Argyris och Schön, 1996; Kim och Mauborgne, 2005) 

4.6 Innovationsförmågan 
Hittills har modellen fokuserat på organisationen och dess sätt att han-
tera omvärldssignaler och innovation. Modellen innehåller också ett 
försök att formulera hur denna hantering kan komma till uttryck i 
innovationsförmågan.  Jag har valt att använda de två teorierna Blue 
Ocean Strategy och First Mover Advantage som mätare på innova-
tionsförmågan.  Det är inte ett självklart val, särkilt när det gäller Blue 
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Ocean Strategy, som är en ny och inte alltid accepterad teori. Men, 
som framkom i litteraturöversikten, har båda teorierna tydliga 
kopplingar till omvärlden och det fick fälla avgörandet.   
 
En intressant aspekt är att det inte är självklart att en omvärldsburen 
innovationsförmåga kommer till uttryck enbart genom att organisatio-
nen når de blå oceanerna som First Mover. Hamrefors (2009) påpekar, 
som framgått tidigare, att en Second Mover på många sätt kan ha det 
bättre förspänt, vilket skulle innebära att en framgångsrik omvärlds-
bevakning skulle kunna få som resultat att organisationen väljer att bli 
nummer två på marknaden. På samma sätt skulle omvärldsbevakning-
en kunna leda till att organisationen får ett försprång i kampen mot 
sina konkurrenter på de röda oceanerna. Förmodligen handlar det då 
om inkrementella innovationer.  

4.7 Modellen 
Det är nu dags att sätta ihop de olika delarna till i en sammanfattande 
modell (figur 4), samt reflektera över olika möjliga samband: 

Det oväntade

ORGANISATIONEN

Uppmärksamma

Kategori

Ursprung

Karaktär

Inriktning

Kultur Kultur

OMVÄRLDSSIGNALER

Skapa mening

Lära

INNOVATION

INNOVATIONSFÖRMÅGA
First Mover/Second mover

INNOVATIONSFÖRMÅGA

Blue/Red ocean
KONSTRUKTION

Historia

Struktur

Kultur

 
Fig 4: Samspelet mellan organisationen, omvärldssignaler och innovationsförmåga – 
en sammanfattande modell 
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– Organisationen är utgångspunkten. Beroende på organisationens 
konstruktion i termer av historia, struktur och kultur uppmärksammar 
och hanterar den omvärldssignalerna och innovationsarbetet på olika 
sätt. Här finns det olika kombinationsmöjligheter som täcks in av mo-
dellen. Dessa möjligheter symboliseras av att ringarna delvis täcker 
varandra. Notera även att det finns en viss överlappning mellan om-
världssignaler och innovation.  
– Innovationsförmågan kommer, enligt modellen, till uttryck på två 
olika sätt. Det ena sättet är att innovationsförmågan antingen inriktar 
sig mot det kända i form av röda oceaner eller det okända i form av de 
blå oceanerna. Det andra sättet är att innovationsförmågan leder till att 
organisationen antingen blir en First Mover eller en Second Mover. 
– I modellen finns det även utrymme för ytterligare en påverkansfak-
tor, nämligen det oväntade. Denna faktor är i sig disruptiv och har 
potential att påverka såväl organisationen på olika sätt, som även 
innovationsförmågan.  Hur och var det oväntade slår till går inte att 
förutse i något rätlinjigt samband, vilket markerats med den (medve-
tet) oregelbundna linjedragningen. 
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Del 5: Analys av illustrationsexempel 

Med modellen på plats är nästa steg att använda några illustrationsex-
empel och analysera modellen. Samtliga företag är välkända och där-
för finns det gott om litteratur, vilket har varit en viktig urvalsfaktor, 
men det finns även några andra bakomliggande variabler: 

– Samtliga är eller har varit framgångsrika inom sina respektive 
branscher och har, enligt omvärldens uppfattning stor innovations-
förmåga 
– Alla utom Virgin har, åtminstone under en period, nått fram till 
en blå ocean (Google Adwords, Apple Iphone, Microsoft Win-
dows). 

När det gäller litteraturen finns det anledning till en kommentar. Ab-
soluta merparten av den tillgängliga litteraturen är av icke-akademisk 
managementkaraktär. Det finns visserligen ett antal olika akademiska 
artiklar som berör dessa företag, men ytterst få av dem har teman som 
jag bedömer som relevanta i det här sammanhanget. Det varierar dock 
beroende på företag.  Jag har därför i empirin valt att använda mana-
gementlitteraturen som stomme och kompletterat med akademiska 
artiklar i den mån de har varit relevanta. De icke-akademiska förfat-
tarna har många gånger haft tillgång till material och människor just 
på det sätt som Gummesson (2000, s 30) menar kan skilja konsulter 
från forskare. Det gäller särskilt Steiber (2012) som fick en unik möj-
lighet att vistas på Googles huvudkontor och intervjua 28 anställda. 
Den använda litteraturen kan också ses som ett exempel på Gibbons et 
al (1994) Mode 2-kunskap. 
 
Boivin och Roch (2006) hamnade en motsvarande situation när de 
skulle undersöka Apple’s strategiska allianser kring Macintoshs ope-
rativsystem. Deras lösning var att analysera de olika böckerna och 
deras författares bakgrund utifrån sådana aspekter som kompetens, 
objektivitet, pålitlighet och bekräftelse (Boivin och Roch, 2006, s 
413). På motsvarande sätt har jag valt att inleda de olika illustrations-
exemplen med en presentation av författarna till de böcker som an-
vänts, utifrån den tillgängliga informationen. 
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5.1 Illustrationsexempel 1- Google 
Bok Författarens bakgrund 
Auletta, Ken (2009). Googled – 
The End of the World as We 
Know IT. New York, The Pen-
guin Press 

Amerikansk författare, journalist 
och mediekritiker i New Yorker. 
Aluetta har suttit i juryn för Pulit-
zer-priset och som styrelsemedlem 
i Internationella Penklubben. 

Brandt, Richard L. (2009). In-
side Larry & Sergey’s Brain. 
New York, Portfolio 
 

Brandt är amerikansk ekonomi-
journalist som skrivit om Silicon 
Valley i över två decennier, bland 
annat för Business week. 

Girard, Bernard.  (2009). The 
Google Way – How One Com-
pany Is Revolutionizing Man-
agement As We Know It.  San 
Francisco , No Starch Press 

Fransk managementkonsult och 
författare som bland annat föreläser 
globalt kring Googles manage-
mentstrategier. 

Jarvis, Jeff. (2009). What Would 
Google Do? New York, Collin 
Business 
 

Jarvis är amerikansk journalist och 
adjungerad professor vid City Uni-
versity of New York’s Graduate 
School of Journalism. 

Steiber, Annika. (2012). Organ-
izational Innovations: A concep-
tualization of how they are cre-
ated, diffused and sustained. 
Göteborg, Chalmers university 
of technology 

Steiber är svensk forskare och kon-
sult, som inför sin doktors-
avhandling fick en unik möjlighet 
att vara nästan ett år på Googles 
huvudkontor och intervjua 28 an-
ställda. 

Stross, Randall. (2008). Planet 
Google – One Company’s Au-
dacious Plan to Organize Eve-
rything We Know. New York, 
Free Press 
 

Stross är journalist, som skriver 
krönikor i New York Times kring 
den digitala utvecklingen, samt 
professor i företagsekonomi vid 
San José State University. 

Tabell 1: Översikt över managementlitteratur som används för illustrationsexempel 
Google 
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5.1.1 Introduktion 
Google Inc är ett amerikanskt internetföretag som grundades i sep-
tember 1998 av Larry Page och Sergey Brin. Företagets sökmotor med 
samma namn dominerar när detta skrives (april 2010) sökningar på 
Internet. En sökning på Google på just ”Google” ger (100416) 1,8 
miljarder träffar, medan Microsoft som jämförelse vid samma tillfälle 
hade 371 miljoner träffar.  
 
Företaget startade som ett projekt vid Stanford University, där Brin 
och Page var doktorander i datavetenskap. Genombrottet för Google 
kom med deras egen sökalgoritm, som döptes till PageRank (efter 
Larry Page), som indexerar sökorden och väger olika webbplatsers 
informationsvärde mot varandra. Den andra framgångsfaktorn är an-
nonseringsmodellen. Google låter med sitt system AdWords annonsö-
rerna via ett auktionsförfarande bjuda på hur mycket de är beredda att 
betala för att få vara i topp bland annonserna i sökresultatet. Google 
kombinerar detta auktionsförfarande med att annonsen bara visas upp 
tillsammans med adekvata sökord och inom vissa geografiska områ-
den. Betalningen sker sedan med en ”kostnad-per-klick” dvs annonsö-
ren betalar bara om användaren klickar på hans/hennes annons. Tack 
vare PageRank och AdWords lyckades Google inte bara skapa en 
sökmotor som passade användarna, utan även nå stora grupper av nya 
annonsörer, vilket ledde till att företaget växte mycket snabbt (för en 
fylligare beskrivning se bl.a. Aluetta, 2009; Brandt, 2009; Bernard 
2009 och Jarvis 2009).  
 
Google’s informella motto är "Don't be evil”. I de tio grundprinciper 
som Google lyfter fram på sin egen hemsida är mottot kopplat till att 
det går att tjäna pengar utan att göra något ont. Företaget redogör för 
sina villkor för annonseringsprogrammen, som att man inte tillåter 
annonser som inte är relevanta för sökresultatet, inte heller popup-
annonser, utan enbart tydligt utmärkta textannonser, mm.  
Omvärlden däremot har, i takt med Google’s allt mer dominerande 
ställning, börjat koppla samman ”Don’t be evil”, med helt andra frå-
geställningar, som integritet, upphovsrätt och censur. Google har fått 
kritik för att man plockar bort information på uppmaning av rättighets-
innehavare och inte minst att man accepterar olika former av censur i 
några av de länder man är verksamt i. Särskilt uppmärksammat har 
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Googles hantering av etableringen i Kina varit. Andra aktörer som har 
svårt att förhålla sig till de tjänster Google erbjuder är skivbolag, film-
bolag och bokförlag och företaget blir numera regelbundet stämt vid 
olika domstolar världen över.  Det finns också en mer allmän oro över 
hur den enorma kunskap om användarnas internetvanor och andra 
personliga uppgifter som Google har tillgång till, kan komma att an-
vändas.  
 
Ett problem för Google, när det gäller att hävda att man inte gör någon 
skada, är den hemlighetsfulla framtoningen. Företaget är mycket slutet 
och har en begränsad kommunikation med omvärlden.  När man till 
exempel bestämde sig för att överväga att lämna Kina i januari 2010, 
avslöjades denna dramatiska kursändring enbart som ett inlägg bland 
alla andra på Googles öppna blogg. Utan fungerande dialog med om-
världen är det lätt att slutsatsen blir att företaget har något att dölja. 

5.1.2 Google som organisation 
Google tillhör världens mest beundrade företag och därmed också de 
mest omskrivna. Förutom själva framgången så är det särskilt företa-
gets organisation som står i centrum för intresset.  

Ledningen 
Googles ledningsstil är mycket speciell.  Den präglas inte minst av 
grundarnas avoga inställning till traditionell företagsledning. Från 
början fanns det ingen hierarki över huvud taget och även nu (2012) är 
det jämförelsevis mycket få chefsnivåer. Brandt (2009) konstaterar att 
jobbrotationen är mycket hög och de flesta medarbetarna får nya ar-
betsuppgifter inom arton månader. Det vardagliga arbetet sker i för-
hållandevis små grupper.  Fem eller sex personer är oftast tillräckligt 
för att hantera även mycket stora projekt . Page och Brin var redan 
från början övertygade om att Google skulle göra skillnad och påverka 
hela världen, främst därför att företagets produkt, informationssök-
ning, enligt deras uppfattning, är så viktig och en förutsättning för 
praktiskt taget all annan verksamhet.  De har också mycket målmed-
vetet skapat en ledningsstruktur som passar för Internetåldern. Steiber 
(2012, s 64) förmedlar en bild av ett ledarskap som i första hand ser 
som sin uppgift att vara bra coacher som ger medarbetarna så fria 
händer som möjligt, att vara goda ambassadörer för företaget och för-
medla visioner, mål och prioriteringar. 
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Rekryteringsprocessen 
En nyckelfaktor för Googles framgång är företagets rekryteringsstra-
tegi. Företaget rekryterar endast de bästa från välrenommerade univer-
sitet och högskolor. Det är små chanser att komma ifråga om man inte 
är disputerad eller åtminstone har en magisterexamen i datavetenskap, 
matematik eller angränsande områden. Girard (2009) redogör för ett 
antal orsaker till denna strategi. Att stanna kvar vid ett lärosäte och 
avlägga en doktorsexamen visar dels att man har en stor uthållighet, 
dels att man föredrar kunskap framför snabba pengar. Vidare har man 
under studiernas gång lärt sig att lita på exakta observationer och ma-
tematiska formler hellre än intuition och improvisation. Att skriva en 
doktorshandling eller magisteruppsats kräver också förmåga till själv-
ständigt arbete. Alla dessa egenskaper värdesätts av Google. 
 
Rekryteringsprocessen är omvittnat lång och besvärlig och tar ofta 
många månader. Förutom traditionella och speciella test innehåller 
den många och långa intervjuer med blivande kollegor. Processen 
påminner om akademiska seminarier, där kandidaten utfrågas av ex-
perter inom sitt kunskapsområde och får svara på ett antal specifika 
ämnesfrågor. Däremot ställs det inga frågor om personlighet, andra 
intressen eller förmåga att arbeta i grupp. Steiber (2012, s 63) ger en 
delvis annorlunda bild och menar att Google i rekryteringsprocessen 
eftersträvar att få fram kandidater som inte bara har de formella meri-
terna utan även visar en stor social förmåga och tänker som en entre-
prenör. Manral (2011, s 588) framhåller å sin sida att den bild som 
sprids i media kring Googles rekryteringsstrategi knappast är fullstän-
dig. Vad som inte framgår är med vilken stringens och selektivitet 
som denna rekrytering genomförs.  

Medarbetarna   
Steiber (2012,s 63) konstaterar att Google betraktar medarbetarna, 
jämte kunderna, som företagets största tillgångar. Stross (2008) redo-
gör för hur medarbetarna redan på första introduktionsdagen får höra 
hur speciella de är som blivit antagna, med tanke på de miljontals 
platsansökningar företaget får varje år. För dem som arbetar på företa-
gets huvudkontor, Googleplex i Mountain View, finns det en mängd 
förmåner som fria måltider, gratis kollektivtrafik, och fri sjukvård. 
Girard (2009) poängterar att Google är ett kunskapsföretag där mate-
matik, logik och datavetenskap står i centrum. Det är också en mycket 
öppen kunskapsstruktur, där alla (men i första hand ingenjörerna) inte 
bara har tillgång till vad som sker i olika utvecklingsprojekt, utan även 
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uppmuntras att komma med åsikter och förslag till förbättringar. Den-
na strategi är möjlig tack vare att det mesta av det dagliga arbetet sker 
med hjälp av olika typer av standardiserade datasystem av kollabora-
tiv karaktär. Inte minst använder man hundratals bloggar för såväl 
intern som extern kommunikation.   

5.1.3 Google och omvärldssignalerna 
Bilden av Google och omvärldssignalerna kommer från externa be-
dömare, eftersom företaget i linje med sin allt annat än transparenta 
framtoning, sällan kommenterar omvärlden.  Det finns dock ett antal 
omvärldssignaler som har potential att utmana Googles framgång. 
En sådan omvärldsfaktor är vad Googles stora dominans på nätet in-
nebär för andra aktörer i olika branscher. Mjukvaruföretaget Microsoft 
till exempel kämpar en ständig kamp mot Googles affärsidé att inte ta 
betalt för söktjänsterna, eftersom den hotar Microsofts kärnverksam-
het att sälja eller licensera sina program till användarna. Därför ingår 
Microsoft olika typer av allianser med allt från tidningsägare (News 
Corp) eller mobiltelefonföretag (först Apple, därefter Nokia), till in-
ternetleverantörer (Yahoo), som skulle kunna hota Google. 
 
Aluetta (2009) och Girard (2009) redogör för hur tidningar och tid-
skrifter försöker få Google att betala för att få länka till deras sidor, 
eller annars vägrar de att låta sig indexeras av Googles sökmotor, vil-
ket kan innebära sämre sökresultat.  Bokförlag och bildbyråer stäm-
mer Google för att försöka förhindra företagets planer att göra merpar-
ten av all litteratur sökbar på nätet, eftersom det stör deras betal-
ningsmodeller. TV- och filmföretag vill ha licensavgifter av Googles 
dotterbolag YouTube, medan vissa telefonföretag fruktar Googles 
mobiltelefonsystem Android.  
 
På olika regionala marknader utmanas Google av lokala aktörer, som 
Yandex i Ryssland och Baidu i Kina. Företagets sociala nätverksajt 
Orkut förlorar också sin dominans i länder som Brasilien och Indien 
till såväl lokala aktörer som globala som Facebook. I det regionala och 
globala perspektivet finns ytterligare en utmaning, enligt Girard 
(2009), i form av ett ökat motstånd mot det som uppfattas som kultu-
rell globalisering, som kan avse såväl språk som förhållningssätt.  
Aluetta (2009) menar att de sociala nätverken i sig är ett hot mot Go-
ogles affärsidé, som går ut på dirigera användaren till olika lämpliga 
sidor på nätet så snabbt och adekvat som möjligt, medan Facebook 
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och andra sociala nätverk tvärtom ser till att behålla sina användare 
hos sig hela tiden, genom att ge användaren möjlighet att samla all 
nödvändig och intressant information kring vänner och annat använd-
bart på en enda plats. Nästa steg här kan mycket väl vara att skapa en 
personlig och skräddarsydd ”sökmotor” som utgår från såväl vänner-
nas rekommendationer som all information om användaren och leve-
rerar sökresultat baserade på denna kunskap. En sådan mer mänsklig 
och ”mjuk” utveckling inom söksektorn kan vara svår för Google att 
hantera, eftersom den går på tvärs mot företagets kultur av mätbarhet 
och vetenskaplig exakthet, som knappast tar hänsyn till den sociala 
kontexten. 
 
Andra externa omvärldssignaler som ofta uppmärksammas är förtro-
ende- och integritetsfrågor. I takt med Googles framgångar kommer 
en oro över vad företaget skulle kunna göra med all den information 
man samlar kring användarnas beteende på nätet som geografisk pla-
cering, språk, intressen och köpvanor. Men Girard (2009) påpekar att 
det finns ännu känsligare information, som till exempel hälso- och 
sjukdomsrelaterade sökningar, som varje dag görs av miljontals män-
niskor. Det digitala fotspåret blir allt innehållsrikare och frågan är hur 
länge individer och nationer accepterar att ett enda företag behärskar 
denna känsliga information. 
 
Ytterligare en viktig del av omvärlden för Google är myndigheter, 
domstolar och regeringar i USA och andra länder. Under företagets 
första verksamhetsår var detta en icke-fråga, men i takt med Googles 
ökande storlek och makt, har hanteringen av olika myndighetspåbud, 
lagförslag och stämningar tagit allt större utrymme. Ett exempel på 
detta är enligt Brandt (2009) att företagets juridiska avdelning ökat 
från en enda företagsjurist till över ett hundra under 2000-talet. 
 
Steiber (2012) är den av författarna av den tillgängliga litteraturen 
som haft största direktkontakten med Google, genom sina intervjuer 
med 28 anställda. I det redovisade material intar omvärlden inte någon 
dominerande plats, men det finns ett antal reflektioner kring hur före-
tagsledningen har skapat speciella enheter med ansvar för extern be-
vakning, men då med inriktning på innovation snarare än övergripan-
de omvärld (Steiber 2012, s 49). Steiber (2012, s 63) är dock tydlig 
med att en av Googles framgångsfaktorer är just att företaget ständigt 
försöker förnya sig själv i takt med omvärldsförändringarna. 
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5.1.4 Google och innovationerna 
Google har under hela sin verksamhet imponerat på omvärlden med 
sin förmåga att i en aldrig sinande ström presentera nya innovationer 
inom såväl förväntade som oväntade områden. Dessa framgångar be-
ror, enligt de externa bedömarna, på ett antal olika faktorer. Företaget 
har medvetet skapat en gynnsam innovationsmiljö och installerat verk-
tyg för att underlätta för nya idéer att växa fram. En del av förklaring-
en är rekryteringsstrategin att endast anställa de mest begåvade och 
mest kvalificerade ingenjörerna från toppuniversitet. Dessa uppmunt-
ras att samarbeta med andra internetentusiaster och bygga nätverk med 
Silicon Valley kontakter. Det är också viktigt att underlätta för snabb 
spridning av idéer genom företaget. 
 
En viktig faktor, när det gäller Googles innovationstakt, är 20-
procentsregeln. Arbetet delas in i två delar. 80 procent av tiden ska 
ägnas åt förutbestämda projekt och också utgöra underlaget för löne-
utbetalningen, medan de resterande 20 procenten får ägnas åt egen 
forskning, vars inriktning medarbetarna bestämmer själva. Såväl 
Brandt (2009) som Girard (2009) konstaterar att regeln ökar produkti-
viteten, eftersom medarbetarna blir motiverade att arbeta snabbare, för 
att sedan kunna ägna sig åt den egna forskningen, som många gånger 
håller sådan kvalitet att resultatet kan publiceras i vetenskapliga tid-
skrifter. Lika vanligt är att resultatet blir nya Google-produkter som 
Google Suggest och Orkut.  
 
Vilken betydelse denna Googles version av EDI – Employee-driven 
inovation – får i praktiken är inte lätt att veta. Marsal (2001, s 588) 
konstaterar att Google visserligen betraktas som ett av de mest kreati-
va företagen i världen, men bara för att företaget tillåter de anställda 
ingenjörerna att under en dag i veckan ägna sig åt sina egna kreativa 
idéer, innebär det inte automatiskt att de verkligen kommer fram med 
nya spännande och användbara innovationer. Kesting och Ulhöi 
(2010, s 76) är mer positiva och använder Google som exempel på hur 
EDI är att föredra i jämförelse med mer traditionella innovationsstra-
tegier, där innovationsarbetet är förebehållet ett utvalt fåtal. Det gäller 
dock främst mycket välutbildade och kunniga medarbetare.  
 
De flesta andra företag följer en viss forsknings- och utvecklingspro-
cess och har komplexa rutiner, för att ledningen ska ha någon kontroll 
över produktutvecklingen.  Priset för denna kontroll är en långsamma-
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re process och att idéer som faller utanför den förväntade ramen inte 
får möjlighet att utvecklas vidare. Google har ett annat förhållnings-
sätt.  Här står teknisk genomförbarhet och kundintresse i centrum. Det 
finns ingen övergripande FoU-logik, vilket kan ge intryck av att före-
taget spretar åt många olika håll. Men denna strategi förhindrar att 
goda idéer, vars enda begränsning är att de inte är förväntade, blir för-
summade. Girard (2009) konstaterar att i stället lyssnar företaget över-
allt och alltid, eftersom man vet att nyskapande idéer kan komma var 
som helst ifrån – hos ingenjörer och forskare inom organisationen 
eller på universitet och högskolor, bland användare, hos utvecklare 
eller i andra konkurrerande företag utanför organisationen. 
 
En effekt av denna strategi är att Google köper idéer. Till skillnad från 
många andra företag (t.ex Apple) som föredrar att utveckla allting på 
hemmaplan, så är Google berömt för att köpa företag med intressanta 
idéer. Under tjugohundratalets första decennium köpte man mer än 50 
företag. Uppköpsmålen har varit företag som utvecklat någon nätap-
plikation som fått tusentals användare. Vad man köper är både använ-
dare och inte minst information om dessa användares beteende på nä-
tet. 
 
Girard (2009) menar att Google köper för innovation och inte för kon-
solidering. I stället för att återuppfinna det som redan finns köper Go-
ogle tekniken, om den finns tillgänglig. Det finns ingen känsla av att 
”not invented here” skulle vara sämre. 
 
Google släpper tidigt och ofta ut nya produkter och applikationer i 
beta-versioner. Fördelarna är flera. För det första kan Google upptäcka 
felaktigeter och göra diskreta förbättringar. För det andra har använ-
darna mycket lägre förväntningar på beta-versioner och kan till och 
med tänka sig att bidra till att förbättra produkten, som tack för att 
man har fått vara med bland de första. Girard (2009) redogör för hur 
Google har ett helt program för den här sortens användare, Trusted 
Tester Program, som är som en exklusiv klubb för mestadels Google-
anställdas vänner och bekanta.  Att de allra flesta av Googles produk-
ter är gratis gör också att användarnas tålamod med ”barnsjukdomar” 
blir större. 
 
Steiber (2012, s 65) menar att Google tagit till sig tankarna bakom 
öppen innovation (se Chesbrough, 2003) såväl internt som externt. 
Internt samarbetar medarbetarna regelbundet med andra forskare och 
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utvecklare vid ledande universitet. Externt har Google utvecklat spe-
ciella plattformar och gränssitt för att underlätta för andra utvecklare 
att bygga nya tjänster på dessa plattformar. 

5.1.5 Google och modellen 
Med utgångspunkt från ovanstående redogörelse kan man placera in 
Google i modellen enligt följande: 

Google och organisationsfaktorerna i modellen 
Den första faktor som påverkar organisationen är enligt modellen dess 
historia, bland annat definierat som förpliktelsen mot det förflutna. 
Det gäller särskilt vad som ska samlas in och som därmed uppfattas 
som relevant. Googles historia är kort. Företaget startade 1998. Frågan 
är då hur mycket insamlings- och bevakningsmönster som har skapats 
under dessa år? En annan fråga är om företagets startdatum ska upp-
fattas som den relevanta utgångspunkten eller om man också bör ta 
hänsyn till sådana faktorer som de två grundarnas likartade uppväxt 
och därmed synsätt. Detta faktum kan vara en relevant del av företa-
gets historia, eftersom den bakgrunden haft betydelse för hur grundar-
na byggt sitt företag. 
 
Nästa faktor är organisationens struktur. Här finns det ett antal olika 
möjligheter, som byråkratisk eller platt, handlingskraftig eller politisk 
samt självständig eller nätverk. Google är definitivt en platt organisa-
tion, där grundarnas avoga inställning till företagsledning och hierar-
kier är allmänt omvittnad. En platt organisation fungerar också bättre i 
en kaotisk omvärld. Google har dessutom ytterligare en ”platt” egen-
het i de mycket små projektgrupperna i kombination med peer-to-peer 
reviews, vilket visserligen ger de enskilda medarbetarna stor frihet, 
men under grupptryck från sina kunniga kollegor. 
 
Vad som är mer förvånande är att Googles organisationsstruktur ver-
kar stämma bättre med den handlingskraftiga än den politiska organi-
sationen, med starkt självförtroende och stor samsyn som leder till en 
förenklad omvärldsbild. Man är också övertygad om, för att inte säga 
besjälad av, att ha kapacitet att förändra omvärlden.  Den handlings-
kraftiga organisationen passar väl in i traditionella organisationsteori-
er, där Google annars knappast hör hemma, vilket gör företaget i det 
här perspektivet till något av en anakronism.  Vidare är Google ett 
självständigt företag, men som i allt större utsträckning bejakar det 
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nätverkstänkande som breder ut sig i den sektor företaget är verksamt 
i. 
 
Google har en mycket stark företagskultur. Den kännetecknas av en 
stor tilltro till matematik och vetenskap och ett akademiskt förhåll-
ningssätt till problemlösning.  Nackdelen är att Google uppenbarligen 
har svårare att hantera sociala samspel och relationer med omvärlden. 
Man missförstår också regelbundet olika externa aktörers förväntning-
ar, vilket ställer till med allt större problem med konkurrenter och 
myndigheter världen över.  

Google och omvärldssignalerna i modellen 
En speciell omständighet när det gäller Google och omvärldssignaler-
na är det faktum att företagets verksamhetsområde är informations-
sökning. Det innebär att i princip all omvärldsinformation finns till-
gänglig och skulle kunna gå att uppmärksamma och volymerna är 
oändliga. Ändå sker det inte, utan företaget verkar tvärtom mycket 
selektivt i sin omvärldsinriktade uppmärksamhet.  
 
En annan uppmärksamhetsfaktor är avståndet mellan handlingsmiljö 
och omvärldssignal (jfr Hamrefors, 2009). Alla beskrivningar av Go-
ogle går i varierande grad ut på att företaget är synnerligen fokuserat 
på sin vision – att göra all världens information tillgänglig för alla. 
Vad som till äventyrs därutöver kan finnas i omvärlden verkar inte ha 
någon relevans, och avståndet till dessa signaler är för långt från den 
egna handlingsmiljön för att de ska uppmärksammas. 
 
Självbilden och det sociala samspelet ha också betydelse för vad som 
uppmärksammas. Såväl Googles, som de enskilda medarbetarnas 
självbild kännetecknas av ett mycket gott självförtroende.  Det kan ha 
betydelse i det här sammanhanget att Google är (2010) världens näst 
mest beundrade företag, efter Apple (Fortune, 2010) men med det 
högsta varumärkesvärdet (Millward Brown, 2010).  
 
Nästa steg är att skapa mening av den uppmärksammade omvärldssig-
nalen.  Meningsskapandeprocessen pågår ständigt och omfattar fortlö-
pande anpassningar av själv- och omvärldsbild.  En startpunkt kan 
vara en osäker situation. I valet mellan exakthet och rimlighet vinner 
det senare och man utgår ofta från några få iakttagelser som generali-
seras. Hela denna process passar sällsynt illa för Google. Företaget 
genomsyras av självsäkerhet snarare än osäkerhet, hyllar exakthet och 
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undviker generaliseringar. Företagets matematiska och vetenskapliga 
förhållningssätt kan också vara problematiskt, när det gäller att hante-
ra meningsskapande. Att Google skulle ägna sig åt SWAG- The Sci-
entific Wild Ass Guess, är inte troligt, men företagets slutenhet gör det 
omöjligt för externa bedömare att säkert veta. 
 
Det sista steget i meningskapandeprocessen är lärandet. Här kan orga-
nisationen förhålla sig på ett antal olika sätt, som att leta, analysera, 
försvara eller reagera.  Den kategori som ligger närmast till hands att 
använda för Google är att leta.  En letande organisation har en aktiv 
strategi som tyder på att den ser omvärlden som fylld av möjligheter, 
vilket Google gör. Trots att företaget borde ha svårigheter med att 
hantera det traditionella meningsskapandet, med tanke på den begrän-
sade perceptionen, så kommer det ändå ständigt nya tjänster och pro-
dukter. 

Google och innovationerna i modellen 
Enligt Bessant och Tidd (2007) kan en innovation kategoriseras om 
produkt-, process-, positions- eller paradigminnovation. I Googles fall 
började det som en paradigminnovation som förändrade den underlig-
gande modellen för hur sökning på nätet skulle gå till. I dag känne-
tecknas företagets innovationsarbete snarast av en kombination av 
paradigminnovationer inom nya områden och processinnovationer 
inom de existerande, som internetsökning. 
 
Innovationer kan komma från den egna organisationen, från nätverket 
runtomkring eller från användarna. Man kan hävda att Google använ-
der alla tre strategierna. Absoluta merparten av de innovationer som i 
snabb takt introduceras på marknaden kommer från de egna medarbe-
tarnas arbetstid, antingen de förutbestämda 80 procenten eller de 20 
procent som varje dataingenjör fritt disponerar. Men Google är också 
känt för att köpa företag från omkringliggande nätverk eller annorstä-
des om dessa har intressant teknik och innovationer som ligger inom 
Googles verksamhetsområde. Vissa delar av den egna tekniken, som 
operativsystemet för mobiltelefoner, Android, gör man tillgängligt för 
användare och får i gengäld en mycket snabb tillväxt av applikations-
program,”appar”. 
 
Innovationens inriktning kan vara rationell eller stegvis, liksom in-
krementell eller disruptiv. Googles innovationsarbetet sker stegvis, när 
företaget regelbundet släpper nya produkter och tjänster i betaversio-
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ner, vilket är ytterligare ett exempel på hur användarna involveras i 
innovationsarbetet. Användarnas feed-back, tillsammans med de egna 
medarbetarnas arbete, ligger sedan till grund för det fortsatta innova-
tionsarbetet. Vidare kan Googles innovationer främst karaktäriseras 
som disruptiva – deras sökmotor och annonseringsmodell slår mot en 
mängd traditionella affärsmodeller i många olika branscher. Samtidigt 
kan man också säga att den fortsatta utvecklingen snarast känneteck-
nas av en inkrementell strategi, där sökmotorer och annonseringssy-
stem förfinas inom givna ramar. 
 
När det gäller innovationens karaktär – öppen eller stängd – tillämpar 
Google båda strategierna. Sökmotorns algoritm, PageRank, är en av 
branschens mest bevarade hemligheter och det finns företag som för-
sörjer sig på att försöka avslöja den och hjälpa kunder att komma hög-
re i sökningarna. Samtidigt släpper man in externa utvecklare inom 
andra, mindre känsliga områden, och använder öppen källkod. 

Google och det oväntade i modellen 
Det oväntade handlar om ett organisatoriskt undersökande bortom det 
traditionella meningskapandet och ovissa problematiska situationer 
med inneboende konflikter. Det är, som framkommit tidigare, inget 
som Googles företagskultur bejakar. Trots det fylls Googles verksam-
het regelbundet med händelser som åtminstone för företaget verkar 
oväntade, från mängder av stämningsansökningar från olika rättighets-
innehavare, till kinesiska hackerförsök. 
 
En möjlig källa till det oväntade för Google är 20-procentsregeln. I 
och med att företaget lämnar denna frihet till sina forskande medarbe-
tare har man därmed öppnat för ett inflöde av oväntade impulser, även 
om de sedan hanteras i strukturerade former. 

Slutsats – Google och innovationsförmågan 
Googles organisation, med de underliggande aspekterna kring hanter-
ing av omvärldssignalerna och innovationsarbetet, bildar tillsammans 
ett mönster som, enligt modellen, kan ha betydelse för företagets 
innovationsförmåga. Tyngdpunkten i det här fallet ligger på organisa-
tion och innovation, medan omvärldssignalerna inte tillåts påverka 
nämnvärt. Det oväntade är inte heller något som Google tar hänsyn 
till, även om den fria forskningen kan komma med sådana impulser. 
Organisationens struktur och kultur är viktiga påverkansfaktorer, me-
dan det inte finns speciellt mycket historia. Alla fyra innovationsfakto-
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rer, kategori, ursprung, inriktning och karaktär uppfattar jag också 
som relevanta. 
 
Innovationsförmågan i modellen uttrycks i blå eller röda oceaner, re-
spektive First eller Second Mover. Googles ursprungliga innovationer, 
annonsörssystemet AdWords och algoritmen PageRank tillhör de blå 
oceanerna, som öppnar helt nya marknader där konkurrensen är irrele-
vant. Företagets fortsatta innovationsförmåga kan definieras som en 
kombination av blå och röda oceaner. Man utnyttjar befintlig teknik, 
till exempel digital foto och GPS och sätter ihop dem i nya kombina-
tioner som Google Earth, eller gör entré på befintliga marknader som 
mobiltelefoni, med delvis nya och förbättrade system som Google 
Android, som kan utnyttja andra Google applikationer. 
 
När det gäller tidsfaktorn, uttryckt som First Mover eller Second Mo-
ver så är Google en First Mover med sina sökmotorlösningar Page 
Rank och AdWords. Däremot är Google Android en typisk Second 
Mover på marknaden för operativsystem för mobiltelefoner (som dock 
får ligga utanför modellen i denna avhandling). 

5.2 Illustrationsexempel 2 - Apple 
Bok Författarens bakgrund 
Hertzfeld, Andy. (2005). Revolution 
in The Valley – The Insanely Great 
Story of How The Mac Was Made. 
Sebastopol, O’Reilly 

Hertzfeld arbetade på Apple 
mellan 1981 och 1984. Sedan 
grundade och drev han  ett 
antal företag i databranschen. 

Kahney, Leander. (2008). Inside 
Steve’s Brain – Expanded Edition. 
New York, Portfolio 
 

Amerikansk journalist och för-
fattare, som varit chefredaktör 
för WiredNews. Kahney driver 
den Apple-fokuserade bloggen 
Cult of Mac. 

O’Grady, Jason. D. (2009). Apple 
Inc. Westport, Greenwood Press,  
 

Amerikansk journalist som 
bevakat Apple under flera de-
cennier. Han skriver i Mac-
World, MacWeek, m.fl tid-
ningar och driver att antal 
bloggar med Apple-teman. 

Tabell 2: Översikt över managementlitteratur som används för illustrationsexempel 
Apple. 
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5.2.1 Introduktion 
När detta skrivs (juni 2010) har Apple Inc blivit världens högst värde-
rade teknikföretag med ett börsvärde på 227 miljarder dollar, och 
därmed passerat Microsoft, vars värde samma dag var 226 miljarder 
dollar (SvD 100526). Framgångarna beror på nya produktinnovationer 
som iMac, iPod, iTunes, iPhone och iPad, som under 2000-talets för-
sta decennium fullständigt omprofilerat företaget. Mobiltelefonen 
Iphone stod i början av 2010 för runt 45 procent av bolagets intäkter 
och en mycket stor del av vinsten. Det innebär att stora delar av Ap-
ples affärer utgjordes av produkter och tjänster som inte existerade tre 
år tidigare, vilket är ett bra exempel på företagets stora innovations-
förmåga, som till största delen kommer från en av företagets ursprung-
liga grundare, Steve Jobs. 

Apples tidigare verksamhet fram till år 2001 
Den första Appledatorn byggdes 1976 av Steve Jobs och Steve Woz-
niak. Den var efter dåtidens mått snabb, teknisk avancerad, lätt att 
använda samt snygg att se på och Jobs lyckades sälja 50 exemplar. 
Därefter gick, enligt O’Grady (2009, s 2 ff) utvecklingen snabbt. 1977 
presenterades Apple II, som blev en mycket stor framgång och all-
mänt anses vara den första persondatorn. Den såldes i miljontals ex-
emplar i olika versioner. Sedan följde två besvikelser med dålig för-
säljning – Apple III, 1980 och Lisa, 1983. Året därpå introducerades 
Macintosh, som återigen revolutionerade persondatorbranschen, med 
bland annat bättre processorer, den innovativa musen och ett använ-
darvänligt grafiskt gränssnitt, även om försäljningsframgångarna lät 
vänta på sig. Parallellt med produktutvecklingen växte bolaget. Apple 
Computer bildades i april 1976, bolagiserades i januari 1977 och börs-
introducerade i december 1980. 
 
Jobs, som ansvarat för det framgångsrika, men knappast friktionsfria 
arbetet med att ta fram Macintosh, uppfattades dock av många medar-
betare och aktieägare som allt besvärligare med samarbetsproblem (se 
bl.a O’Grady 2009, s 10). 1985 tvingades han att lämna över det mesta 
av beslutsfattandet till den relativt nytillträdde VDn John Sculley, som 
kom från PepsiCola. Jobs valde då att helt lämna företaget och starta-
de i stället ett eget dataföretag, NeXT.  Sculley ledde Apple Computer 
fram till 1993 och han följdes av ytterligare två nya VD:ar fram till 
1997. Kahney (2008, s 17) konstaterar att under den perioden skedde 
det en tydlig, men misslyckad diversifiering. Företagets marknadsan-
del minskade från 10 till 3 procent och börsvärdet sjönk mycket 
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snabbt. I slutet av 1996 köpte Apple Computer in Jobs dataföretag 
NeXT och fick Steve Jobs ”på köpet”. Han arbetade först som speciell 
rådgivare och efter något år blev han interimistisk VD (iCEO).  
 
Steve Jobs, som övertog ansvaret för ett företag i mycket dåligt skick, 
inledde med att sluta avtal med Microsoft, som investerade 150 miljo-
ner dollar i Apple, mot att företaget fortsatte att utveckla och mark-
nadsföra det populära programmet Microsoft Office för Mac-
användare, och inte minst installerade Microsofts webbläsare Explorer 
i sina datorer. Förutom det nödvändiga investeringskapitalet innebar 
avtalet, enligt O’Grady (2009, s 12) också en förtroendeförklaring från 
Microsofts sida, som gladde aktiemarknaden. Därefter avslutade Jobs 
allt samarbete med klontillverkare, eftersom dessa inte ökat företagets 
marknadsandel, utan enbart kannibaliserat på Apples egen försäljning.  
Det som verkligen räddade företaget och förebådade en ny era var 
introduktionen av en helt ny dator, iMac, 1997. iMacen – en färgglad, 
iögonenfallande allt-i-ett dator, med utomordentliga prestanda - blev 
en omedelbar försäljningssuccé som såldes i mer än en miljon exem-
plar per år.   

Från dataföretag till ett företag i digitala underhållnings- och 
kommunikationsbranschen 2001- 
Apples omdaning från dataföretaget Apple Computer till det digitala 
underhållnings- och kommunikationsföretaget Apple Inc innehöll ett 
antal olika strategier. Ett nytt, kraftfullt operativsystem introducerades 
redan år 2000. Året därpå öppnades den första butiken i den egna ked-
jan Apple Stores. Dessa butiker har blivit företagets ansikte utåt, med 
en exceptionell lönsamhet. De vänder sig särskilt till Windows-
användare och profilerar sig som ett vänligt ställe att bekanta sig med 
Macdatorer och Apples alla andra produkter. I november 2001 lanse-
rade den digitala musikspelaren iPod. Abel (2008, s 263), konstaterar 
att trots att det redan fanns över 50 andra mp3-spelare på marknaden, 
blev iPoden omedelbart en succé. Det berodde på att Apple identifie-
rat och löst de problem som tidigare aktörer inte klarat av, som stor-
lek, lagringskapacitet, användargränssnitt och tillgång till lagligt ned-
laddningsbar musik. Enligt McCray et al. (2011) använde Apple en 
liknande strategi 2007, när Iphone lanserades. Den avgörande konkur-
rensfördelen med i iPhone-konceptet  var alla dataprogram och kom-
patibiliteten med iTunes, som erbjöd ett enormt musikutbud. 
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 O,Grady (2009, s 15) påminner om att det var  iPoden som markerade 
Apples uppbrott  från att enbart vara ett dataföretag till att erbjuda allt 
fler digitala produkter och tjänster inom underhållning och kommuni-
kation.  Den inriktningen förstärktes med iPhone 2007 och tre år sena-
re, år 2010, med den digitala läsplattan iPad.  

5.2.2 Apple som organisation 
Apples utveckling innebär att det under årens lopp funnits två olika 
typer av organisationer – Apple Computer och Apple Inc.  Det tidiga 
Apple Computers organisationsstruktur var till att börja med nydanan-
de.  Hertzfeld (2005, s xviii) beskriver hur Apple bröt med den då för-
härskande formella kulturen i datorindustrin genom sin informella 
klädstil och arbetstider. Medarbetarna drevs av en passion att ta fram 
datorer som skulle förändra världen, samtidigt som de var enkla att 
använda. Denna nybyggaranda dröjde sig kvar i företaget, även när de 
kommersiella framgångarna blev större och företaget börsintroducera-
des. Fredman och Vohr (1998) noterar dock att efter VD-bytet 1985 
organiserades Apple i stort sett som vilket datorföretag som helst, med 
allt mindre framgång.  
 
När Steve Jobs återkom till Apple 1997 var han en mycket mer erfaren 
och realistisk företagsledare än den som tvingades bort. O’Grady 
(2009, s 43) listar ett antal principer som bildade grund för hans stra-
tegi att rädda företaget: 
– Samarbete i stället för att klara sig själv. I datorindustrin krävs öm-
sesidigt positiva relationer med andra aktörer, som Microsoft. 
– Förenklat produktutbud. Apple gick från dussintalet modeller till 
endast fyra – en stationär och en bärbar för konsument- respektive 
företagsmarknaden. Samtidigt uppgraderade man dessa med ny kraft-
fullare teknik. 
– Endast etablera sig på marknader med en tydlig vinstpotential. Ap-
ple studerade vad andra företag gjorde för misstag och därefter presen-
terade man sina egna produkter med bättre prestanda och färre fel. 
– Användarfokus med tilltalande, eller rentav djärv design, lättillgäng-
liga gränssnitt och helhetstänkande. Alla Apples produkter ska vara 
extremt lätta att använda.  
– Låga ingångströsklar. Produkterna är prissatta så att det alltid finns 
någon enklare version som kan tjäna som introduktion. 
– Marknadsföring och reklam, som varit nyckelfaktorer under Apples 
första år, förstärktes ytterligare.  
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– Varumärkesbygge. Apple bygger sitt varumärke på många olika sätt, 
från prisbelönande annonskampanjer, över Steve Jobs legendariska 
presentationer, till alla lojala kunder som blivit företagets bästa am-
bassadörer.  
 
Enligt Boivin och Roch (2006, s 415), präglas företaget ända sedan 
Apple Computers dagar av en inspirationslogik, som innebär att man 
för att lyckas inte alltid kan sträva efter att vara rationell och effektiv, 
utan det är nödvändigt att offra en viss stabilitet för att i stället satsa på 
öppenhet och lyhördhet. Då kan inspirationen komma som en snille-
blixt eller uppenbarelse.  
 
Jobs syn på organisation är att medarbetarnas talang är den faktor som 
skapar konkurrensförsprång och företaget försöker ständigt att bara 
anställa de bästa inom varje område Han likställer också, enligt Kah-
ney (2008, s 105) design med annan teknisk produktutveckling, så det 
är lika viktigt att företagets designers är världsbäst som att programut-
vecklarna och ingenjörerna är det. Samtidigt är Jobs en omvittnat krä-
vande chef, som utan förbarmande gör sig av med dem som enligt 
hans uppfattning inte håller måttet. Jobs tror också på att skapa och 
behålla en liten kärna av excellenta medarbetare i stället för att anstäl-
la allt fler i takt med att företaget växer.   

5.2.3 Apple och omvärldssignalerna 
Apples omvärld och därmed omvärldssignaler har varierat över åren.  
Det lilla, men snabbväxande dataföretaget Apple Computers hade till 
att börja med en omvärld utan några verkliga konkurrenter i form av 
befintliga eller nya aktörer, något som ändrades med tiden. På kundsi-
dan fanns det fem segment att bevaka och hämta omvärldssignaler 
ifrån – privat, företag, myndigheter, utbildnings- samt den internatio-
nella marknaden. 
 
Apple efter Steve Jobs återkomst 1996-97 hade en annan omvärld att 
bevaka. Persondatormarknaden hade mognat och produkterna blivit 
mer eller mindre identiska, vilket rent teoretiskt innebar att tröskeln 
för nya konkurrenter minskat. I praktiken finns det dock tydliga stor-
driftsfördelar i produktion och distribution, som verkar avskräckande. 
Schoenig et. al (2005) konstaterar att det också finns ett antal patent-
skydd att ta hänsyn till. Den utvecklingen har förstärkts och dagens 
Apple hanterar regelbundet olika patenttvister.   
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När iPod introducerades år 2001 vidgades den omvärld som skulle 
bevakas till att även omfatta musik- och underhållningsbranschen och 
då särskilt den bärbara musiksektorn, som växte exceptionellt snabbt. 
Här blev Apple mycket snabbt marknadsledande och konkurrensen 
från andra mp3-spelare mycket liten. Inom denna marknad finns det 
visserligen, enligt Schoenig et. al (2005) också patent och stordrifts-
fördelar att ta hänsyn till, men tröskeln för nya aktörer är ändå lägre. 
Det handlar inte så mycket om funktion som innovation, design och 
image. 
 
Med introduktionen av iPhone 2007 öppnades ytterligare ett område 
för omvärldsbevakning – mobil kommunikation. Här finns det såväl 
mobiltelefontillverkare som Nokia, Samsung, SonyEricsson och nu-
mera även Google, som olika nationella telefonoperatörer att bevaka. 
Slutligen har lanseringen av läsplattan iPad under 2010 inneburit att 
även olika medieföretag, från tidningar till bokförlag blivit såväl kon-
kurrenter som potentiella samarbetspartners och därmed en del av den 
omvärld som ska bevakas. 
 
En annan aspekt av Apple och omvärldssignalerna är att företaget och 
då särskilt Jobs alltid sökt inspiration till designen av olika produkter 
utanför den egna sektorn och då särskilt från bilbranschen. ”Se på hur 
Mercedes under årens lopp gjort designen mjukare, men detaljerna 
mer framträdande. Så ska vi göra med Macintosh” (Kahney, 2008, sid 
192). ”Macintosh ska inte ha ett klassiskt utseende som en Volkswa-
gen, utan snarare se ut som som en Porsche” (Hetrzfeld, 2005, s 29). 
Sammantaget blir bilden av Apple och omvärlden något splittrad. Fö-
retaget är numera verksamt på många olika marknader, med en allt 
större omvärld att bevaka.  Det innebär också att företaget måste ta 
mer övergripande hänsyn till såväl nationell som internationell lag-
stiftning och politik inom media och kommunikationssektorn. 

5.2.4 Apple och innovationerna 
Apples innovationsstrategi har alltid varit präglad av Jobs dominans 
(förutom de år han inte var verksam i företaget).  Tre dimensioner står 
i fokus – teknik, användarperspektiv och design och dessa tre samva-
rierar.  Kahney (2008, s 172) konstaterar att Apple regelbundet utses 
till världens mest innovativa företag och Jobs nämner ofta innovation i 
sina olika framträdanden, men samtidigt finns det ingen formaliserad 
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innovationsstrategi, utan fokus ligger hela tiden på att ta fram excel-
lenta produkter.  
 
Apples innovationsmönster kännetecknades under de första åren av 
otålighet och nyfikenhet snarare än maximal ekonomisk nytta. Det 
tidiga Apple var fokuserat på patentskydd, favoriserade sin egen tek-
nik och undvek industristandard inom nästan alla områden.  Efter det 
att Jobs återvänt till Apple har innovationsstrategin blivit öppnare, 
med ett mycket bättre samarbete mellan produktutveckling, marknads-
föring, försäljning och support. Strategin kännetecknas, enligt Jobs, av 
att det visserligen finns strukturer, men innovationsdelen är ad hoc. 
Någon får en idé som kullkastar tidigare synsätt och sammankallar ett 
spontanmöte för att få andras åsikter kring frågan. Man resonerar om 
vilka som är målgruppen för den nya idén. En annan viktig faktor, 
enligt Kahney (2008, s 179) är att ständigt ligga före i teknikutveck-
lingen, och vara mottaglig för nya idéer, speciellt om de finns utanför 
företaget. En ytterligare faktor är att vara kreativ och läraktig, liksom 
flexibel och beredd på att överge etablerade sanningar. Innovation hos 
Apple går ut på att forma tekniken på kundernas villkor i stället för att 
försöka tvinga kunderna att anpassa sig till ny teknik.  Kahney (2008, 
s 38) lyfter också fram att i strategin ingår att ha självförtroende nog 
att gå sina egna vägar.  
 
Innovationsprocessen kännetecknas också numera av öppenhet och 
kreativitet och samarbete med konkurrenter, som till exempel Micro-
soft . Kahney (2008, s 196) menar att Jobs har en sällsynt förmåga att 
pröva öppna lösningar, som redan finns på marknaden, men som han 
förfinar. Samtidigt är hemlighetsfullhet en väl känd komponent i Ap-
ples marknadsföringsstrategi. ”Kvarglömda” prototyper och mailkon-
versation på villovägar tillhör vardagen när företaget ska introducera 
en ny produkt eller tjänst. 
 
Pengar är inte nyckeln i innovationsprocessen. Apple lägger ned be-
tydligt mindre på forskning och utveckling än jämförbara företag. Det 
är, enligt Kahney (2008, s 186) innovationsprocessen och inte ekono-
min som är avgörande. Apple fokuserar också på tillämpad forskning i 
stället för grundforskning.   
 
Kahney (2008, s 189) menar vidare att Apples innovationsstrategi 
sällan handlar om att uppfinna helt ny teknik, utan att ta existerande 
teknik och göra den enklare att använda.  Jobs letar efter ny lovande 
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teknik eller redan existerande teknik, som Apple kan förbättra (som 
mp3-spelare och smarta mobiltelefoner).  Något som skiljer Jobs 
innovationsmetod från andras, enligt Kahney (2008, s 60) är hans 
övertygelse att de viktigaste besluten i processen inte är det man gör, 
utan det man bestämmer sig för att inte göra. Förenkling är ett nyckel-
begrepp - ”Less is more”. 

5.2.5 Apple och modellen 
Även Apple kan placeras in i modellen, med utgångspunkt från ovan-
stående beskrivning och med Apple Inc efter Jobs återkomst i fokus: 

Apple och organisationsfaktorerna i modellen 
Apples historia är, som framkommit ovan, tudelad. Först var Apple 
Computer ett innovativt dataföretag som med åren blev alltmer tradi-
tionellt. Med Steve Jobs återkomst 1997 blev det näst intill ett para-
digmskifte, och företaget bröt med många av sina gamla traditioner 
och utvecklades i en helt ny riktning, trots att Jobs är en del av histori-
en. Den många gånger hämmande respekten för det förflutna som 
Weick (1995) talar om, verkar inte ha funnits hos Apple. Möjligen kan 
företagets prekära ekonomiska situation ha bidragit till detta förhål-
landevis oproblematiska uppbrott från det förflutna, liksom Jobs auk-
toritära ledarstil. Han, om någon, kunde ta sig rätten att bryta med 
historiska traditioner. Denna utveckling är ett av flera exempel på da-
gens Apple Inc som en handlingskraftig organisation, med starkt själv-
förtroende och gemensam omvärldsbild.  
 
Exakt hur Jobs organiserat det ”nya” Apple Inc är svårt att i detalj 
utläsa ur den tillgängliga litteraturen, men det förefaller som det fort-
farande är en tämligen traditionell struktur, med några undantag. Jobs 
använder sig av små ”dreamteams” på nyckelpositioner, framför allt 
inom produktutveckling och design. Dessa grupper får stora resurser 
och stor frihet till sitt förfogande.  Organisationen är också förhållan-
devis platt i jämförelse med andra organisationer av Apples storlek.  
Apple har en osedvanlig stark kultur som sträcker sig långt utanför 
företaget och även omfattar kunderna. Vilka andra företag har så hän-
givna kunder att de låter tatuera in varumärket eller står dagar i kö för 
att få vara bland de första att köpa en ny produkt? Jobs ställning som 
ledare är också unik. Han personifierar Apple och står själv för alla 
avgörande kontakter med omvärlden via sina olika presentationer. 
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 Apple och omvärldssignalerna i modellen 
Apple Inc uppmärksammar uppenbarligen en mängd relevanta om-
världssignaler, inte minst utanför den för tillfället aktuella handlings-
miljön, eftersom man regelbundet kan överraska marknaden med nya 
produkter och tjänster.   
 
Meningskapandeprocessen är oftast tillbakablickande, men för Apple 
Inc finns det ytterligare en dimension. Företaget utgår från sina tidiga-
re erfarenheter men applicerar dem på ständigt nya sektorer, från mu-
sik till mobiltelefoni. Den strategin är också en bra beskrivning på en 
letande organisation, som försöker hitta nya möjligheter, baserade på 
de uppmärksammade omvärldssignalerna Det tycks inte heller finnas 
några inslag av avvaktan eller försvar i företagets strategi.  Det verkar 
även finnas utrymme för SWAG – The Scientific Wild Ass Guess hos 
Apple. 

Apple och innovationerna i modellen 
Det är inte självklart vilka innovationskategorier som ligger närmast 
till hands för Apple. I första hand är det produktinnovationer, med 
ständiga förändringar i utbudet av produkterna och tjänsterna, som 
iPod, ITunes, IPhone och iPad. Samtidigt kan man argumentera att det 
även innebär positionsinnovationer som förändrar sammanhanget i 
vilket produkterna och tjänsterna levereras, när iPhones och iPaden 
ständigt fylls med nya Appar som skapar nya tjänster. 
 
Apple Inc har en pragmatisk inställning till innovationernas ursprung . 
De egna innovationerna dominerar fortfarande, men numera före-
kommer även användargenererade innovationer liksom samarbete i 
nätverk med andra aktörer. 
 
Innovationernas inriktning hos Apple är svåra att kategorisera. Främst 
handlar det om en stegvis och inkrementell innovationsstrategi, som är 
fokuserad på att utveckla och förbättra kända produkter (som MP3-
spelare och mobiltelefoner) som för tankarna till de röda oceanerna. 
Samtidigt är Apples tillskott till produkten, när det gäller funktion och 
design många gånger så stora att marknaden reagerar som om det vore 
en disruptiv innovation som skapade en egen blå ocean.  
 
När det slutligen gäller innovationernas karaktär så arbetar Apple med 
en kombination av öppen och stängd innovation. Mycket av den egna 
tekniken skyddas fortfarande av olika patent, vilket är kännetecknade 
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för den stängda innovationen. Samtidigt gör företaget källkoderna för 
iPhone och iPad tillgängliga för externa utvecklare (men under vissa 
villkor), vilket leder till att den egna produkten i iPhones fall får till-
gång till hundratusentals olika applikationer, Appar, vilket gör den 
ännu mer köpvärd för konsumenten. 

Apple och det oväntade i modellen 
Apple och Steve Jobs tycks med åren ha skaffat sig en viss förståelse 
för det oväntade. Innovationsprocessen till exempel kännetecknas av 
en viss struktur, men också utrymme för ad hoc lösningar.  Företaget 
överraskar regelbundet marknaden, kunderna och konkurrenterna med 
nya idéer och samarbeten.  

Slutsats – Apple och innovationsförmågan 
Kombinationen av organisation, hantering av omvärldssignaler och 
innovation är enligt modellen det som påverkar innovationsförmågan. 
Apple är en handlingskraftig organisation med starkt självförtroende 
och stor samsyn. Det finns också en stark företagskultur, som även 
inkluderar kunderna. Stukturen är platt och informell, men ändå hie-
rarkisk, där ”dreamteams” och nyckelpersoner inom produktion och 
design har företräde. 
 
Omvärldssignalerna hanteras med bred, förutsättningslös och framåt-
syftande uppmärksamhet och man lägger även märke till signaler 
utanför den egna handlingsmiljön. Apple är en letande organisation 
(jfr Weick, 2001) som tar tillvara nya möjligheter, baserade på olika 
omvärldssignaler. 
 
Innovationerna kommer inifrån företaget. De är stegvisa och inkre-
mentella. Merparten av innovationsarbetet i Apple sker på traditionellt 
stängt vis, men det finns även inslag av öppen innovation. 
Innovationsförmågan är enligt modellen kopplad till blå eller röda 
oceaner, samt First Mover eller Sceond Mover.  Företaget opererar på 
de röda oceanerna, men tack vara sin speciella förmåga att bygga va-
rumärke genom design och kundlojalitet har Apple Inc lyckats överty-
ga kunderna om att några av företagets produkter och tjänster snarare 
är att betrakta som blå oceaner. På samma sätt träder företaget in på 
redan etablerade marknader som en Second Mover, men med ett ny-
tänkande som enligt Lieberman och Montgomery (1988, s 48) kan få 
effekten genom teknikskifte eller förändrade konsumentpreferenser att 
det skapas en ny marknad, där Apple blir en First Mover. 
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5.3 Illustrationsexempel 3 - Microsoft 
Bok Författarens/nas bakgrund 
Cusamano, Michael A. & Selby, 
Richard W. (1998). Microsoft Se-
crets – How the World’s Most Pow-
erful Software Company Creates 
Technology, Shapes Markets and 
Manages People. New York, 
Touchstone 

Cusamo är professor och un-
dervisar i strategi och teknik-
management vid MIT’s Sloan 
School of Management. Selby 
undervisar i informations- och 
datavetenskap vid University of 
California, Irvine. 

Foley, Mary Jo. (2008). Microsoft 
2.0 – How Microsoft Plans to Stay 
relevant in the Post-Gates Era. In-
dianapolis, Wiley 

Foley är amerikansk journalist 
som bevakat IT i allmänhet och 
Microsoft i synnerhet under 
decennier. Hon driver All 
About Microsoft Blog 

Wallace, James & Ericksson, Jim 
(1993). Hard Drive – Bill Gates and 
the Making of the Microsoft Empire. 
New York, Harper 

Wallace och Erickson är prisbe-
lönta, undersökande journalis-
ter vid The Seattle Post-
Intelligencer 

Tabell 3: Översikt över managementlitteratur som används för illustrationsexempel 
Microsoft. 

5.3.1 Introduktion 
Microsoft är världens största mjukvaruföretag och till absolut största 
delen en skapelse av en av dess grundare – Bill Gates (William Henry 
Gates III). Såväl företagets historia som Gates bakgrund och uppväxt 
är väl dokumenterat i många böcker och artiklar. 
 
Microsoft startades 1975 i Albuquerque, New Mexico av Bill Gates 
och Paul Allen, som träffats på den exklusiva privatskolan Lakeside, 
där de båda och även Microsofts nuvarande VD (2011), Steve Ball-
mer, kommit i kontakt med datorer, eftersom skolan var en av de för-
sta i USA som skaffat sig en sådan redan 1968. Företagets affärsidé 
var att utveckla programspråk, främst BASIC och sedermera operativ-
system för de olika datorer som fanns på marknaden. Arbetet var 
framgångsrikt och bolaget växte snabbt i takt med att persondatorer 
blev en allt intressantare marknad.  1978 passerade försäljningen 1 
miljon dollar. 1981 slöts ett avtal med IBM om att utveckla ett opera-
tivsystem för IBM:s kommande PC. Wallace och Ericsson (1993) 
konstaterar att Microsoft vid det tillfället inte hade ett eget utvecklat 
operativsystem, utan köpte in ett från en konkurrent. Systemet vidare-
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utvecklades och genom aggressiv prissättning fick Microsoft det att 
bli standard, på konkurrentens bekostnad. När det senare dök upp allt 
fler PC-kloner licenserade Microsoft sitt egna operativsystem MS-
DOS till dessa tillverkare och lyckades genom intensiv marknadsfö-
ring göra sitt operativsystem till branschens standard. 1983 introduce-
rades Windows 1.0, som en utveckling av DOS. När företaget 1985 
fyllde tio år hade det 900 anställda och omsatte 140 miljoner dollar. 
Året därpå flyttade Microsoft till Redmond, Washington, där det fort-
farande (2011) har sitt huvudkontor och stora delar av sin verksamhet 
(se Foley, 2008, s 14, m.fl). 
 
Ytterligare 10 år senare, 1995, omsatte Microsoft 5,9 miljarder dollar 
och hade 17 800 medarbetare. Det året lanserades Windows 95 och 
Internet Explorer, som blev en startpunkt för företagets satsning på 
Internet. 1998 avgick Bill Gates som VD för företaget och blev i stäl-
let ordförande. Ny VD blev Steve Ballmer, som varit Gates högra 
hand sedan 1980. 
 
Under det följande dryga decenniet fram till i dag (augusti 2010) har 
utvecklingen följt ungefär samma spår, med regelbundna lanseringar 
av nya operativsystem (Windows 2000, Windows XP, Windows Vis-
ta, Windows 7), andra dataprogram, som olika versioner av Office, 
samt produkter inom nya segment, som spelkonsolen Xbox och sök-
motorn Bing. Alla lanseringar har inte varit framgångsrika, men sam-
mantaget har företaget fortsatt att växa till en omsättning på dryga 58 
miljarder dollar och 93 000 medarbetare (2009). 

5.3.2 Microsoft som organisation 
Microsoft som organisation har präglats av det faktum att företaget är 
Bill Gates skapelse. Han startade det och äger det fortfarande till stora 
delar. Företagskulturen kännetecknades under pionjäråren och till stor 
del fortfarande av hög arbetsmoral, intensitet, gåpåaranda, ungdom-
lighet och informellitet. Snabb tankeförmåga och hög IQ var nyckel-
faktorer för att få anställning hos det tidiga Microsoft. Wallace och 
Eriksson (1993, s 259) konstaterar att Gates till övervägande del re-
kryterade unga människor direkt från universiteten. Trots att lönen 
inte var speciellt hög var det ändå lätt att rekrytera, med löfte om ak-
tieoptioner och en kreativ arbetsmiljö.  
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Samtidigt har Microsofts organisation naturligtvis också utvecklats i 
takt med att företaget vuxit. Pionjärandans sammanhållning har ersatts 
av det multinationella storföretagets olika styrsystem. Bland de äldre 
medarbetarnas som varit med från början kan finnas en längtan tillba-
ka till tiden före Linux, Web 2.0 och stämningar för missbruk av do-
minerande ställning, då såväl programutvecklingen som resultatet var 
förutsägbara. Samtidigt finns det, enligt Fowley (2008, s 21) nya, unga 
medarbetare med annorlunda perspektiv, som arbetar med den nya 
tidens produkter och tjänster, som Xbox, Zune, Windows Live och 
Windows Mobile.  
 
Utmaningen är att få dessa grupper att dra åt samma håll. Cusamo och 
Selby (1998, s 73) konstaterar att för att klara detta använder Micro-
soft en strategi, där små grupper av funktionsspecialister med överlap-
pande ansvar organiseras. Funktionsexperterna anställer själva nya 
medarbetare inom sitt speciella kompetensområde och utbildar dem 
genom ”learning by doing” och mentorskap. Man skapar också speci-
ella karriärmöjligheter för att behålla och belöna den tekniska persona-
len. 
 
Microsofts organisation ska också fungera så att företaget kan vara 
pionjärer med produkter och standards på nya marknader som håller 
på att växa fram. Därför går företaget in tidigt på nya marknader med 
produkter som är tillräckligt bra, även om de inte är fullt utvecklade, 
för att försöka skapa industristandard. Därefter förbättras produkten 
stegvist (inkrementellt) och gör tids nog den gamla produkten (Micro-
softs eller konkurrenternas) obehövlig. Processen är, enligt Cusamo 
och Selby (1998, s 127) inriktad på att få upp volymerna och om möj-
ligt skapa exklusiva kontrakt för att försäkra sig om att Microsofts 
produkter blir och förblir industristandard. Denna position utnyttjas 
därefter för att integrera, utveckla och förenkla produkterna för att nå 
nya massmarknader och inte minst hålla konkurrenterna borta.  
 
Microsoft är en organisation som systematiskt försöker lära sig av 
avslutade och pågående projekt och produkter. Cusamo och Selby 
(1998, s 327) redogör för hur man uppmuntrar feedback och förbätt-
ringar genom att använda kvantitativa mätmetoder och benchmarking. 
Företaget ser också kundsupport som en del av själva produkten och 
som utgångsmaterial för förbättringar. Man försöker även att skapa 
förbindelser samt dela kunskap och material mellan olika produkt-
grupper. 
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Microsofts organisationsstrategi kan, enligt Wallace och Eriksson 
(1993, s 245) sammanfattas i några ”sanningar”: 
– Outsiders blir aldrig insiders och externa rekryteringar blir sällan 
framgångsrika, beroende på den starka företagskulturen. 
– Alla strategier har som utgångspunkt att skydda och stärka den lön-
samma kärnverksamheten operativsystemet Windows.  
– Tredje gången gillt. Microsoft första och andra versioner fungerar 
inte alltid som det är tänkt. Det vet många av företagets kunder och 
väntar därför med sitt köp.  
– Man behöver inte vara först för att vinna. Microsoft är en typisk 
Second Mover. Företagets styrka ligger i att kopiera, vidareutveckla 
och förbättra redan existerande innovationer. Microsoft studerar nog-
grant sina konkurrenter och hittar deras svaga punkter. 
– Om det inte går att besegra konkurrenterna – vänta ut dem.  Foley 
(2008, s 27) konstaterar att Microsoft numera har sådana resurser att 
om företaget inte klarar av att erövra en marknad direkt försöker man 
om och om igen. 

5.3.3 Microsoft och omvärldssignalerna 
Microsofts omvärld har förändrats över åren. Medan företaget i prak-
tiken länge haft monopol på operativsystem för persondatorer slåss 
man numera på marknader som sökmotorer, digitala mediespelare, 
spelkonsoler och mobiloperativsystem, där företaget snarast är en i 
mängden.   
 
Varje segment har sin egen omvärld som måste bevakas. Inom mark-
naden för operativsystem för persondatorer har konkurrensen, efter de 
första turbulenta åren, blivit alltmer stabil och förutsebar med aktörer 
som IBM och Oracle. En, ur Microsofts synvinkel, disruptiv och där-
med svårförutsebar omvärldsföreteelse är dock hela Open Source rö-
relsen, med det konkurrerande operativsystemet Linux i spetsen. Tan-
ken att transformera betalande kunder till gratisanvändare i utbyte mot 
att de gemensamt utvecklar systemet hotar Microsofts kärnverksamhet 
och affärsmodell i grunden.  
 
De nya marknaderna befolkas också av konkurrenter av en helt annan 
karaktär och med andra affärsmodeller, ofta med rötter i Open Source. 
Den största och viktigaste konkurrenten är Google, men andra aktörer 
som Facebook och Apple tillhör också den omvärld som måste beva-
kas. (se bl.a. Foley, 2008, s 26). 
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Andra omvärldssignaler av mer traditionell och förväntad karaktär är 
teknikutvecklingen, inom de marknader Microsoft agerar på, men i 
allt större utsträckning även på angränsande marknader. Företaget har 
dock under årens lopp varit förvånansvärt försiktigt med att utnyttja 
dessa nya möjligheter, något som Choi et al. (2007) menar kan bero på 
Microsofts ovilja att gå från stängda till öppna innovationssystem.  
Effekten har i stället blivit att dessa nya marknader under lång tid 
lämnats öppna för helt nya aktörer att etablera sig på och även kunna 
växa sig starka, som Google. 
 
Ett annat mycket viktigt omvärldsområde att bevaka är det angränsan-
de samhället i form av länder och regioner och deras lagstiftning. I 
takt med att Microsoft vuxit sig allt starkare och totalt kommit att do-
minera operativsystem för stationära datorer har omvärlden blivit allt 
mer kritiskt till hur företaget utnyttjar denna dominerande ställning.  
Såväl amerikanska staten som EU har stämt Microsoft på mångmil-
jardbelopp. I de uppgörelser som nåtts har företaget bland annat tving-
ats öppna för andra webbläsare än den egna Explorer in i operativsy-
stemet Windows. 

5.3.4 Microsoft och innovationerna 
Microsoft lägger miljarder dollar varje år på forskning och utveckling 
(7 miljarder USD 2007), men därmed inte sagt att företaget är ledande 
inom sina olika verksamhetsområden. Foley (2008, s 39) konstaterar 
att det finns en utbredd uppfattning att Microsoft är mycket bättre på 
att kopiera, låna eller ta andras idéer och utnyttja dem till att tjäna 
pengar än att skapa egen ny teknik eller nya innovationer från grun-
den. Den här bilden försöker Microsoft ändra på både internt och ex-
ternt, med hjälp av olika projekt som ”Innovative Integration”, som är 
en strategi för att integrera tidigare självständiga tekniker och produk-
ter in i Windows och ”Innovate-On portal”, som ger externa partners 
möjlighet att bygga sina system på toppen av olika Windowsprogram.  
Sweet (2001) redogör för hur Microsoft släpper ut betaversioner till 
olika användargrupper för att få deras hjälp att förbättra programmen. 
En beräkning visar att dessa råd angående Windows 98 var värda 550 
miljoner dollar för företaget. 
 
Dagens Microsofts kan ändå främst betecknas som en innovationsfa-
brik, eller snarare en produktutvecklingsfabrik. Företaget är verksamt 
inom många olika marknader och segment, och tillämpar en innova-
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tionsstrategi som kännetecknas av att arbetet sker med parallella ar-
betsgrupper, som synkroniserar sitt arbete på daglig basis. Denna in-
krementella process är öppen och förutsägbar och ger utvecklings-
grupperna möjlighet att ständigt veta var i processen man befinner sig.  
Man har alltid en produkt rent teoretisk klar för leverans, med olika 
versioner för varje delmarknad.  
 
Cusamo och Selby (1998, s 261) beskriver hur dataprogrammen grad-
vis får växa fram i stället för att man har en komplett produktspecifi-
kation innan arbetet påbörjas. Under utvecklingsprocessen gång er-
sätts regelbundet gamla komponenter med nya, när en ny produktver-
sion tas fram. Cusamo och Selby (1998, s 280) konstaterar också att 
Microsofts utvecklingsgrupper är försiktiga med förändringar, speci-
ellt om dessa ändringar står i konflikt med hur Windows fungerar. En 
tumregel är att nya funktioner måste vara minst dubbelt så bra som de 
gamla, för att man ska göra ett byte.  
 
Till Microsofts utmaningar när det gäller innovation hör, enligt Foley 
(2008, s 424) att det är svårt att gå från inkrementella innovationer till 
disruptiva. Det är också svårt, men nödvändigt att balansera mellan att 
vara teknikdriven och att vara konsument- och innehållsdriven.  I takt 
med att Microsoft utvidgar sina marknader till att även omfatta sådana 
områden som sökmotorer, spel och sociala media uppstår ett behov av 
att utveckla innovationsstrategierna till att mer likna Googles, där alla 
är ansvariga för innovationsarbetet, och att goda idéer ofta kommer 
”outside the box”.  

5.3.5 Microsoft och modellen 
Precis som Google och Apple kan Microsoft placeras in i modellen 
med utgångspunkt från den ovanstående beskrivningen. 

Microsoft och organisationsfaktorerna i modellen 
Modellen tar upp tre organisationsdimensioner – historia, struktur och 
kultur. Microsofts historia är en viktig påverkansfaktor. Företaget är 
präglat av sin tillblivelse och tillväxt i det sena 1900-talet, då person-
datorn var stationär och fungerade som en egen enhet. I den världen 
introducerade Microsoft mycket framgångrikt olika operativsystem 
och dataprogram, som i praktiken blev industristandard, som Win-
dows och Office.  Nu, i det tidiga 2000-talet ser persondatorvärlden 
annorlunda ut, när persondatorerna alltmer blir sammankopplade i 
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nätverk, användbara dataprogram tillhandhålls utan kostnad och dessa 
program också alltmer fungerar som en tjänst och inte en produkt. Till 
detta kommer den senaste utvecklingen med mobila läsplattor som 
kan göra persondatorn obehövlig. Det här är en utveckling som går 
stick i stäv med Microsofts historiska erfarenhet av vad som är avgö-
rande för att nå framgång. 
 
Microsofts organisationsstruktur, är svår att analysera enbart med ut-
gångspunkt från litteraturstudier. Hanteringen av sådana omvärldsfak-
torer som Internet och Cloud Computing pekar på att strukturen är 
byråkratisk snarare än platt, eftersom en byråkratisk organisation ten-
derar att uppmärksamma information som bekräftar att omvärlden är 
stabil, medan den platta organisationen är mer öppen för motsägelse-
full information (jfr Brunsson, 2006). På samma sätt tyder Microsofts 
agerande på att företaget har en handlingskraftig organisation, med 
starkt självförtroende och stor samsyn som leder till en förenklad om-
världsbild. 
 
Microsofts organisationskultur bejakar knappast externa nätverk av 
ömsesidiga beroenden och sociala relationer (jfr Hamrefors, 2009).  
Snarare verkar man, åtminstone tidigare, ha definierat omvärlden i 
militärstrategiska termer och försökt att utnyttja sin dominerande 
ställning till att äga all nödvändig kunskap själv (jfr Teigland och 
Hamrefors, 2005; Hedin och Sandström, 2006). Den kulturen och stra-
tegin verkar, i skenet av den ökande och förändrade konkurrensen, 
sakta ersättas av ett öppet bejakande av behovet av mer jämbördiga 
externa relationer. 

Microsoft och omvärldssignalerna i modellen 
Microsofts sätt att uppmärksamma omvärldssignalerna har varierat 
över tid. Under de tidiga åren var man snabb med att dra nytta av olika 
trender och tendenser för persondatorer och etablera sina program som 
standard, trots att de inte alltid var helt färdiga vid lanseringen.  I takt 
med att företaget växte och blev alltmer etablerat verkar snabbheten 
att uppmärksamma omvärldssignaler ha dämpats. Vissa signaler, som 
Internet, Cloud Computing och mobila läsplattor, verkar Microsoft 
först knappast ha uppmärksammat alls, eftersom de tydligen uppfatta-
des som alltför långt bort från företagets handlingsmiljö för att ha nå-
gon relevans.  Här kan företagets självbild ha haft betydelse (jfr Ham-
refors, 2009; Weick, 1995). 
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Microsofts meningsskapande följer samma mönster som uppmärk-
sammandet. Det växer fram en bild av en lärprocess som stämmer 
överens med en avvaktande eller rentav försvarande organisation. Man 
är i stort nöjd med sakernas tillstånd, men kan tänka sig att komplette-
ra med en eller annan innovation. Företaget är berett att kämpa mot 
omvärlden för att förutsättningarna ska förbli som de är (jfr Weick, 
2001).  Generaliseringar och gissningar – SWAG – är inte en del av 
strategin 

Microsoft och innovationerna i modellen 
 Microsofts innovationsarbete, enligt Bessants och Tidds (2007) kate-
gorier, stämmer främst med produktinnovation, som innebär föränd-
ringar i det utbud av produkter och/eller tjänster som organisationen 
erbjuder. Möjligen kan man säga att Microsofts övergång till att även 
erbjuda molnbaserade tjänster är en processinnovation. 
 
Microsofts innovationer har sitt ursprung dels hos företaget självt, dels 
i omvärlden via konkurrenter och nätverk. Däremot är det ovanligt att 
Microsoft använder sig av användarinnovationer. Inriktningen är steg-
vis och inkrementell. Man fortsätter att utveckla och förbättra redan 
existerande produkter, enligt ett väl beprövat system. Det är de röda 
oceanerna som står i fokus, när man utnyttjar redan existerande tekno-
logi och kunskap. Den disruptiva innovationen, som skulle kunna leda 
till en blå ocean, är en strategi som snarare upplevs som ett hot. 
 
Microsoft är ett företag som hela tiden hyllat den traditionella, stängda 
synen på innovation. Allt ska helst ske inom företagets egna väggar, 
men under årens lopp har man icke desto mindre regelbundet köpt på 
sig nya företag med ny teknik. Användarinnovationer inom Open 
Source däremot är ett synsätt som varit främmande för Microsoft. 
Därför är det intressant att notera att företaget på senare tid börjat pla-
nera för molnbaserad gratisdistribution av dataprogram som tidigare 
alltid kostat pengar.  

Microsoft och det oväntade i modellen 
Microsoft tillhör inte de företag som bejakar det oväntade med ovissa 
problematiska situationer och inneboende konflikter. Tvärtom fram-
står företaget som synnerligen strukturerat och med liten förståelse för 
omvärldshändelser bortom det förutsägbara. 
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Slutsats – Microsoft och innovationsförmågan 
Organisationen, hanteringen av omvärldssignalerna och innovations-
strukturen bildar tillsammans ett mönster som, enligt modellen, påver-
kar Microsofts innovationsförmåga. Tyngdpunkten ligger även för 
Microsoft på organisation och innovation, även om omvärldssignaler-
na påverkar på så sätt att det är något som företaget förhållandevis 
aktivt försvarar sig mot. Inte heller Microsoft tar medvetet någon stör-
re hänsyn till det oväntade. 
 
Alla tre organisationsfaktorerna historia, struktur och kultur i model-
len har i någon mån relevans för Microsoft. När det gäller innova-
tionsfaktorerna är det den stegvisa och inkrementella strategin som 
dominerar. 
 
Microsofts innovationsförmåga är riktad mot de röda oceanerna och 
att vara Second Mover. Man utvecklar och försvarar den stationära 
datorns operativsystem, som kan karakteriseras som en röd ocean, och 
har, som påpekats tidigare, varit sena att bejaka såväl Internet och 
Cloud Computing som de mobila läsplattorna. Först när dessa förete-
elser har övergått från att vara ett antal First Movers blåa oceaner till 
att bli alla Second Movers röda ocean visar Microsoft intresse. 

5.4 Illustrationsexempel 4 - Virgin 
Bok Författarens bakgrund 
Branson, Richard (2004). Loosing my 
Virginity. The Updated Story of The 
World’s Greatest Entrepreneur. New 
York, Three River Press 

Branson har givit ut ett antal 
biografier under årens lopp, 
som bland annat beskriver 
olika faser i arbetet med att 
bygga upp Virgin. 

Branson, Richard (2008). Business 
Stripped Bare – Adventures of a 
Global Entrepreneur. London, Virgin 
Books 

Se ovan 

Dearlove, Des (2007). Business The 
Richard Branson Way. Chichester, 
Capstone 

Dearlove är brittisk journalist 
och författare som bland annat 
varit kolumnist på The Times. 

Tabell 4: Översikt över managementlitteratur som används för illustrationsexempel 
Virgin 
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5.4.1 Introduktion 
En introduktion av Virgin kan lämpligen börja på företagsgruppens 
hemsida. Därifrån når man över 70 olika Virginföretag – Från Virgin 
Atlantic Airways (”Hello Gorgeous”) över Virgin Connect (”We 
deliver simple broadband to the places it has never been before”) och 
Virgin Earth Challenge (“Save the Earth”) till Virgin Wines (“Life's 
too short for boring wine!”). Sidan innehåller även Richards blogg 
som denna dag (100908) har inlägg kring utbildning och bröstcancer, 
en vädjan till förmån för översvämningsoffren i Pakistan samt reklam 
för ett antal olika Virginföretag.  
 
Det är en sida av Richard Bransons skapelse Virgin – engagemang, 
samhällsnytta, försäljning, entreprenörsanda och varumärkesbygge i 
en fullständigt unik kombination. En annan sida är siffrorna. Virgin 
Group Ltd är en mycket lönsam företagsgrupp som år 2009 omsatte 
cirka 135 miljarder SEK och bestod av cirka 300 företag (det är svårt 
att säga exakt, eftersom nya företag ständigt tillkommer, medan andra 
avyttras). Antalet anställda var samma år omkring 50 000. 
 
Richard Branson föddes 1950. Hans skolgång blev inte någon större 
framgång.  Han är dyslektiker, hade det rätt svårt i skolan och ägnade i 
stället redan i tonåren mer tid åt affärer än studier. Vid 16 års ålder 
startade han en studenttidning. Året därpå lämnade Branson skolan för 
att kunna satsa helhjärtat på tidningen. Tre år senare, 1970, startade 
han och en partner den första verksamheten under varumärket Virgin, 
nämligen postorderförsäljning av skivor. De ansåg sig själva som 
jungfrur i näringslivet, därav namnet. Virgin-logotypen skissades ur-
sprungligen på en pappersservett och är i stort sett oförändrad jämfört 
med den ursprungliga bilden.  
 
1971 öppnades den första skivbutiken och ett år senare startades en 
inspelningsstudio och skivmärket Virgin Records. Det stora genom-
brottet kom 1973 med lanseringen av Mike Oldfields ”Tubular Bells”, 
som blev den största försäljningsframgången i branschen på decenni-
er. Utvecklingen inom grammofonsektorn fortsatte sedan med lanse-
ring i andra länder som USA och Frankrike, samt kontrakt med ytter-
ligare ett antal populära artister. I början av åttiotalet expanderade 
Virgin in på andra marknader, som film, video, fastigheter och data-
spel. 1984 etablerar sig företaget på flygmarknaden med Virgin Atlan-
tic Airways och Virgin Cargo.  1986 börsnoteras Virgin Group, men 
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företaget köptes tillbaka två år senare av företagsledningen med Bran-
son i spetsen och har sedan dess förblivit i privat ägo.  
 
1992-1993 togs ett symboliskt viktig steg. Då såldes ”juvelen i kro-
nan”, Virgin Music Group, till Thorn EMI för 1 miljard dollar. Peng-
arna användes för nya förvärv i andra branscher. Varumärket Virgin 
stod nu för något annat och större än enbart musik. Expansionen fort-
satte därefter under 90-talet och 00-talet inom en mängd olika områ-
den och världsdelar. Några exempel är Virgin Cola (läskedrycker), 
Virgin Direct Personal Financial Service (pensionsförsäkringar), Vir-
gin.net (Internetservice), Virgin Rail Group (tågtrafik), Virgin Galac-
tic (rymdresor) och Virgin Fuel (miljövänligt flygbränsle). 

5.4.2 Virgin som organisation 
Virgins framgångar bygger på många olika delstrategier som vävs 
samman och genomsyrar hela organisationen.  Dessa strategier är be-
skrivna dels i facklitteratur, dels i Bransons egna memoarböcker (som 
i sin tur är del av den PR-strategi som beskrivs). 
 
Darling et al. (2007) noterar att Virgin och Branson har ett intressant 
perspektiv när det gäller hur affärerna ska skötas. Företaget måste vara 
inkluderande, och medarbetarna ska ha roligt på jobbet.  Det är något 
som de flesta unga, entreprenörsdrivna företag har gemensamt, men 
Virgin har i stor utsträckning lyckats behålla den känslan, trots att 
företaget blivit så stort.  Darling et al. (2007) uppmärksammar också 
att Branson vänder på den traditionella bilden av vem företaget är till 
för och menar att Virgin ska sätta de anställda först, därefter kunderna 
och först på tredje plats aktieägarna.  Om medarbetarna är glada blir 
kunderna nöjda och det leder i sin tur till ett lönsammare företag som 
gynnar aktieägarna. 
 
Bransons ledarstil är synnerligen demokratisk, med rötter i 60-talet 
och 70-talet. Till skillnad från övriga företagsledare som nämns i den 
här avhandlingen är han en allmänt omvittnat vänlig person, som tror 
på att delegera makt och ansvar. Varumärket Virgin bygger på att 
människor – kunder och anställda – kommer först. Branson brukar 
beskriva medarbetarna som en stor extrafamilj. Denna ledarstil leder 
till lojalitet mot företaget och dess idéer hos de anställda som även 
påverkar lönebilden. Dearlove (2007, s 41) konstaterar att många arbe-
tar för lägre löner än normalt, eftersom det är så trevligt att vara an-
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ställd hos Virgin och dessutom innebär det tydliga karriärmöjligheter, 
inte minst tack vare den speciella och diversifierade företagsstruktu-
ren. 
 
Dearlove (2007, s 71) markerar att Virgin, trots att det finns cirka 
50 000 anställda, inte är ett stort företag, utan snarare ett stort varu-
märke som består av ett antal kluster av små företag, som alla arbetar 
oberoende av varandra, vilket skapar ett större handlingsutrymme, 
men som samtidigt förstärker varandra och det gemensamma varu-
märket. Branson (2004, s 352) redogör för hur ett Virginföretag som 
blivit för stort delas upp i mindre enheter. Vice VD, vice försäljnings-
chefen och vice marknadsdirektören gratuleras till att plötsligt blivit 
VD, försäljningschef och marknadsdirektör i ett helt nytt företag.  
 
En central komponent i organisationsstrategin är att använda Virgins 
varumärke på bästa sätt. Hatch och Schultz (2003) noterar hur viktig 
varumärkets berättelse (story) är och att Virgins berättelse handlar om 
tuffa strider med etablissemanget inom praktiskt taget alla branscher 
företaget gått in i. Trots att dessa strider för länge sedan är över odlas 
denna bild fortfarande mycket framgångsrikt och Branson har blivit 
något av en folkhjälte, speciellt hos den unga generationen.  Martinez 
och Pina (2010) framhåller att trots att Virgin finns inom så väldigt 
många olika branscher är det, enligt olika undersökningar, flygbolaget 
Virgin Atlantic, som är absolut viktigast för bilden av varumärket, 
vilket i sig innebär en utmaning. Även andra delar av företaget kan 
dock påverka varumärket som helhet. Balmer och Gray (2003) påmin-
ner om hur varumärket Virgin fick det besvärligt när dotterbolaget 
Virgin Rail hade stora bekymmer med kvalitet och service och gapet 
mellan löfte och utförande blev för stort.  
 
Branson är kritisk till den västerländska, begränsade inställningen till 
varumärket och hur det kan överföras till andra marknader. Han före-
drar den japanska inställningen, där samma varumärke kan användas 
inom många olika branscher, som Mitsubishi och Yamaha. En mycket 
viktig del i varumärkesbygget Virgin är Richard Bransons egen fram-
toning i media. Han har förvandlat sig själv till en vandrande logoty-
pe. Varje gång han framträder i något sammanhang i radio, TV, skrift-
liga media eller på nätet gynnar det varumärket Virgin. Det är full-
ständigt medvetet och förmodligen en av de effektivaste marknads-
strategier som något företag genomfört. Dearlove (2007, s 93) 
konstaterar att skapa bra mediebevakning är lika viktigt för Branson 
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som att ha ekonomin i balans vid årets slut. Han har själv beräknat att 
en fjärdedel av hans tid går åt till PR aktiviteter. Branson är särskilt 
duktig på att skapa nyheter som gör sig bra på bild. Han är till exem-
pel beredd att klä ut sig till clown eller flygvärdinna för att gå media 
till mötes, vilket knappast är aktuellt för andra i hans position.  
 
Ett annat huvudspår i organisationsstrategin är ekonomi och planering. 
Även om intrycket är att Virgin utmanar olika monopol eller oligopol, 
bara för att de råkar finnas där, så ligger det mycket planering bakom 
varje nytt företag. Att Virgin plötsligt dyker upp som en ny, stark och 
utmanande aktör inom olika branscher har föregåtts av ibland decen-
niers research och analys, med inslag av nyfikenhet – en annan viktig 
framgångsfaktor, enligt Branson (2008, s 230). Han är också mycket 
noga med att kontrollera att den finansiella risken att ge sig in på en 
ny marknad är rimlig. 
 
Ytterligare organisatoriska faktorer som bidrar till Virgingruppens 
framgångar är förmågan att identifiera relevanta tillväxtmöjligheter, 
att agera snabbt när en sådan möjlighet yppar sig, samt att skapa och 
leda effektiva joint ventures.  Branson föredrar om möjligt en 50/50 
uppgörelse med sina affärspartners, åtminstone till att börja med. Det 
ursprungliga kontraktet kan sedan omförhandlas. Branson är en myck-
et skicklig förhandlare, som när det gäller att få vad han vill, kan ha 
hur mycket tålamod som helst. Man kan, enligt Dearlove (2007, s 105) 
säga att det finns två Branson – en folkets favorit, som miljontals 
människor känner till och beundrar och en annan skicklig men hän-
synslös förhandlare som bara hans affärspartners möter. 

5.4.3 Virgin och omvärldssignalerna 
Virgin har under årens lopp ständigt reagerat på omvärldssignaler och 
varit beredd att anpassa företagets verksamhet och strategier. Branson 
(2004, s 344) redogör själv för hur Virgin, som i början av 70-talet var 
ett mycket litet företag som enbart sysslade med postorderförsäljning 
av grammofonskivor, råkade ut för att det brittiska postverket strejka-
de under ett halvår. Virgin svarade med att inom ett par dagar efter det 
att strejken brutit ut öppna sin första skivbutik. Om företaget inte hade 
varit lyhört mot omvärlden hade det gått i konkurs. 
 
Virgin och Branson är, enligt Dearlove (2007, s 119) skickliga på att 
ständigt scanna av omvärlden både på jakt efter marknader och företag 
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som det går att ge sig på och möjliga förändringar inom de marknader 
man redan är verksamma på.  Man satsar sällan på storslagna idéer 
och projekt utan främst jordnära aktiviteter som ligger i tiden. Det 
finns också en tillåtande kultur inom företaget som uppmuntrar nya 
idéer och affärsmöjligheter. Det innebär att Virgin och Branson nume-
ra varje vecka får in hundratals nya såväl interna som externa affärs-
förslag . Varje förslag till ny verksamhet måste, för att vara intressant, 
innehålla ett antal aspekter, förutom att ligga i linje med varumärket 
Virgins bild att vara uppkäftigt, ha roligt och sätta anställda och kun-
der främst. Oligopol med två eller tre stora aktörer som dominerar är 
till exempel alltid en intressant aspekt. 
 
En viktig orsak till att Virgingruppen är så framgångsrik är förmågan 
att agera snabbt, när ett tillfälle yppar sig. Ofta handlar det om måna-
der, där andra skulle behöva år. Dearlove (2007, s 126) konstaterar att 
Branson inte är någon stor beundrare av marknadsundersökningar och 
fokusgrupper, utan litar mera på sina egna, ständigt pågående samtal 
med olika kunder, när det gäller att skanna av omvärlden.   

5.4.4 Virgin och innovationerna 
Branson (2008, s 224) menar att Virgins varumärke och position på 
marknaden ökar omvärldens förväntningar på att företaget ska vara 
innovativt, inte för innovationens egen skull, utan för att kunna levere-
ra en kundupplevelse utöver det förväntade . 
 
Innovation uppstår, enligt Branson (2008, s 216-222), när man ställer 
sig frågan hur en extraordinär kundupplevelse på ett visst område 
skulle kunna se ut, samt ger medarbetarna resurser och makt att 
genomföra svaren.  Det krävs en grupp specialister på olika relevanta 
områden, som arbetar nära varandra, respekterar varandras kunskap, 
och som är beredda att kämpa för det som de tycker är viktigt. Bran-
son (2008, s 216) påpekar vidare att innovationen måste vara lämplig 
för det aktuella området, fylla ett behov hos kunderna och ge ett över-
tag gentemot konkurrenterna. Innovation innebär inte nödvändigtvis 
att vara först, men däremot bäst.  Innovation är ofta vad man inte viss-
te att man ville ha till dess att man fick det. Den kan inte skiljas ut från 
den dagliga verksamheten. Förändringar och förbättringar sker stän-
digt. Allt handlar om affärer, kreativitet, flexibilitet och att motsvara 
kundernas förväntningar. Det sker lättast i små företag. 
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Tur är avgörande för innovationer, enligt Branson (2008, s 226).  Men 
turen favoriserar alltid den väl förberedde och det krävs att man inte är 
rädd att begå misstag. Branson (2008, s 242) definierar innovation 
som något du får när du utnyttjar turen, när du reser dig från ditt 
skrivbord och tar reda på vart idéer och människor leder dig. Branson 
tror också på pristävlingar som innovationsmotor. Det faktum att det 
finns ett mål kan driva en idé vidare. Pristävlingar kan också fungera 
som fokuseringspunkter för riskkapital och entreprenöriella ambitio-
ner.  
 
Branson väljer med förkärlek att gå in i mogna branscher, som länge 
saknat innovationer och där Virgin är Second Mover. Ofta känneteck-
nas de befintliga aktörerna i dessa branscher av bristande utvecklings-
förmåga och bristande intresse för vad kunderna egentligen vill ha. 
Kunderna har många gånger också resignerat och accepterat sakernas 
tillstånd. Även om Branson satsar på innovationer i första hand inom 
existerande, ofta mogna marknader, finns det åtminstone två undan-
tag. Det ena är rymdturism med Virgin Galactic och det andra miljö-
vänligt flygbränsle med Virgin Fuel. 

5.4.5 Virgin och modellen 
Virgin kan, precis som övriga illustrationsexempel, placeras in i mo-
dellen med utgångspunkt från de ovanstående beskrivna organisato-
riska karaktärsdragen. 

Virgin och organisationsfaktorerna i modellen 
Virgins historia är, i jämförelse med övriga illustrationsexempel, 
mycket splittrad. Företaget har inte haft ett speciellt verksamhetsom-
råde inom vilket det har arbetat, utan tvärtom ständigt diversifierat sig 
in i nya branscher och områden. Den sammanhållande länken, även 
historiskt, är varumärket. Den lättillgängliga information som har fun-
nits kring den pågående och tidigare verksamheten inom företaget har 
därmed inte alltid varit relevant i ett nuläge, där man söker informa-
tion om en helt ny bransch.  Respekten för det förflutna tar sig då nya 
uttryck. Virgingruppen fokuserar på att få fram information inom sek-
torer med olika former av monopol och oligopol som kan utmanas och 
där varumärket Virgin innebär en konkurrensfördel. Det är en process 
som med åren prövats i mängder av branscher, så här kan det ske ett 
viss tillbakablickande med inslag av såväl tradition som myter och 
ritualer (jfr Weick, 1995 och Pfeffer och Salancik, 2003). 
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Beroende på hur omvärlden uppfattas av en organisation kan arbetet 
struktureras på olika sätt.  Mycket tyder på att Virgingruppen uppfat-
tar omvärlden som kaotisk och har organiserat sig därefter Företags-
gruppen har en tydligt platt organisationsstruktur, med många olika, 
fristående företag. Organisationen är också förhållandevis flexibel, 
vilket gör att den har lättare att anpassa sig till oväntade omvärldsför-
ändringar. (jfr Burns och Stalker, 1961; Brunsson, 2006). 
 
Å andra sidan framstår Virgingruppen som en handlingskraftig snarare 
än en politisk organisation, med starkt självförtroende och stor samsyn 
i linje med Brunssons (2006) definition. Det skulle tyda på en förenk-
lad omvärldsbild, där man både vet vilka åtgärder som behöver vidtas 
och har kapacitet att genomföra dem. 
 
Virgin har också en mycket stark företagskultur, som till stor del kret-
sar kring Richard Bransons personlighet, framtoning och budskap. En 
viktig del av företagskulturen är att alla inom organisationen ska ha 
roligt, vilket innebär att arbete och fritid blandas och lönebilden på-
verkas. Det präglar också såväl självbild som den mediala berättelsen. 
 I företagskulturen ingår även att bygga nätverk, ofta i form av joint 
ventures. Virgin bejakar utvecklingen mot större öppenhet och infor-
mella kontakter (jfr Hamrefors, 2009), men under förutsättning att 
planering och ekonomi får överordnad betydelse. 
 
Virgin har en företagskultur som inkluderar kunderna, även om den 
inte är lika tydlig som Apple’s, mycket beroende på att Virgins pro-
dukt- och tjänsteutbud är så mycket mer mångfasetterat.  

Virgin och omvärldssignalerna i modellen 
Virgins omvärldsbild är splittrad, vilket präglar företagets sätt att 
uppmärksamma omvärldssignalerna. Under årens lopp har man up-
penbarligen lärt sig att inte låta lättheten att få tag på viss omvärldsin-
formation styra (jfr Pfeffer och Salancik, 2003), utan tvärtom meto-
diskt sökt efter även svårfångade omvärldssignaler i andra branscher 
än de där man för tillfället är verksam. Det innebär att Virgin, till 
skillnad från många andra företag, inte låter avståndet mellan hand-
lingsmiljö och omvärldssignal styra (jfr Hamrefors, 2009).  
 
Virgins meningsskapandeprocess har dubbla dimensioner.  För det 
första strävar företaget, precis som alla andra företag, att skapa me-
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ning kring vad som händer inom de verksamheter man redan är verk-
sam inom. Den processen följer gängse mönster, där Virgin sorterar 
materialet och letar samband för att få fram en så klok och användbar 
bild av omvärlden som möjligt (jfr Weick, 1995, 2001). Den proces-
sen karaktäriseras av rimlighet, generalisering och viss tillbakablick-
ande och utgår från existerande erfarenheter inom organisationen. 
Parallellt pågår en annan meningsskapandeprocess med fokus på de 
sektorer och branscher där Virgin ännu inte är en aktör. Här finns det 
inga tidigare erfarenheter att falla tillbaka på, utan man är hänvisad till 
att skapa ny kunskap och nya omvärldsbilder, även om tidigare erfa-
renheter inom andra branscher kan vara till viss hjälp. 
 
Virgins lärprocess kännetecknas av att organisationen letar nya möj-
ligheter, baserade på de insamlade omvärldssignalerna. Det är en aktiv 
strategi, som tyder på att Virgin främst ser omvärlden som fylld av 
möjligheter, som det gäller att ta tillvara (jfr Weick, 2001). Man är 
ständigt beredd på att vidta olika åtgärder, som innefattar såväl ut-
veckling som avveckling av befintlig verksamhet, som att skapa helt 
nya aktiviteter (jfr Argyris och Schön, 1978). För de redan befintliga 
verksamheterna däremot är lärprocessen mer traditionell. 
 
Virgins strategi att agera snabbt när ett tillfälle yppar sig indikerar att 
Virgin ägnar sig åt SWAG, enligt Fulds (1995) definition. 

Virgin och innovationerna i modellen 
Att kategorisera Virgins innovationsarbete, enligt Bessants och Tidds 
(2007) modell är en utmaning eftersom företaget arbetar inom så 
många olika branscher och med olika förutsättningar. Alla fyra kate-
gorierna (produkt-, process-, position- och paradigminnovation) är i 
någon mån relevanta. Det vanligaste, inte minst med tanke på att Vir-
gin oftast är en Second Mover, är produkt- och processinnovationer.  
Virgins innovationsarbete är, enligt Branson, intensivt, tämligen jord-
nära och har mycket tydligt kundfokus. Innovationens ursprung är i 
första hand inom den egna organisationen, men med inriktning på an-
vändarna. Virgin ger medarbetarna stor frihet att skapa extraordinära 
kundupplevelser.   
 
Innovationernas inriktning är inkrementell. Virgin är Second Mover 
med inriktning på de röda oceanerna. Man går in i mogna branscher 
och förbättrar redan existerande kunderbjudanden. Arbetet sker steg-
vis, med fortlöpande uppdateringar. Virgingruppen utnyttjar redan 
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existerande teknologi och kunskap. Det gäller även när företaget un-
dantagsvis går in i helt nya branscher som rymdturism (Virgin Gala-
tic) och miljövänligt flygbränsle (Virgin Fuel).  
 
Även om Virgin tillskriver sig själva extremt kundfokus så är innova-
tionsarbetets karaktär fortfarande till största delen traditionellt och 
stängt. Det pågår visserligen ständigt kunddialoger inom de olika Vir-
ginföretagen, men de goda idéerna som kommer fram i dessa dialoger 
utvecklas sedan på ett traditionellt sätt inom Virgingruppen. Det kan 
möjligtvis bero på att Virgin, till skillnad från övriga illustrationsex-
empel, inte främst är verksam i IT- och Internetsektorn, där öppen 
innovation kommit längre, utan i olika mogna branscher. 

Virgin och det oväntade i modellen 
Virgin och Branson verkar ha en viss faiblesse för det oväntade i det 
deweyska perspektivet som ett organisatoriskt undersökande bortom 
det traditionella meningsskapandet. Ovissa problematiska situationer 
med inneboende konflikter passar Virgins snabba och decentraliserade 
beslutsstruktur, vilket gör att man kan få ett försprång gentemot de 
traditionella konkurrenterna. Trots att Virgin främst rör sig inom de 
röda oceanernas kända marknadsutrymme kan man här se en koppling 
till blå oceanernas strategi att skapa nya hittills okända och oprövade 
möjligheter (jfr Kim och Mauborgne, 2005). Virgin-företagen är också 
Second Movers inom sina respektive verksamhetsområden, med un-
dantag för Virgin Galatic och Virgin Fuel, som är First Movers inom 
sektorer som kan betraktas som blå oceaner. 

Slutsats – Virgin och innovationsförmågan 
Virgin skiljer sig från de övriga undersökta företagen genom att inte 
vara verksamt i ICT-sektorn, och också genom att ha en mer splittrad 
historia än de övriga, men det är enligt modellen ändå samma faktorer 
som påverkar innovationsförmågan. 
 
Organisationen är extremt platt och flexibel och har därmed lätt att 
anpassa sig till en kaotisk omvärld.  Organisationen är vidare hand-
lingskraftig, med ett starkt självförtroende, men ändå med en öppen 
attityd mot omvärlden. Företagskulturen är stark, med fokus på Ri-
chard Branson.  
 
Virgin uppmärksammar omvärldsfaktorer inom ett väldigt brett fält, 
som består såväl av de områden där företaget är verksamt, som inom 
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en mängd andra som representerar potentiella möjligheter. På samma 
sätt finns det en dubbel meningsskapandeprocess, som dels är riktad 
mot de befintliga områdena, dels mot de potentiella. Virgin är en le-
tande organisation med en omvärld som upplevs vara fylld av möjlig-
heter. 
 
Innovationsarbetet är traditionellt, stegvist och inkrementellt, med 
tydligt kundfokus. I det traditionella förhållningssättet ligger att inno-
vationerna kommer från den egna organisationen och är stängda.  
Virgin bejakar det oväntade, och försöker dra nytta av det faktum att 
organisationen är så platt och snabb och därmed kan fatta snabba be-
slut på olika oväntade omvärldssignaler. 
 
Slutsatsen i modellen blir att Virgins innovationsförmåga riktas mot 
de röda oceanerna som Second Mover. Företagets förmåga att gå in i 
mogna branscher med nya kunderbjudande är omvittnad. Det finns 
dock på sista tiden inslag av blå oceaner när företaget gör entré i helt 
nya, ännu icke existerande branscher. 
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Del 6: Slutsatser och diskussion  

6.1 Vilka övergripande slutsatser går det att dra av 
illustrationsexemplen? 
Diskussionen och slutsatserna utgår såväl från litteraturöversikten i del 
3, som analysen av illustrationsexemplen i del 5, samt den sammanfat-
tande modellen i del 4.  
Modellen ger utrymme för ett antal olika tolkningsområden som: 
– Förhållandet mellan organisationens konstruktion och hur organisa-
tionen hanterar omvärldssignalerna. 
– Förhållandet mellan organisationens konstruktion och innovations-
arbetet. 
– Förhållandet mellan organisationens hantering av omvärldssignaler-
na och dess innovationsarbete. 
– Förhållandet mellan å ena sidan hanteringen av det oväntade och å 
andra sidan omvärldssignaler respektive innovationsarbete. 
– Innovationsförmågan, uttryckt i First Mover eller Second Mover, 
respektive Blue Ocean eller Red Ocean. 
– Analys av några av modellens olika samspel och förhållanden 

6.1.1 Förhållandet mellan organisations konstruktion och hur den 
hanterar omvärldssignalerna 
I ett första steg tänker jag peka på några gemensamma drag hos de 
fyra studerade företagen när det gäller organisationens konstruktion 
respektive hanteringen av omvärldssignalerna, för att därefter i steg 
två resonera kring kopplingen mellan dessa båda infallsvinklar. 

6.1.1.1 Historia 
Enligt bland andra Weick (1995) och Pfeffer och Salancik (2003) har 
organisationens uppkomst betydelse för den fortsatta verksamheten, 
vilket till stor del bekräftas av illustrationsexemplen. Samtliga under-
sökta företag är relativt unga. Apple, Microsoft och Virgin startade på 
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70-talet och Google på 90-talet. Ändå går det att notera hur minnen 
och förpliktelsen mot det förflutna spelar roll. 
 
Googles grundare är akademiker och har behållit den akademiska 
framtoning och inte minst den stora tilltron till matematik och veten-
skap som avgörande faktorer även i affärslivet. Särskilt Google, men 
även Microsoft nyrekryterar nästan uteslutande akademiker, gärna 
disputerade. Branson, å andra sidan, som hoppade av skolan tidigt, är 
uttalat misstänksam mot alla former av traditionell företagsledning 
och föredrar att vara ute i verkligheten och söka inspiration hos kun-
derna. Apple och Jobs har gått en egen väg, och präglas, enligt Biovin 
och Roch (2006) av en speciell inspirationslogik som sätter kreativitet 
och öppenhet före rationalitet och effektivitet – vilket har historiska 
rötter hos Apple. 
 
 Pfeffers och Salanciks (2003) diskussion om att organisationen hante-
rar respekten för det förflutna på olika sätt, som att utgå från att det 
alltid kommer att fungera som förut, eller att bygga upp traditioner, 
myter och ritualer byggda på det förflutna, återfinns också i praktiken 
hos alla de fyra undersökta företagen och deras sätt att hantera om-
världssignalerna. Microsofts ovilja att erkänna att den digitala världen 
sedan länge är på väg bort från ”stand alone”-datorer som behöver ett 
eget operativsystem är ett exempel. Apples ständiga hyllning av krea-
tivitet och design ett annat och Googles senfärdighet att uppmärk-
samma de social medias betydelse för internetanvändningen ett tredje. 
Virgin och Branson framstår i det här sammanhanget som den aktör 
som har haft lättast att befria sig från det förflutnas förpliktelser, kan-
ske tydligast symboliserat av försäljningen av Virgin Music Group, 
som var det företag där det hela började. 

6.1.1.2 Struktur 
Organisationens omvärldsuppfattning påverkas i nuet av hur verksam-
heten är strukturerad. I modellen finns det tre olika strukturalternativ, 
som delvis överlappar varandra. I alternativet platt eller byråkratisk, 
som det formuleras av Burns och Stalker (1961) är samtliga undersök-
ta företag att hänföra till kategorin platta organisationer. Möjligen kan 
en viss byråkratisering skönjas i Microsoft, enligt den studerade litte-
raturen.  Virgin har dessutom sin egen strategi för en platt organisa-
tion, genom att dela upp företagen i mindre enheter om de blir för sto-
ra. 
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Det andra strukturalternativet, formulerat av Brunsson (2006), är 
handlingskraftig eller politisk organisation. Alla fyra undersökta före-
tagen kan karakteriseras som handlingskraftiga organisationer, med 
stort självförtroende och samsyn.  Det leder till en förenklad om-
världsbild, som inte behöver eller får ifrågasättas, vilket verkar stäm-
ma på Google, Apple och Microsoft. Virgin, däremot har en större 
öppenhet mot nya, oväntade impulser från omvärlden. Fördelen med 
den handlingskraftiga organisationen är just förmågan till handling, 
vilket samtliga företag uppvisar, inte minst i kritiska situationer. 
 
Det tredje strukturalternativet är självständig eller nätverk. Pfeffer och 
Salancik (2003) konstaterar att en organisation på många sätt är in-
bäddad i ett nätverk av ömsediga beroenden och sociala relationer och 
Hamrefors (2009) menar att detta beroende främst handlar om till-
gången till nödvändig kunskap. Här ger litteraturstudierna av de un-
dersökta företagen inte någon klarare vägledning. Apple framstår som 
det av de fyra företagen som har det tydligaste historiska förhållandet 
till självständigheten, när man i början av sin verksamhet inte ens ville 
ta fram produkter som var kompatibla med andras inom databran-
schen. Ett annat förhållningssätt har Virgin, där de olika företagen 
visserligen har stor självständighet, men samtidigt tydligt ingår i det 
nätverk som utgör varumärket Virgin. Litteraturstudierna pekar på att 
Google och Microsoft föredrar att skaffa sig nödvändig kunskap sna-
rare genom uppköp än genom aktiv medverkan i nätverk. Möjligen 
kan Googles strategi att göra mobiloperativsystemet Android tillgäng-
ligt på en öppen plattform vara ett exempel på nätverkstänkande 

6.1.1.3 Kultur 
Organisationskulturen i modellen har tre dimensioner; flexibilitet, 
förhållningssätt, samt relationer och samspel. När det gäller flexibilite-
ten betonar Castells (1998) hur snabbt affärslandskapet förändras, när 
dagens samarbetspartners blir morgondagens konkurrenter, något som 
till exempel bekräftas av relationerna mellan Google, Microsoft och 
Apple. Apple såg först Microsoft som sin huvudkonkurrent för att 
därefter börja samarbeta. När det gäller Google och Apple är utveck-
lingen den motsatt. Till att börja med hade företagen ett så intimt sam-
arbete på datasidan att Googles VD satt i Apples styrelse, men därefter 
blev företagens varandras huvudrivaler inom mobiltelefoni.  
 
De fyra företagen har alla olika särdrag, som kan påverka deras för-
hållningssätt och förmåga att hantera extern relationer. Hos Google 



126 
 

finns en gemensam övertygelse att alla problem kan lösas med ett 
akademiskt förhållningssätt. Apples företagskultur hyllar designens 
betydelse och är framför allt inkluderande mot kunder och användare. 
Hos Microsoft riskerar pionjärandans kultur att ersättas av en mer 
nostalgisk stämning, åtminstone hos de äldre medarbetarna. I Micro-
softs företagskultur ingår också att försöka utnyttja den dominerande 
ställningen så mycket som möjligt. Virgins företagskultur, slutligen, 
präglas av Bransons centrala betydelse som varumärkesbyggare, men 
också av känslan av företaget ständigt är inblandat i en Davids kamp 
mot Goliat på någon marknad. 
 
Den tredje dimensionen inom organisationens kultur är relationer och 
samspel. Pfeffer och Salancik (2003) lyfter fram risken att missförstå 
olika externa partners intentioner och behov, något som enligt Teig-
land och Hamrefors (2005) kan förstärkas i ett värdenätverk. Här är 
det svårt att dra några tydliga slutsatser från den studerade litteraturen.   

6.1.1.4 Uppmärksamhet 
Det finns många olika aspekter på hur organisationen uppmärksammar 
omvärldssignalerna. Utgångspunkten är, som Dill (1962) påpekar, att 
det bara är en ytterst liten del av omvärldssignalerna som organisatio-
nen uppfattar och som därmed blir relevanta. 
 
Sammanlagt innehåller den sammanfattande modellen sex olika fakto-
rer. Den första är behov, vilket i en rationell värld borde vara det enda 
viktiga, men så ser verkligheten inte ut. Pfeffer och Salancik (2003) 
påpekar att organisationen inte vet sina behov i förväg och därför upp-
fattas även andra faktorer relevanta. Man skulle kunna dela upp dessa 
andra uppmärksamhetsfaktorer i en praktisk och en psykologisk 
grupp. Till den praktiska gruppen hör sådana faktorer som avstånd och 
tillgänglighet. Till den psykologiska gruppen hör faktorerna historia, 
självbild och socialt samspel.  
 
Litteraturstudierna av de fyra undersökta företagen ger inte tillräcklig 
information inom dessa olika kategorier av uppmärksamhetsfaktorer, 
men däremot några ledtrådar. Google har visserligen tillgång till i 
princip all tänkbar omvärldsinformation via sina egna söksystem, vil-
ket gör tillgängligheten total, men frågan är hur man utnyttjar de möj-
ligheterna. Den akademiska självbilden och det goda självförtroendet 
skulle kunna ligga i vägen för en bredare sökprofil med utrymme även 
för att uppmärksamma oväntade signaler. Troligare är att Google 
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praktiserar Hamrefors (2002) bekräftande ”spaning i princip”. Företa-
gets historia å andra sidan med inbrytningar på nya marknader som 
mobiltelefoner, Street View och inscanning av all världens böcker, 
pekar på att omvärldssignaler även bortom den egna handlingsmiljön 
uppmärksammas. 
 
Apple är också ett företag med en stark självbild och mycket gott 
självförtroende, men med en historia som även innehåller misslyckan-
den, vilket borde leda till eftertanke och en större öppenhet även för 
mer oväntade omvärldssignaler. Företagets förflyttning från enbart 
datorer till digital underhållning och kommunikation pekar också på 
en förmåga att uppmärksamma omvärldsförändringar utanför den 
egna handlingsmiljön.  
 
Microsoft påminner mer om Google, med en klart definierad hand-
lingsmiljö i vars närhet omvärldssignalerna uppmärksammas. Precis 
som övriga undersökta dataföretag har Microsoft en mycket stark 
självbild. Wallace och Eriksson (1993) pekar på att Microsoft har pro-
blem med det sociala samspelet, vilket kan innebära att eventuella 
omvärldssignaler inte uppmärksammas den vägen.  
 
Virgin, slutligen påminner om Apple och går ännu längre i att söka 
efter även svårfångade omvärldssignaler utanför den egna handlings-
miljön, eftersom företagets affärsidé går ut på att regelbundet ge sig in 
på nya marknader där man inte befunnit sig tidigare. Självbilden är 
ödmjukare, arbetsmiljön stimulerande och det sociala samspelet både 
inom och utom företaget gott, vilket skulle peka på att man klarar av 
det Hamrefors (2002)  benämner målinriktad spaning som både är 
fokuserad och vidsynt. 

6.1.1.5 Meningsskapande 
Den sammanfattande modellen innehåller sex dimensioner av me-
ningsskapande, varav två delas med uppmärksamhetsmodulen, nämli-
gen tillbakablickande/historia samt självbild. Mills et al. (2010) menar 
att den sistnämnda dimensionen är den viktigaste i meningsskapande-
processen. Google och Microsoft har starka självbilder, som man inte 
gärna ruckar på, vilket kan påverka meningsskapandet i mer ensidig 
riktning, medan Apple och Virgin har en flexibel och i Virgins fall 
snarast ödmjuk självbild, som öppnar upp för ett mer förutsättnings-
löst meningsskapande.  
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Såväl Weick (1995) som Pfefffer och Salancik (2003) påpekar me-
ningsskapandets tillbakablickande dimension. Organisationens histo-
ria påverkar vilka former meningsskapandet får i dag. Googles tidiga-
re erfarenhet är fortfarande relevant för urvalet av omvärldssignaler. 
Apple däremot har genomgått en dramatisk transformering, som gör 
att den tidigare erfarenhetsbasen i Apple Computer i alla delar inte är 
relevant för Apple Inc.  På samma sätt borde det tidiga Microsofts 
erfarenheter knappast vara relevant för dagens Microsoft, men det är 
tveksamt om företaget delar den bedömningen. Virgin slutligen har en 
tidigare erfarenhet på ett generellt plan som är relevant, medan erfa-
renheterna från de olika delmarknaderna, som till exempel skivbolag 
och skivbutiker inte längre är relevanta. 
 
De tre återstående dimensionerna generalisera, regissera samt ständigt 
pågående kommer från Weicks (1995) lista över meningsskapandets 
egenskaper. Meningsskapandet går till stor del ut på att sortera det 
insamlade omvärldsmaterialet och leta efter olika samband för att re-
gissera en så användbar bild av omvärlden som möjligt. Den proces-
sen kännetecknas av ett antal olika kriterier, som de undersökta före-
tagen hanterar delvis lika, delvis olika. Hos samtliga är det en ständigt 
pågående process, med fortlöpande anpassningar av själv- och om-
världsbild. I den processen verkar Apple och Virgin ha lättare till an-
passning än Google och Microsoft, med sina starka självbilder. I valet 
mellan exakthet och rimlighet vinner det sistnämnda, men knappast 
hos Google, som hyllar vetenskaplig exakthet i allt vad man gör. Me-
ningsskapandet utgår oftast från några enstaka iakttagelser som gene-
raliseras. Återigen är det Google som har svårast att hantera en sådan 
generaliserande verklighet, medan det är lättare för såväl Apple som 
Virgin.  
 
I meningsskapandedelen av modellen återstår Fulds (1995) SWAG – 
The Scientific Wild Ass Guess som slår fast att hur mycket vetenskap-
lig och annan information man än tar till sig, så återstår alltid ett ele-
ment av vild gissning inför de ständiga och snabba beslut som organi-
sationen fortlöpande måste fatta. Här finns det en koppling till Weicks 
(1995) resonemang om rimlighet som en av meningskapandets egen-
skaper.  SWAG passar inte för en så exakt organisation som Google, 
som tror på vetenskaplig överlägsenhet, medan en mer pragmatisk 
organisation som Virgin har betydligt lättare för rimlighetsperspekti-
vet i SWAG. Apple och Microsoft ligger någonstans mittemellan. 
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6.1.1.6 Lärande 
Lärandet i processen kan ske på olika sätt, beroende på inställningen 
till omvärlden. Den sammanfattande modellen innehåller fyra möjlig-
heter som baseras på Miles och Snows (1978) typologi, som utveck-
lats av bland andra Weick,(2001) och O’Reagan och Ghobadian 
(2005). De fyra alternativen är en letande, avvaktande, försvarande 
eller reagerande organisation. 
 
 Tre av de undersökta företagen kan karakteriseras som letande orga-
nisationer, nämligen Google, Apple och Virgin. En sådan organisation 
letar efter nya möjligheter i form av produkter, tjänster, nätverk och 
samarbeten. Det är en aktiv strategi som tyder på att organisationen 
ser omvärlden främst fylld av möjligheter. Google letar efter och hittar 
nya marknader som kan kopplas samman med företagets kärnverk-
samhet – sökmotorn. Apple letar och hittar nya möjligheter att utnyttja 
sitt konkurrensförsprång när det gäller design och användarnytta, me-
dan Virgin ständigt letar efter nya marknader där det går att skapa en 
David mot Goliat-stämning. När det gäller Microsoft är situationen 
delvis annorlunda. Från att ha varit en letande organisation i början av 
sin verksamhet så stämmer företagets aktuella agerande mer överens 
med en analyserande eller rentav försvarande organisation.  Den ana-
lyserande organisationen är nöjd med status quo, men kan tänka sig en 
och annan komplettering. Den försvarande organisationen är inte bara 
nöjd med den nuvarande situationen utan är beredd att kämpa mot 
omvärlden för att säkerställa det bestående.  Båda dessa beskrivningar 
passar in på Microsofts hantering av sådana områden som Internet, 
Cloud Computing och mobiltelefonutvecklingen. I samtliga fall har 
man agerat förvånansvärt sent. Sedan är det en annan sak att när man 
väl agerar så sker det utifrån en styrkeposition.  

6.1.1.7 Kopplingen mellan organisationens konstruktion och 
hanteringen av omvärldssignaler 
Med utgångspunkt från de fyra undersökta företagen går det att urskil-
ja ett antal aspekter i förhållandet mellan organisationens konstruktion 
och hanteringen av omvärldssignaler. 
 
Förpliktelsen mot det förflutna har betydelse. Varje företag har sin 
egen historia och den påverkar hur företaget hanterar omvärldssigna-
lerna genom hela kedjan från att uppmärksamma över meningskapan-
det till vilka lärdomar man drar. Tidigare exempel har visat hur före-
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tagen låter den historiska kontexten påverka hantering av dagens om-
världssignaler. 
 
Samtliga undersökta företag är handlingskraftiga organisationer, med 
en stark självbild. Det påverkar hanteringen av omvärldssignaler ge-
nom att den blir förenklad för att passa in i företagets handlingsmiljö. 
Företagen är även platta organisationer, vilket skulle kunna innebära 
att är det är många som har mandat att hantera olika omvärldssignaler. 
Så är också fallet för Google och Virgin, men knappast för Microsoft 
och Apple. 
  
När det gäller avståndet mellan omvärldssignalen och handlingsmiljön 
är bilden bland de undersökta företagen splittrad, vilket kan innebära 
att den dimensionen har mindre relevans, men troligare är att den är 
svårare att särskilja. Samma iakttagelse gäller rimlighetsaspekten – 
SWAG. 
 
Bilden är även splittrad för lärandet i processen. Tre av företagen, Go-
ogle, Apple och Virgin, kan karakteriseras som letande organisationer, 
som regelbundet tar uppmärksammade omvärldssignaler som möjlig-
heter till att lära sig något nytt och skapa nya produkter eller tjänster. 
Det fjärde företaget, Microsoft, är mer analyserande eller försvarande 
och betraktar inkommande omvärldssignaler antingen som av mindre 
betydelse i förhållande till nuläget, eller rentav som ett hot. 

6.1.2 Förhållandet mellan organisationens konstruktion och 
innovationsarbetet 
Även här blir ett första steg att uppmärksamma gemensamma drag i 
innovationsarbetet hos de fyra undersökta företagen, för att därefter 
diskutera förhållandet mellan de organisatoriska dimensionerna och 
innovationsarbetet. 

6.1.2.1 Gemensamma drag i innovationsarbetet 
Modellens kategorisering av innovationerna i produkt-, process-, posi-
tions- och paradigminnovation följer Bessants och Tidds (2007) för-
slag. Enligt min bedömning är den kategori som är vanligast bland de 
fyra illustrationsexemplen produktinnovationen, som stämmer in på 
såväl Apple som Microsoft, men också för Virgin, även om det före-
taget kan sägas ha en verksamhet som passar inom alla fyra innova-
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tionskategorierna. Google började med en paradigminnovation som 
gradvis har övergått till processinnovation.  
  
Innovationens ursprung kan, enligt modellen, antingen vara tillverkar-
styrd i den egna organisationen, komma från nätverket runt organisa-
tionen eller från användarna. Alla de fyra undersökta företagen använ-
der sig främst av innovationer med ursprung i den egna organisatio-
nen. Det innebär enligt såväl Tidd et al. (2001) som Kim och Mau-
borgne (2005) att företagen därmed fokuserar på redan välkända 
behov hos kunderna, men det finns några ytterligare dimensioner. Go-
ogle kombinerar egenutvecklade innovationer med att regelbundet låta 
såväl användare som nätverkspartners ingå i innovations- och utveck-
lingsarbetet. Apple har en mer strikt tillverkarstyrd innovationsstrate-
gi, med historiska rötter, men där finns undantag, som den användar- 
och nätverksinriktade strategin för iPhones Appar.  Microsofts innova-
tioner kommer också främst från den egna organisationen, men nume-
ra även från konkurrenter och inte minst nätverket av fristående sam-
arbetspartners.  
 
Som Hamrefors (2009) påpekar innebär en nätverksstrategi för inno-
vationer både för- och nackdelar. Till de sistnämnda hör oklara ägar-
förhållanden, vilket är en aktuell frågeställning för Google, Apple och 
Microsoft som regelbundet blir indragna i olika patentstrider. Det fjär-
de företaget, Virgin, är verksamt i branscher där innovationer från den 
egna organisationen är standard.  
 
Modellen innehåller vidare två olika alternativ när det gäller innova-
tionens inriktning – rationell eller stegvis, respektive inkrementell 
eller disruptiv. Samtliga undersökta företag har, enligt min bedöm-
ning, stegvis inriktning på sitt innovationsarbete. Det innebär, enligt 
Tidd et al. (2001) att man tar några steg i en viss riktning, stannar upp, 
utvärderar och söker ny kunskap, för att därefter gå vidare.  Google 
har den tidigare omnämnda tjugoprocentregeln, som ger medarbetarna 
fria händer en dag i veckan att arbeta med vilket projekt man vill. 
Dessa innovationer ska dock utvärderas av kollegor regelbundet, vil-
ket stämmer väl överens med den stegvisa innovationsstrategin. Goog-
le släpper även olika betaversioner av sina tjänster. Microsoft använ-
der, enligt Cusamo och Selby (1998) en likartad strategi och låter de 
olika dataprogrammen stegvist växa fram i en process som ofta invol-
verar användarna. Apple går en annan väg och lägger stor vikt vid att 
släppa färdiga, användarvänliga och designade produkter vid hårt re-
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gisserade marknadsföringstillfällen. Hur den underliggande innova-
tionsstrategin ser ut är svårt att utläsa ur den tillgängliga litteraturen. 
Virgins innovationsarbete, slutligen, sker stegvis med fortlöpande 
uppdateringar. 
  
När det gäller inkrementell eller disruptiv innovationsstrategi finns det 
inslag av båda hos de fyra illustrationsexemplen. Assink (2006) listar, 
som framkommit i litteraturöversikten, ett antal faktorer som passar in 
på en disruptiv innovation, som att uppfatta omvärlden annorlunda, 
flytta gränser, eller upptäcka ej uppmärksammade kundbehov. Google 
flyttar gränser och uppfattar världen annorlunda i anslutning till hur 
nätet kan användas. Street View – att söka på en adress någonstans i 
världen och få fram ett foto av hur det ser ut, eller att använda ett sök-
ord på ett språk och få svaret på ett annat via Google Översättning är 
två exempel. Apple flyttar gränser inom data, musik och telefoni med 
hjälp av design och användarvänlighet och upptäcker ej uppmärk-
sammade kundbehov med läsplattan iPad. Microsoft har, åtminstone 
historiskt, upptäckt ej uppmärksammade kundbehov med sina opera-
tivsystem och dataprogram, medan Virgin fortlöpande flyttar gränser-
na för sitt varumärke. Kombinationsstrategin är särkilt tydlig hos Ap-
ple. Innovationsarbetet i det företaget är inkrementellt, eftersom det 
syftar till att förbättra redan existerande produkter, men med disrupti-
va inslag, eftersom dessa förbättringar av existerande produkter ofta 
sker på ett sätt som skapar en helt ny marknad för bara Apple-
produkterna. Tydligast märks det för iPoden i jämförelse med mp3-
spelare men även för iPhonen i jämförelse med andra mobiltelefoner. 
Virgins innovationsinriktning är också en kombination eftersom man 
försöker ladda nya produkter eller tjänster med Virgins varumärke, 
som gör att kunderna uppfattar dem som lite unikare. 
 
Innovationens karaktär, slutligen kan, enligt modellen, vara öppen 
eller stängd. Till den öppna innovationens förespråkare hör Chesb-
rough (2003), men även Hamrefors(2009) har påpekat att dagens öpp-
na samhälle skapar nya förutsättningar för innovationsarbetet, när det 
blir allt svårare för ett företag att äga all den nödvändiga kunskapen. 
Ändå är stängd innovation fortfarande normen och det gäller även för 
de fyra illustrationsexemplen. Såväl Google som Apple har dock in-
slag av öppen innovation i sina strategier. Den öppna delen är i båda 
fallen kopplad till företagens operativsystem för mobiler, som till viss 
del är öppna för andra systemutvecklare. Resultatet blir en uppsjö av 
specialapplikationer, appar, som kan laddas ned av användarna, och 
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som förstärker användbarhet och image för telefonerna. Microsoft, 
däremot har en affärsmodell som bygger på stängd innovation och 
Virgin, är verksam inom områden där stängd innovation är normen.  

6.1.2.2 Kopplingen mellan organisationens struktur och 
innovationsarbetet  
De fyra företagens innovationsarbete har ett antal gemensamma drag. 
De använder sig av produktinnovationer som har sitt ursprung i den 
egna organisationen och med stegvis inriktning. Innovationsstrategin 
är inkrementell, men med några disruptiva inslag. Stängd innovation 
är normen, men det finns några öppna kompletteringar. 
 
En sådan bild pekar på att organisationens historia har betydelse för 
innovationsarbetet. Att den egna organisationen föredras framför nät-
verk, att man främst utvecklar inkrementella innovationer och har svå-
rare att acceptera de disruptiva, samt att innovationernas karaktär är 
stängd och inte öppen, är alla tecken på att företagen bejakar sina för-
pliktelser mot det förflutna.  En öppen innovationsstrategi i nätverk 
med inriktning på disruptiva innovationer vore att bryta med det för-
flutna på ett sätt som få organisationer orkar med eller är intresserade 
av. 
 
Samtliga företag som använts som illustrationsexempel är platta och 
handlingskraftiga organisationer. I den platta organisationen finns det, 
enligt Burns och Stalker (1961) förhållandevis stor frihet för med-
lemmarna att fatta egna beslut, vilket kan påverka innovationsarbetet 
genom att impulser och idéer från olika delar av organisationen upp-
muntras och tas till vara. Här är Virgin ett exempel och även Google 
med sin 20-procentsregel. Den handlingskraftiga organisationen kän-
netecknas, enligt Brunsson (2006) av självförtroende, samsyn och 
förenklad omvärldsbild. Effekten för innovationsarbetet kan bli att 
organisationen i första hand satsar på det förväntade, dvs. inkremen-
tella innovationer, något som också stämmer för alla undersökta före-
tag 
Ett av företagen utmärker sig särskilt när det gäller organisationskultur 
och innovationsarbete och det är Virgin. Företaget sätter, enligt Bran-
son (2008) medarbetarna i centrum, och uppmanar dem att ta egna 
initiativ och komma med egna innovativa idéer. För de övriga under-
sökta företagen är det svårare att hitta en koppling mellan innova-
tionsarbetet och organisationskultur i termer av flexibilitet, relationer 
och samspel. Möjligen kan de ständiga patentstriderna kring olika 
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innovationer vara ett tecken på bristande förståelse för just relationer 
och samspel. 

6.1.3 Förhållandet mellan organisationens hantering av 
omvärldssignalerna och dess innovationsarbete 
I modellen finns en skärningspunkt mellan å ena sidan omvärldssigna-
lerna och å andra sidan innovationsarbetet. Den representerar hur or-
ganisationen låter olika omvärldssignaler påverka innovationsarbetet.  
Detta arbete kännetecknas hos de fyra illustrationsexemplen, som 
framkom ovan, av stegvis framtagna, inkrementella produktinnovatio-
ner från den egna organisationen. Då ligger det nära till hands att anta 
att organisationen nästan uteslutande kommer att uppmärksamma för-
väntade omvärldssignaler som bekräftar en sådan strategi. Så är också 
fallet, till största del, men det finns undantag. Såväl Apple som Virgin 
har visat att man även uppmärksammar oväntade omvärldssignaler 
utanför den egna handlingsmiljön, vilket påverkar innovationsarbetet 
och styr det in i nya banor. 
 
Google, Apple och Virgin har alla tidigare i avhandlingen definierats 
som letande, eller med O’Reagans och Ghobadians (2005) terminolo-
gi, utforskande organisationer.  Dessa uppfattar omvärlden som osä-
ker, och innovationsarbetet är inriktat på att ta fram nya produkter och 
tjänster för en ny efterfrågan. För dessa företag finns det således en 
klar koppling mellan hanteringen av omvärldssignalerna och innova-
tionsarbetet.  Microsoft definieras som en avvaktande eller försvaran-
de organisation, där innovationsarbetet är riktat inåt, och yttre om-
världssignaler inte uppmärksammas i någon större utsträckning. 

6.1.4. Förhållandet mellan å ena sidan hanteringen av det 
oväntade och å andra sidan omvärldssignaler respektive 
innovationsarbete 
Den sammanfattande modellen innehåller även ett försök att fånga den 
oväntade dimensionen med utgångspunkt från John Deweys(1938) 
resonemang. Syftet är att markera att organisationen, förutom den för-
väntade meningsskapandeprocessen, även behöver uppmärksamma 
och hantera oväntade och ibland problematiska situationer med inslag 
av inneboende konflikter. Ett första steg tas när organisationen upp-
märksammar omvärldssignaler utanför den egna handlingsmiljön, vil-
ket, som påpekats ovan, kan påverka innovationsarbetet. Ett exempel 
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är Apples innovationsprocess som även lämnar utrymme för ad hoc 
lösningar och spontanmöten, vilket är ett tecken på att oväntade om-
världssignaler kan vara med och påverka. Google och Microsoft där-
emot, verkar inte vara organiserade för att uppmärksamma oväntade 
signaler. 
 
Virgin har en organisation som klarar att hantera ovissa, problematis-
ka situationer med inneboende konflikter, speciellt om dessa går ut 
över existerande konkurrenter. Det tyder på ett innovationsarbete som 
uppmärksammar även oväntade omvärldssignaler. Visserligen kan 
dessa intåg i nya branscher vara synnerligen planerade och ha före-
gåtts av åratals planering, men icke desto mindre äger de rum inom 
områden som utgör avlägsna handlingsmiljöer för företaget (jfr Ham-
refors 2002). 

6.1.5. Innovationsförmågan, uttryckt i First Mover eller Second 
Mover, respektive Blue Ocean eller Red Ocean. 
De tre dimensionerna organisation, omvärldssignal och innovationsar-
bete och hur de förhåller sig till varandra är ena delen av den samman-
fattande modellen. Den andra är ett försök att spegla hur dessa dimen-
sioner kommer till uttryck i organisationens innovationsförmåga, som 
beskrivs dels i termerna First Mover eller Second Mover (se Lieber-
man och Montgomery, 1988), dels i Red ocean eller Blue Ocean (se 
Kim och Mauborgne, 2005). Som påpekats tidigare är det inte själv-
klart att organisationens innovationsförmåga är som bäst med First 
Mover på en Blue Ocean, utan det beror på de specifika omständighe-
terna. 
När det gäller First Mover Advantage (FMA) menar Abel (2008) att 
en organisation kan utnyttja de nya marknadsmöjligheter som om-
världsförändringar skapar, genom att vara först, men att det inte alltid 
är en helt riskfri strategi, eftersom en First Mover saknar tidigare erfa-
renhet att falla tillbaka på. Därför har det historiskt sätt, enligt Hamre-
fors (2009), många gånger varit lättare att vara en Second Mover.  
Men nu i nätverksekonomin, menar Hamrefors (2009) att balansen 
håller på att förskjutas till First Movers fördel, eftersom en Second 
Mover lättare kan bytas ut i ett nätverk.  
 
Här har företagen som använts som illustrationsexempel valt olika 
vägar.  Googles sätt att hantera hela sökordsmarknaden är typiskt för 
en First Mover. Man har varit hänvisade till sina egna resurser och sin 
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egen innovationsförmåga och har baserat sin strategi på den egna för-
mågan att förändra världen. Virgin å andra sidan är en Second Mover, 
som bygger sin strategi på förmågan att förstå omvärlden och anpassa 
sig till den. Apple har en likartad strategi, men går ett steg längre, när 
man adderar teknik och design till redan existerande produkter och 
tjänster på ett sådant sätt att användarna betraktar dem som nya. Där-
med skapas en ny marknad, där Apple blir en First Mover. Microsoft, 
slutligen är en Second Mover, som låter andra företag öppna upp nya 
marknader, för att därefter gå in på dessa marknader när de blivit eta-
blerade. I kraft av sin storlek kan man många gånger framgångsrikt 
konkurrera ut en First Mover. Denna strategi har dock visat sig mindre 
framgångsrik när det gäller sökmotorbranschen och den mobila ut-
vecklingen. 
 
Lieberman och Montgomery (1988) lyfte fram tre aspekter av FMA – 
tekniskt ledarskap, företräde till olika tillgångar, samt kundens kost-
nad att byta till något annat. När det gäller tekniskt ledarskap så 
stämmer det väl in på Googles olika system som AdWords och Page 
Rank. I Apples fall behöver begreppet tekniskt ledarskap utvecklas till 
att även innefatta design för att stämma. Microsoft agerar visserligen 
oftast som en Second Mover, men besitter ändå i många fall kunskap 
som väl matchar en First Mover. Virgin är, med några få undantag en 
Second Mover på de olika marknader där man verkar och strävar 
knappast efter ett tekniskt ledarskap.   
 
De tillgångar som en First Mover har företräde till kan variera. I Go-
ogles fall handlar det främst om att vara internetanvändarnas förstaval, 
när det gäller sökmotorer och därmed bli branschstandard. Det är nå-
got som Microsoft alltid strävar efter och i de flesta fall uppnår på sina 
marknader, trots att man agerar som en Second Mover. På motsvaran-
de sätt blir Apples design, om inte branschstandard, så ändå något som 
branschen jämför övriga produkter med. Google och Apple men även 
Microsoft, trots att det företaget främst är en Second Mover, använder 
samtliga den möjlighet en First Mover har att söka patentskydd. Kun-
dens byteskostnad är för Googles del av psykologisk karaktär. Att 
byta från Microsofts, Apples eller Virgins produkter och tjänster kan 
visserligen innebära en viss kostnad för kunden, men knappast oöver-
stiglig, så även här handlar det till stor del om vanor och psykologi.  
 
Det andra sättet som innovationsförmågan kommer till utryck i den 
sammanfattande modellen bygger på Kim och Mauborgnes (2005) 
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teori om de blå oceanerna. Begreppet står för hittills nya, outnyttjade 
marknader där organisationen kan bestämma spelreglerna själv och 
det saknas konkurrens. Samtliga undersökta företag, utom möjligen 
Google, är dock verksamma på befintliga marknader, dvs de röda oce-
anerna. Apple lyckas med konststycket av med hjälp av unik design 
och starkt varumärke göra de röda oceanerna där man befinner sig 
(som mp3- och mobiltelefonmarknaderna) näst intill blåa. Konkurren-
sen är inte helt irrelevant och företaget kan inte sätta upp sina egna 
spelregler, men däremot ta betydligt bättre betalt än konkurrenterna. 
Microsoft agerar också på de röda oceanerna och kan i kraft av sin 
dominans till största del klara konkurrenternas attacker. Virgin ger sig 
in på den ena marknaden efter andra som kan karakteriseras som röda 
oceaner och utmanar de befintliga aktörerna med strategier som på-
minner om de blå oceanernas utforskande av okända möjligheter. Go-
ogle slutligen har skapat sin egen blå ocean kring sökmotorannonse-
ringen, som visserligen funnits tidigare, men i annan form. På sikt 
kommer företaget att få se den övergå till en röd ocean i takt med att 
fler konkurrenter av olika karaktär etablerar sig. 
 
Kim och Mauborgne (2005) menar att organisationen måste ändra det 
konventionella tänkesättet kring innovation och koncentrera analysen 
till mer oväntade områden, som givna faktorer som kan tas bort eller 
nya faktorer som kan läggas till. Apple visar upp exempel på bägge 
strategierna. Macintosh tillförde den innovativa musen och iMacen 
avskaffade den dittills obligatoriska diskettstationen.  

6.1.6 Analys av några av modellens olika samspel och 
förhållanden 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang och nedanstående 
sammanfattande tabellbeskrivning över de fyra företag som använts 
som illustrationsexempel, tänker jag nu avsluta med en mer övergri-
pande analys av några av modellens olika samspel och förhållanden. 
 
Modellen kan vid första påseende te sig tämligen enkel och tydlig. Vid 
närmare skärskådan inser man dock att den på organisationssidan in-
nehåller inte mindre än 34 påverkanskomponenter (9 inom konstruk-
tion, 14 inom omvärldssignaler och 11 inom innovation) som kan 
kombineras på olika sätt, varav några har diskuterats här ovan. Det 
återstår med andra ord många ytterligare möjliga samspel att reflektera 
över. 
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Organisationens konstruktion är en naturlig utgångspunkt. Historia, 
struktur och kultur har avgörande påverkan på hur omvärldssignalerna 
hanteras och innovationsarbetet genomförs. I modellen lyfts nio på-
verkanskomponenter fram, som alla beskrivits i avdelning 4. Utöver 
den beskrivningen kan man konstatera att samtliga undersökta företag 
karaktäriseras som platta och handlingskraftiga organisationer med 
stark företagsstruktur. Hur andra typer av organisationer, t.ex. politis-
ka och/eller byråkratiska hanterar omvärldssignaler och innovations-
arbetet ger de undersökta företagen inga ledtrådar till, så här finns 
utrymme för ytterligare studier. 
 
Omvärldssignaldelen innehåller fjorton påverkanskomponenter. Här är 
bilden bland illustrationsexemplen mer splittrad när det gäller upp-
märksamhet, meningsskapande och lärande.  De flesta komponenter är 
representerade hos åtminstone något av de undersökta företagen. En 
komponent som är framträdande i modellen är organisationens histo-
ria. Den återfinns såväl i hur organisationen uppmärksammar som 
skapar mening kring omvärldssignalen, liksom även i organisationens 
konstruktion. Om det innebär att ”respekten för det förflutna” är så 
stark att den alltid kommer att påverka organisationens relation till 
omvärlden och i förlängningen dess innovationsförmåga, tål att ut-
forskas vidare. 
 
Innovationsdelen slutligen har tio påverkanskomponenter. Även här 
skiljer de undersökta företagen sig åt, när det gäller deras förhållande 
till innovationens kategori, ursprung, inriktning och karaktär. Det van-
ligaste är dock produktinnovationer som kommer från den egna orga-
nisationen, vilket innebär att här har det t.ex. inte gått att dra några 
slutsatser kring nätverksinnovationer eller någon annan kategori än 
produktinnovation.  
 
Organisationsrutan i modellen innehåller, förutom de tre ringarna med 
konstruktion, omvärldssignaler och innovation, även ett omkringlig-
gande tomrum, som representerar de olika samspel som modellen inte 
har uppmärksammat.  Hur stort detta tomrum är och vilka andra på-
verkanskomponenter det kan tänkas innehålla, ligger dock utanför 
denna studies fokus 
 
Innovationsförmågan i modellen illustreras av First Mover/Second 
Mover och Blue/Red Ocean, Här har de eventuella samspelen dem 
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emellan redan diskuterats ovan ur några olika aspekter. Att uttrycka 
organisationens innovationsförmåga i dessa komponenter är en av 
modellens kärnpunkter och de företag som använts som illustrations-
exempel har gått att klassificera på det sättet. Icke desto mindre inne-
håller även rutan för innovationsförmåga i modellen, förutom de ingå-
ende komponenterna, ett omkringliggande tomrum. Det är en marke-
ring att det måste finnas ytterligare alternativ till hur samspelet mellan 
organisationen och innovationsförmågan skulle kunna uttryckas, men 
dessa tas inte upp av modellen. Med tanke på att organisationsdelen i 
modellen har 34 påverkanskomponenter medan innovationsförmågan 
bara två eller möjligen fyra, kan man konstatera att tomrummet bör 
vara extra intressant på den sistnämnda sidan. Vilka ytterligare möj-
ligheter det finns att utrycka innovationsförmågan ligger dock utanför 
denna studies fokus.  
 
Det oväntade har fått sin egen placering i modellen, utanför både or-
ganisation och innovationsförmåga. Det tål också att resoneras om. Är 
det oväntade något som kommer utifrån, eller genomsyrar det snarare 
alla delar av organisationen i varierande grad? 
 
Min sammanlagda bedömning är ändå att modellen har gått att appli-
cera på åtminstone de fyra företag som använts som illustrationsex-
empel och då fångat några samspel mellan organisationen och dess 
innovationsförmåga, med särskild fokus på omvärldssignalerna.  En 
annan slutsats är att innovationsförmågan knappast kan betraktas som 
en isolerad företeelse, fristående från omvärlden, utan måste ses i sitt 
omvärldssammanhang. En omvärld som dessutom ständigt är i rörelse. 
 
Avhandlingens forskningsfråga var ” Hur kan samspelet mellan orga-
nisationen, omvärldssignaler och innovationsförmåga förstås och hur 
kan detta samspel illustreras i en sammanfattande modell?” 
Ovanstående genomgång har reflekterat kring ett antal möjliga sådana 
samspel, med utgångspunkt från litteraturstudierna kring de fyra illust-
rationsexemplen. Dessa företag är utvalda bland annat för att de anses 
ha en hög innovationsförmåga och studien har visat att det finns någon 
form av samspel mellan deras innovationsförmåga och de undersökta 
dimensionerna organisation, omvärldssignalerna och innovation, lik-
som mellan dessa dimensioner. Företagens innovationsförmåga har 
främst kommit till uttryck i form av Röda oceaner och Second Mo-
vers. Det visar sig vidare att det har gått att formulera någon form av 
samspel mellan de företag som använts som illustrationsexempel och 
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det oväntade, även om varje företag här har sitt eget förhållningssätt. 
Samtidigt är det uppenbart att urvalet är för litet för att det ska kunna 
gå att dra några mer långtgående slutsatser.  Eftersom modellen inne-
håller så många olika komponenter finns det potential att med fler 
företag som illustrationsexempel fördjupa förståelsen kring ytterligare 
kombinationer av samspel mellan dessa påverkanskomponenter.  
 Google Apple Inc Microsoft Virgin 
Organisation 
Historia 
- Minne 
- Förpliktelser 
- Tillgänglighet 
Struktur 
- Byråkratisk eller 
platt 
- Handlingskraftig/ 
politisk 
Självstän-
dig/nätverk 
Kultur 
- Flexibilitet 
- Relationer och 
samspel 
Förhållningsätt 

- Akademisk 
historia 
- Platt före-
tagsstruktur 
- Handlings-
kraftig orga-
nisation 
- Stark 
företagskultur 
 

- Tudelad historia 
med paradigm-
skifte 
- Platt  företags-
struktur 
- Handlingskraftig 
organisation 
- Stark företags-
kultur som inklu-
derar kunderna 

- Historien präg-
lar företaget 
med minnen och 
förpliktelser mot 
det förflutna 
- Platt, men med 
tendens till 
byråkratisk 
organisation 
- Handlingskraf-
tig organisation 
- Stark företags-
kultur  med 
inslag av nos-
talgi och som 
försöker utnyttja 
den domineran-
de ställningen 

- Brokig histo-
ria, med varu-
märket i cent-
rum 
- Mycket platt, 
och flexibel 
organisation 
- Handlingskraf-
tig organisation, 
men med viss 
öppenhet 
- Stark företags-
kultur, som 
bygger på Bran-
sons position 
 

Omvärldssig-
naler 
Uppmärksamma 
- Behov 
- Tillgänglighet 
- Avstånd 
- Historia 
- Socialt samspel 
- Självbild 
Skapa mening 
- Självbild 
- Tillbakablicka 
- Generalisera 
- Regissera 
- Ständigt pågående 
- SWAG 
Lära 
- Leta 
- Försvara 
- Analysera 
- Reagera 

- Obegränsad 
tillgänglighet 
- Selektiv 
uppmärksam-
het 
- Signaler i 
närhet till 
handlingsmil-
jön 
- Inte tillba-
kablickande i 
meningsska-
pandet 
- Stark själv-
bild 
Meningsska-
pande utifrån 
säkerhet och 
exakthet 
- Letande 
organisation 
- Ej SWAG 

- Bred uppmärk-
samhet 
- Uppmärksam-
mar signaler utan-
för handlingsmil-
jön 
- Inte enbart till-
bakablickande i 
meningsskapandet 
- Letande organi-
sation 
-Viss SWAG 

 - Från början 
snabb, men 
numera selektiv 
uppmärksamhet 
- Uppmärk-
sammar signaler 
i närheten av 
handlingsmil-
jön, beroende på 
självbild 
-Menings- 
skapande utifrån 
säkerhet och 
rimlighet 
- Avvaktande 
eller försvaran-
de organisation 
- Ej SWAG 

- Bred upp-
märksamhet 
som söker även 
efter svårfång-
ande omvärlds-
signaler utanför 
handlingsmiljön 
- Dubbel me-
ningsskapande- 
och lärprocess 
- Letande orga-
nisation 
- Bekväm med 
SWAG 
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 Google Apple Inc Microsoft Virgin 
Innovation 
Kategori 
- Produkt 
- Process 
- Position 
- Paradigm 
Ursprung 
- Egen organisation 
- Användare 
- Nätverk 
Inriktning 
- Rationell eller 
stegvis 
- Inkrementella 
eller disruptiva 
Karaktär 
- Öppen 
- Stängd 

- Kombina-
tion av para-
digm och 
process 
- Ursprung 
från alla tre 
vägarna (eget, 
nätverk, an-
vändare) 
Stegvis in-
riktning 
Först disrup-
tiva, därefter 
inkrementella 
- Såväl öppen 
som stängd 
innovation 

- Produkt och 
position 
- Ursprung i den 
egna organisatio-
nen 
- Stegvis och 
inkrementell 
inriktning med 
disruptiva inslag 
- Såväl öppen som 
stängd innovation 

- Främst pro-
dukt, i viss mån 
process 
- Ursprung i den 
egna organisa-
tionen 
- Stegvis och 
inkrementell 
inriktning men 
med disruptiva 
inslag 
- Affärsmodel-
len bygger på 
stängd innova-
tion 

- Produkt och 
process, med 
enstaka inslag 
av position och 
paradigm 
- Ursprung i den 
egna organisa-
tionen med 
kundfokus 
- Stegvis och 
inkrementell 
inriktning men 
med disruptiva 
inslag 
- Är verksam 
inom områden 
där stängd 
innovation do-
minerar 

Övriga kompo-
nenter  
Det oväntade 
Tidsdimension 
First Mover 
Second Mover 
Oceaner 
Blue ocean 
Red ocean 

- Undviker det 
oväntade 
- First Mover 
- Bue Ocean 

Viss förståelse för 
det oväntade och 
utrymme för ad 
hoc-lösningar 
- Second Mover 
som blir First 
Mover 
- Lyckas göra 
röda oceaner till 
blå oceaner med 
bl.a. design 

- Undviker det 
oväntade 
- Second Mover 
- Red Ocean 

- Bejakar det 
oväntade 
- Second Mover 
- Röda oceaner, 
men med an-
vändning av blå 
oceaners strategi 
kring okända 
möjligheter 

Tabell 5: Sammanfattande beskrivning av de fyra företag som använts som illustra-
tionsexempel i perspektiv av organisation, omvärldssignaler och innovationsarbete. 
 
Tabell 5 ovan sammanfattar de övergripande slutsatserna som kan 
dras kring de fyra illustrationsexemplen. 

6.2 Studiens validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) påpekar att begreppet validitet i en kvali-
tativ studie snarast gäller hela forskningsprocessen och att reliabili-
tetsbegreppet överlappas av validitetsbegreppet och sällan används. 
Mot den bakgrunden blir det relevant att resonera om forskningspro-
cessen uppläggning och genomförande när validiteten ska skärskådas. 
Faktorer att väga in är då, enligt Patel och Davidsson (2003), t.ex. hur 
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forskaren tillämpar och använder sin förförståelse, om datainsamling-
en skett så att det finns underlag för en trovärdig tolkning av det som 
ska undersökas och om det mångtydiga och motsägelsefulla har fång-
ats upp av studien.  I det här fallet har min förförståelse av framför allt 
hur organisationer hanterar omvärldssignaler varit själva utgångspunk-
ten och den viktigaste orsaken till att studien över huvud taget genom-
förts.  När det gäller datainsamlingen är tillvägagångssättet inte lika 
självklart. En möjlighet hade varit att göra en kvantitativ studie med 
intervjuer av ett antal olika företag. Fördelen hade varit att man kunde 
ha ställt frågor med direkt koppling till undersökningens syfte och fått 
tillgång till primärdata. Eftersom jag på det här stadiet inte visste om 
modellen hade en relevans valde jag att nöja mig med att pröva mo-
dellen mot ett antal erkänt innovativa företag, genom att studera be-
fintlig litteratur. Litteraturen bestod till övervägande del av manage-
mentlitteratur, med inslag av vetenskapliga artiklar, som tillsammans 
gav en användbar bild att hur företagen förhöll sig till de olika kom-
ponenterna i modellen. Slutligen har det mångtydiga och motsägelse-
fulla en egen dimension i modellen, i form av Det oväntade. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien har visat att det är möjligt att innovationsförmågan 
påverkas av organisationens uppbyggnad, dess förhållande till om-
världssignaler och hur den hanterar sitt innovationsarbete. Däremot 
har litteraturstudier av de undersökta företagen inte gett tillräckligt 
med relevant material för några djupare slutsatser.  
 
Nästa steg kan vara att utveckla modellen och pröva den mot ett be-
tydligt större antal företag och organisationer.  Det kan ske antingen 
genom fortsatta litteraturstudier eller genom intervjuer.  Litteraturstu-
dierna har fördelen att det går att fortsätta att undersöka internationellt 
uppmärksammade organisationer med omvittnad innovationsförmåga. 
Nackdelen är att man blir fortsatt hänvisad till sekundärdata.  Inter-
vjubaserade fallstudier å andra sidan har fördelen att det blir primärda-
ta, som kan anpassas till den speciella forskningssituationen. Nackde-
len är att det både är svårt att välja organisationer med rimlig innova-
tionsförmåga och att identifiera intervjupersoner med den önskvärda 
kunskapen om hur den aktuella organisationen förhåller sig till de un-
dersökta frågeställningarna 
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