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Förord  
Vi vill inleda den här uppsatsen med att rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig 
tid att besvara enkäten. Vidare vill vi även tacka våra opponenter som gett oss konstruktiv 
kritik och värdefulla synpunkter under arbetets gång. Ett varmt tack går även till vår 
handledare Jeaneth Johansson som kommit med goda råd, visat intresse för val av ämne och 
gett oss många tips vilka stimulerat till eftertanke.   
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Axel Alatalo som hjälpt oss med att lägga upp enkäten 
på Internet. Vi hade inte kunnat genomföra en Internetbaserad enkätundersökning utan Axels 
hjälp. 
 
 
Luleå tekniska universitet, januari 2005 
 
 
 
Johan Eurenius Steve Fahlgren  



 

SAMMANFATTNING 
Organisationer som är verksamma inom forsknings- och utvecklingsintensiva branscher 
befinner sig idag i en både dynamisk och komplex omgivning, vilken erbjuder ständigt 
uppkommande möjligheter och hot. För att en organisation ska kunna ta till vara på ständigt 
uppkommande förändringar förutsätter det i sin tur en adaptiv förmåga. Denna uppsats 
avhandlar den kombination av adaptiva kapabiliteter som en organisation måste tillskansa sig 
för att en sådan adaptiv förmåga ska kunna uppnås. Uppsatsen är indelad i två delar. Den 
första delen ämnar beskriva de adaptiva kapabiliteter som kan användas för att en adaptiv 
förmåga ska uppnås. Den andra delen syftar till att förklara sambandet mellan varje enskild 
adaptiv kapabilitet och dess inverkan på den adaptiva förmågan. För att besvara detta har 
relevant teori använts inom ämnesområdena för organisationskultur, affärskompetens och 
strukturkapital. En enkätundersökning har genomförts på 116 svenska tillverkande företag 
inom informations och kommunikationsteknologi branschgrupperingen (IKT). De 
respondenter som tillfrågats har varit anställda med befattningar inom respektive 
organisationers ledningsgrupper. De viktigaste slutsatserna som kan dras från undersökningen 
är att en organisation som främjar ett proaktivt förändringsförfarande och ett ökat samarbete 
med lokala intressenter, en aktiv kompetenssäkring av framtida kompetensbehov och en 
decentraliserad organisation har en högre adaptiv förmåga. 



 

Abstract 
Organizations witch is active within research- and development intensive industries find 
themselves today in both a dynamic and complex environment, witch offers lasting 
possibilities but also threats. In order for an organization to be able to respond on these lasting 
possibilities and threats they must have an ability to adopt. This paper discusses the 
combinations of adaptive capabilities that an organization must appropriate in order to 
achieve such an adoptive ability. The paper is divided in two parts. The first part intends to 
describe the adaptive capabilities witch can be used to achieve an adaptive ability. The 
purpose with the second part is to try to explain the connection between each separate 
adaptive capability and its influence on the adaptive ability. In doing this relevant theory has 
been used within the subject field organization culture, business competence and structure 
capital. A survey has been performed on 116 Swedish manufacturing companies within the 
information and communication technology industry. The respondents selected for the survey 
are all employed with a leading position within each organisations management group. The 
most significant conclusions where that an organization who work with a proactive change 
procedure, an increased collaboration between local interests, an active securing of future 
competence and a decentralised organization have a higher ability to adopt. 
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1. INLEDNING 

etta kapitel ger en bakgrund och diskussion till betydelsen av en anpassning mellan 
omvärldsmiljö och den interna förmågan i organisationer, vilket sedermera mynnar ut i 

syftet med uppsatsen.  

1.1 Omvärldsförändringar skapar dramatiska effekter på företagsklimatet  

Idag befinner sig Ericsson i skarven till en ny era. Det är en ny våg på väg inom 
mobilbranschen. Betydligt snabbare mobilnät och ny teknik gör det möjligt att snabbt införa 
nya mobiltjänster samtidigt som tillväxten är så kraftig att dagens 1,5 miljarder 
mobilanvändare ser ut att kunna bli dubbelt så många inom bara fyra till fem år. På samma 
gång sker det en snabb teknikutveckling som först kommer att få effekt i Sverige och andra 
mer utvecklade mobilmarknader. Carl-Henric Svanberg VD för Ericsson och många andra 
insatta i branschen bedömer det som näst intill omöjligt att beräkna vad detta kommer att leda 
till i slutändan. Vad som nu slår igenom är något helt annat än vad som tidigare planerats och 
förutspåtts. Det enda som är säkert är att alla är överens om att det inom fem år skett 
dramatiska förändringar, Augustsson, (2004). 
 
Författarna till denna uppsats vill mena att liknade beskrivningar finns att känna igen inom 
flertalet närbesläktade branscher. Detta beror på att många av dagens organisationer möter en 
miljö utgörande av mer eller mindre dramatiska förändringar likt Ericssons. Sådana 
dramatiska förändringar kan härledas till den kontext som dagens näringsliv är verksamt inom 
och som allt fler är överens om kännetecknas av en accelererande förändringstakt med ökad 
osäkerhet som följd. För att du som läsare bättre ska kunna identifiera dig med 
konsekvenserna av den allt snabbare förändringstakten och den växande osäkerheten för det 
enskilda företaget följer här en kort metaforisk beskrivning. Antag att du är pilot på en 
kommersiell flygning. På de flesta flygningar, förutom start och landningar, förblir lampan för 
sätesbältet släckt. Antagandet är att väderförhållandet förblir relativt lugnt och beräkneligt. 
Under dessa förhållanden har du som pilot möjlighet att avsöka horisonten (visuellt eller med 
hjälp av planets instrument) efter regionala tecken på turbulens. Du har i detta läge 
betryggande gott om tid att varna passagerarna att återvända till sina säten och ta på sig 
säkerhetsbältet vid eventuell turbulens. På andra flygningar är väderförhållandena sådana att 
det inte alltid är möjligt att förutspå framtida förhållanden och därmed reagera snabbt på dem. 
Resultatet blir att du kräver att passagerarna stannar kvar på sina platser med säkerhetsbältet 
på. Passagerarna befinner sig i ett stadium av beredskap för överraskande turbulens. Denna 
beskrivning hämtad från Redding & Catalanello, (1994) vill denna uppsats författare mena har 
stora likheter med dagens företagsklimat.  
 
De flesta organisationer befinner sig således i en turbulent affärsmiljö som kräver att alla 
medlemmar i organisationen sitter kvar på sina platser med säkerhetsbältet på, beredda på vad 
som helst. Det är inte längre möjligt för piloten som Redding & Catalanello, (1994) beskriver 
det att bara hålla ett öga på horisonten, letande efter tecken på turbulens, för att sedan 
förbereda organisationen på förändringar när väl en fara presenterar sig. Vid den tidpunkt 
planer har utvecklats och implementerats kan det redan vara för sent. Lozada & Calatone, 
(1996) hävdar på liknande sätt att organisationer måste anpassa sig till förändringar i 
omvärlden vilka de ej besitter kontroll eller inflytande över. Organisationer måste övergå till 
att vara mer adaptiva, för att på så sätt inom dagens allt mer förkortade tidsramar effektivt 
kunna ta tillvara på viktiga omvärldsförändringar.  

D 
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1.2 Väsentligheten av överensstämmelse mellan omgivning och förmåga 

Karake, (1997) anser att företag idag möter turbulens från omgivningen skapade av en mängd 
olika externa faktorer. Några sådana påverkande faktorer är uppdykande av nya 
patentskyddade teknologier, snabbt förändrade ekonomiska och politiska förhållanden, 
förändringar i sociala värderingar eller skiftningar i konsumenters efterfrågan. Doyle, (2002) 
förklarar att konsekvensen av detta blir att organisationer som är långsamma med att 
exempelvis uppdatera sina produkter eller träda in på nya marknader kommer förr eller senare 
att misslyckas. Precis som förändringar i omgivningen skapar möjligheter till innovation, 
skapas hot genom att nuvarande produkter blir obsoleta. Burke & Trahant, (1996) klargör att 
förändringar är idag den enda konstanta faktorn i företag men att få organisationer trots detta 
har hittat praktiska tillvägagångssätt för att leda denna konstant. Richardson (1995) utvecklar 
detta resonemang vidare och menar att inresponsiva organisationer som arbetar utifrån en 
orealistiskt skyddad syn på verkligheten befinner sig i en påtaglig presumtiv fara.  
 
Enligt Karake, (1997) medför detta att ledningen för organisationer i dagens företagsklimat 
har en ny och utmanande förpliktelse. Ledningen måste inte bara omsorgsfullt övervaka den 
omgivande kontexten utan även utveckla effektiva tillvägagångssätt som hanterar 
förändringar i omgivningen verkningsfullt. Det krävs enligt Karake, (1997) att organisationen 
tillskansar sig en adaptiv förmåga. En adaptiv förmåga innebär i detta fall en förmåga att 
effektivt hantera uppkommande förändringar som erbjuder möjligheter och hot. Med 
begreppet effektivt menas affärsmässig effektivitet som enligt Greve, (1999) utgörs av en 
kombination av två begrepp, intern och extern effektivitet. Den interna effektiviteten är 
synonym med finansiella resultat och den yttre effektiviteten kan förklaras med operativa 
resultat såsom exempelvis produktutveckling och marknadsandelar. Det operativa 
resultatbegreppet tillhandahåller här ett mer långsiktigt perspektiv på effektivitet genom att 
det tar hänsyn till nuvarande förhållanden i verksamheten vilka kommer att utgöra grunden 
för den framtida finansiella effektiviteten. Macintosh, (1994) förordar att enbart en fokusering 
på ett av de två begreppen är otillräckligt och leder inte till en tillfredställande 
effektivitetsmaximering. En kombination av de båda perspektiven är nödvändig för att 
maximal effektivitet skall nås. 
 
Gill & Swann, (1993) anser att det idag är välkänt att det finns ett samband mellan hur 
dynamisk och komplex en marknad är och hur forsknings och utvecklingsintensiva1 företagen 
på dessa marknader är. Dynamiska och komplexa marknader kännetecknas av ett stort antal 
organisationer fokuserade på innovationsaktiviteter. Med dynamisk och komplex menas här 
den definition som Stevrin, (1991) accentuerar och som båda på sitt sätt bidrar till osäkerhet. 
Med dynamik menas föränderlighet. En större grad av föränderlighet gör det svårare att göra 
förutsägelser. Med komplexitet menas svårbegriplighet. En större grad av komplexitet gör det 
svårare att förstå vad som händer.  
 
Enligt SCB, (2003) utgör informations- och kommunikationsteknologi2 branschgrupperingen 
en av de fyra mest FoU intensiva branschgrupperingarna i svenskt näringsliv. Detta innebär 
att för att organisationer verksamma inom IKT branschen ska kunna uppnå en långsiktig 
effektivitet måste de kunna anpassa sin verksamhet efter den dynamiska och komplexa miljö 
de befinner sig i, vilket enligt Karake, (1997) förutsätter en adaptiv förmåga. En sådan adaptiv 
förmåga förutsätter i sin tur att organisationen förser sig med kapabiliteter som möjliggör 
detta. Även Jacobsson, (1989) framhåller en adaptiv förmåga som synnerligen viktigt. Han 
menar att faktorer som inverkar på den adaptiva förmågan utgör attraktiva kapabiliteter. 
                                                            
1 Hädanefter benämns Forskning och Utveckling som (FoU) 
2 Hädanefter benämns informations- och kommunikationsteknologi branschgrupperingen för (IKT) 
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Sharifi och Zhang, (2000) förklarar detta med att organisationer som tillskansar sig adaptiva 
kapabiliteter kan hantera osäkerhet och fånga fördelarna med förekommande förändringar 
effektivare än andra organisationer. Tre sådana viktiga adaptiva kapabiliteter är 
organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital. 
 
Organisationskulturen är enligt Deshpande & Webster, (1989) viktig för den adaptiva 
förmågan. Den utgör organisationsmedlemmarnas delade uppfattningar och värderingar om 
hur en organisation ska fungera. Chonko et al, (2003) menar att om inte organisationskulturen 
främjar förändring är sannolikheten hög att förändringsinitiativ leder till misslyckande eller 
till och med att ett förändringsinitiativ aldrig ens kommer tillstånd. Baveja & Mascarenhas, 
(1998) menar att bakom varje affärsidé finns en affärskompetens som är knuten till 
individerna och organisationen. Affärskompetens är en förmåga att konkretisera affärsidén 
och anpassa den till nya förhållanden i omvärlden och är viktigt för att en organisation ska 
kunna bli adaptiv. Mabey et al, (2004) anser att det är synnerligen viktigt för en organisation 
som befinner sig i en osäker omgivning att besitta ett strukturkapital av organisk karaktär, en 
högre grad av organisk struktur bidrar till en ökad grad av adaptiv förmåga. Narver & Slater, 
(1990) menar att en organisk struktur skapar en snabb medvetande förmåga och respons till 
förändringar, en ökad effektivitet i spridandet av information och en reduktion av 
tidsförskjutningen mellan beslut och handlande.  
 
Sammanfattningsvis har denna problematisering påvisat att en adaptiv förmåga är nödvändig i 
FoU intensiva branscher som IKT, vilka kännetecknas av en både dynamisk och komplex 
omgivning. Det har även konstaterats att sådana adaptiva förmågor möjliggör en effektivare 
hantering av uppkommande förändringar som erbjuder möjligheter och hot. Diskussionen 
stannar vid att tre adaptiva kapabiliteter, ”organisationskultur, affärskompetens och 
strukturkapital” framhålls som centrala och utgör grunden för en adaptiv förmåga. Utifrån det 
resonemang som förts finner författarna det intressant att utveckla tre undersökande 
frågeställningar. 
 

� Finns det ett samband mellan organisationskulturens utformning och den adaptiva 
förmågan? 

� Finns det ett samband mellan affärskompetensens utformning och den adaptiva 
förmågan? 

� Finns det ett samband mellan strukturkapitalets utformning och den adaptiva 
förmågan? 

1.3 Syfte 

Denna undersökning utgår ifrån ett ledningsperspektiv och ämnar undersöka sambandet 
mellan den adaptiva förmågan i organisationer som befinner sig i en dynamisk och komplex 
omgivning och deras adaptiva kapabiliteter. 
 
Syftet med denna uppsats är att för det första beskriva de adaptiva kapabiliteterna 
organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital vilka kan användas för att höja den 
adaptiva förmågan i en organisation.   
 
För det andra att förklara sambandet för var och en av de tre adaptiva kapabiliteterna 
organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital och deras inverkan på den adaptiva 
förmågan. Detta delsyfte kommer att preciseras mer utförligt i den teoretiska referensramen, i 
form av tre hypoteser.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 detta kapitel presenteras inledningsvis den teoretiska undersökningsmodellen. Modellen 
konstruerades med hjälp av den efterföljande teoretiska referensramen som har sin grund i 

tidigare forskning kring dynamiska och komplexa affärsmiljöer, organisationskultur, 
affärskompetens samt strukturkapital.  

2.1 Teoretisk undersökningsmodell 

Ur genomgången av den teoretiska referensramen som följer har det urskiljts tre drivande 
adaptiva kapabiliteter som påverkar en organisations adaptiva förmåga. Denna 
undersökningsmodell motsvarar författarnas syn på den adaptiva förmågans relevans i en 
osäker omgivning och nödvändigheten av en utvecklad organisationskultur, affärskompetens 
och ett anpassat strukturkapital. 
 

Organisationskultur
-Entreprenörskap
-Marknadsorientering

Affärskompetens
-Marknadskompetens
-Organisationskompetens
-Teknisk kompetens

Strukturkapital
-Organisk struktur

Adaptiv förmåga

Osäker omgivning
-Dynamiska
-Komplexa

Konkurrenter Teknologi Kunder

 
Figur 1: Sambandet mellan organisationskultur, affärskompetens, strukturkapital och den adaptiva förmågan. 

2.2 Osäkerhet i omvärlden 

Enligt Berglund och Blomqvist, (1999) måste varje enskild organisation för att överleva på 
sikt anpassa sig till den omgivning den är verksam i. Chakravarthy, (1982) menar att ingen 
organisation kan vara fullständigt statisk, någon form av justering eller förändring måste 
tillkomma över tiden. Vad som avgör förändringsbehovet varierar betänkligt som en funktion 
av en mängd olika faktorer.  
 

För att beskriva och analysera omgivningen har Mintzberg, (1979) utvecklat fyra 
huvudvariabler. Den första variabeln beskriver omvärlden baserat på om den är stabil eller 
dynamisk. Det handlar här om i vilken utsträckning organisationens omvärld är präglad av 
osäkerhet, det vill säga oväntade händelser i form av till exempel snabb teknologisk 
utveckling och snabba förändringar av kunders preferenser, eller konkurrenters utbud. En 
dynamisk omgivning kännetecknas av oregelbundna förändringar som är svåra att förutse. 
Motsatt förhållande gäller i en stabil miljö. Mintzberg, (1979) skiljer på ytterligheterna enkel- 
komplex vad gäller de krav som ställs på organisationens expertis och teknologi. Företagets 
omgivning är komplex om den kräver omfattande kunskaper om konkurrenter, teknologi och 
kunder. Motsatt förhållande gäller i den enkla miljön där organisationer genom 
standardisering av produktion kan minska behovet av kunskaper.  Mintzberg, (1979) beskriver 
den tredje variabeln marknad på en skala från homogen till heterogen. På en renodlat 
homogen marknad levererar en producent en produkt till en typ av köpare. På en renodlat 
heterogen marknad finns många företag som levererar många produkter till en rad olika 
kundkategorier i många länder. Den fjärde och sista variabeln som Mintzberg, (1979) nämner 
kan beskrivas efter omvärldens grad av vänlighet - fientlighet, det vill säga efter i vilken 

I 
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utsträckning det förkommer konkurrens och olika konflikter. Fientlighet influeras av 
konkurrens, av organisationers relationer till utomstående grupper och av resursernas 
tillgänglighet. Fientliga omgivningar är svåra att förutsäga och kräver snabba reaktioner från 
företagets sida. Enligt Berglund & Blomqvist, (1999) kan fientlighetsdimensionen 
underordnas stabilitetsdimensionen eftersom fientliga handlingar är svåra att förutse. Vilket 
leder till ett antagande att en fientlig omgivning även är dynamisk.   
 

Sundin & Wiberg, (1985) menar att osäkerhet nästan alltid föreligger i beslutssituationer och 
de mest osäkerhetsframkallande faktorerna är teknologins utveckling och omgivningens 
komplexitet. Med teknologins utveckling menar Sundin & Wiberg, (1985) graden av 
föränderlighet det vill säga hur dynamisk marknaden är. Sundin & Wiberg, (1985) menar att 
det är dessa faktorer som har absolut störst inverkan på osäkerhet av de osäkerhets 
dimensioner som Mintzberg, (1979) presenterar.  
 
I denna undersökning klassificeras även osäkerhet i omgivningen som beroende av i huvudsak 
två variabler, komplexitet och dynamik. Berglund & Blomqvist, (1999) har delat in stabilitets 
och komplexitetsdimensionerna i fyra huvudgrupper av omgivningsmiljöer där företag är 
verksamma (Se figur 2). Med begreppet hög teknologisk nivå, vilket används i figur två, 
menas att den teknik som kännetecknar marknaden är komplex vilket medför ytterligare krav 
på organisationen. Exempel på sådana krav är behov av kompetensutveckling eller 
informationsspridning. 
 
 

 

ENKEL 

KOMPLEX 

STABIL DYNAMISK 

Affärsmiljöns karaktär: 
 
Låg teknologisk nivå 
Överblickbar 
Förutsägbar 

Affärsmiljöns karaktär: 
 
Hög teknologisk nivå 
Överblickbar 
Förutsägbar 

Affärsmiljöns karaktär: 
 
Låg teknologisk nivå 
Ej överblickbar 
Ej förutsägbar 

Affärsmiljöns karaktär: 
 
Hög teknologisk nivå 
Ej överblickbar 
Ej förutsägbar 

 
Figur 2: Affärsmiljöns karaktär med avseende på om den är enkel eller komplex samt stabil eller dynamisk. 

 
Företag som verkar i en enkel och stabil omgivning har relativt lätt att förutse kundernas 
efterfrågemönster. Det är även relativt lätt att förutse konkurrenternas agerande genom att 
förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är låg. Teknikutvecklingen är långsam.   
som verkar i en enkel och dynamisk omgivning möter ofta oväntade förändringar eftersom 
kundernas efterfrågemönster liksom konkurrenternas agerande är svåra att förutse. 
Teknikutvecklingen kan ske snabbt. Företag som verkar i en komplex och stabil omgivning 
har relativt lätt att förutse kundernas efterfrågemönster. Det är även relativt lätt att förutse 
konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är 
låg. Den komplexa teknologin kräver dock utbildning och ibland medverkan av flera olika 
kompetenser i den löpande produktionen. Företag som verkar i en komplex och dynamisk 
omgivning möter ofta oväntade förändringar eftersom kundernas efterfrågemönster liksom 
konkurrenternas agerande är svåra att förutse. Teknikutvecklingen kan ske snabbt. Den 



TEORETISK REFERENSRAM 
 

6 

komplexa teknologin kräver dock utbildning och ibland medverkan av flera olika 
kompetenser i den löpande produktionen. Berglund & Blomqvist, (1999). 
 

Ottesen & Grönhaug, (2004) anser att FoU intensiva marknader kännetecknas av en både 
komplex och dynamisk omgivning. Förändringar av kunders preferenser, teknologiska 
förändringar och konkurrenters förehavanden skapar en omgivning full av osäkerhet. Detta 
innebär enligt Berglund & Blomqvist, (1999) resonemang att organisationer i 
utvecklingsintensiva branscher har förhållandevis svårt att förutse vilka affärsmässiga 
förhållanden de kommer att ställas inför. Konkurrenternas agerande ändras snabbt vilket gör 
de svåra att förutse. Teknologin är komplex genom att den kräver kunskap från flera områden 
eller kunskapsutbyte med aktörer i företagens affärsmiljö. Verksamheten ställer många gånger 
krav på kundanpassning av produkter eller tjänster. Eklund & Sjöstrand, (1977) menar att en 
större förändringsintensitet i omgivningen resulterar i högre krav på en adaptiv förmåga hos 
organisationen. 

2.3 Adaptiv förmåga 

Richardson, (1995) menar att om organisationer ska kunna operera effektivt i en dynamisk 
och komplex omgivning är det nödvändigt för dem att tillskansa sig en adaptiv förmåga. En 
sådan adaptiv förmåga utgörs enligt McKee et al, (1989) av de aktioner som en organisation 
utför vid processandet av information från omgivningen, samt de justeringar som denna 
organisation gör baserat på resultatet av denna informationsbearbetning. Burnes, (1996) 
förklarar detta med att om den externa världen förändras snabbt och utan förvarning behöver 
organisationen utveckla både en förmåga för att kontinuerligt övervaka sin omgivning samt en 
förmåga att även snabbt kunna anpassa och hantera dessa förändringar i omgivningen. En 
adaptiv förmåga innebär således förmågan att hantera förändringar som erbjuder möjligheter 
och hot på ett effektivt sätt.  
 
Enligt Jacobsson (1989) krävs det för att en organisation ska kunna utveckla en adaptiv 
förmåga att den kan tillgodogöra sig nödvändiga adaptiva kapabiliteter. Med adaptiva 
kapabiliteter menas sådana organisationsfaktorer som bidrar till en ökad adaptiv förmåga. 
Drew & Smith, (1995) har såsom åsikt att det finns i huvudsak tre viktiga faktorer som en 
organisation måste tillgodogöra sig för att åstadkomma en adaptiv förmåga. Dessa tre 
benämns som vilja, fokus och ”kapabiliteter”. Med vilja menas den strategiska 
beslutsamheten i en organisation, vilket bland annat innefattar lusten att tänja på mål och möta 
utmaningar samt graden av kundfokusering. Med fokus menas här att organisationens 
medarbetare skall besitta en väl utvecklad kunskap om organisationens näringsfång och en 
extraordinär förståelse om betydelsefulla parter, förhållanden, händelser och timing som 
påverkar framtiden. Den tredje faktorn som Drew & Smith, (1995) kallar för kapabiliteter 
men som även kan likställas med strukturkapital utgör själva struktureringen av hur 
organisationen verkar, det kan exempelvis vara hur ansvarsfördelning sker, grad av 
decentralisering eller formalisering av styrning.  
 
Författarna till denna uppsats ansluter sig till Drew & Smith, (1995) resonemang kring 
adaptiva kapabiliteter och har valt att utifrån deras indelning utveckla en teoretisk 
referensram. Dock har Drew & Smith, (1995) benämningar vilja, fokus och kapabiliteter 
ersatts och omdefinierats för att bättre passa uppsatsens syfte. De adaptiva kapabiliteter som 
denna uppsats kommer teoretiseras kring är organisationskultur, affärskompetens samt 
strukturkapital. 
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2.3.1 Organisationskultur  

Enligt Deshpande & Webster, (1989) utgör organisationskulturen medlemmarnas delade 
uppfattningar och värderingar om hur en organisation ska fungera. Organisationskulturen 
definieras som den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden. Chonko et al, (2003) anser att organisationskulturen har stor 
inverkan på hur en organisation hanterar förändringar. Om inte organisationskulturen 
befrämjar förändring är sannolikheten hög att förändringsinitiativ leder till misslyckande eller 
till och med att ett förändringsinitiativ aldrig ens kommer till stånd. Det finns enligt Chonko 
et al, (2003) två huvudsakliga kulturrelaterade element att intressera sig för vad gäller en 
adaptiv förmåga, Marknadsorientering och Entreprenörsorientering.  
 
Chonko et al, (2003) förklarar att en hög grad av marknadsorientering bidrar till en ökad 
beredskap till förändring. Marknadsorientering är den aspekt av organisationskulturen som 
lägger högst prioritet på lönande och kreativt upprätthållande av ett överlägset kundvärde när 
organisationens olika intressenters viljor beaktas. Narver & Slater, (1990) menar att 
marknadsorientering tillhandahåller normer för beteenden beträffande organisationers 
utveckling och sättet att reagera på marknadsinformation. Dwyer & Tanner, (2002) ser främst 
två fördelar med organisationer som utvecklat en marknadsorienterad kultur. Dels är sådana 
organisationer bättre på att känna av vad kunderna vill ha genom att de har en bättre förmåga 
att samla in information från marknaden. Den andra fördelen är att marknadsorienterade 
organisationer även har en bättre förmåga att utveckla relationer med sina kunder och sina 
distributionskanaler. Davies & Goetsch, (2004) har utformat ett antal grundläggande principer 
som alla medarbetare i en organisation måste rätta sig efter för att organisationskulturen ska 
kunna betraktas som marknadsorienterad. Dessa är:  
 

� Alla processer i företaget ska upprätthålla högsta möjliga etiska standard  
� Kundtillfredsställelse är av högsta prioritet 
� Företaget ska lägga största möjliga kraft på att tillhanda hålla bästa produkt- och 

servicekvalitet på marknaden 
� Alla intressenter (kunder, leverantörer och anställda) ska betraktas som partners  
� Företaget ska vara en god och kommunikativ granne i alla regioner som det är 

lokaliserat  
� Företaget ska ta alla nödvändiga steg för att bidra till en bättre miljö. 

 
Entreprenörsorientering utgör den andra viktiga delen i organisationskulturen som påverkar 
beredskapen till förändring. Chonko et al, (2003) menar att en organisation med en 
företagskultur som kan betraktas som entreprenörsorienterad är mer beredd än andra 
organisationer att testa nya sätt att verka. En organisation med hög entreprenörsorientering är 
risktolerant, arbetar proaktivt, är resistent mot byråkrati och mottaglig för innovationer. Hög 
entreprenörsorientering möjliggör en ökad adaptiv förmåga till förändringar än ett lågt 
entreprenörskap anser Chonko et al, (2003). Detta är även något som Maurer, (2000) stödjer, 
han menar att förändringsberedskapen är lägre i kulturer som inte stödjer risktagning och 
innovativitet.  
 
Detta leder till undersökningens första hypotes:  
 

� H1 Organisationer som har en marknads- och entreprenörsorienterad organisations-
kultur har en högre adaptiv förmåga än organisationer som inte har en marknads- 
och entreprenörsorienterad organisationskultur. 
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2.3.2 Affärskompetens 

Berglund & Blomqvist, (1999) betraktar kompetens och kompetensutveckling som en 
strategisk faktor för affärsutveckling. Baveja & Mascarenhas, (1998) menar att företag som 
vill utvecklas behöver tillgång till en rad olika kompetenser och förmågor inom olika 
områden. Bakom varje affärsidé finns en affärskompetens som är knuten till individerna och 
organisationen. Denna affärskompetens är nödvändig för att affärsidén ska kunna förverkligas 
och fungera. Affärskompetens är en förmåga att konkretisera affärsidén och anpassa den till 
nya förhållanden i omvärlden. Nordhaug (1993) föreslår att desto mer komplex och dynamisk 
en omgivning är desto mer omfattande satsningar på kompetensutveckling krävs det. Sådana 
organisationer måste utveckla en innovationskraft genom lärande och förnyelse. Begreppet 
affärskompetens kan enligt Berglund & Blomqvist, (1999) beskrivas i tre samverkande 
delkompetenser, Marknadskompetens, Teknisk kompetens samt organisationskompetens.  
 
Marknadskompetens handlar enligt Sandberg, (1987) om förmågan att tolka omgivningen och 
se behov av förändring. Denna kompetens har betydelse för förmågan att uppfatta signaler 
inom organisationen, i omgivningen och att kunna tolka dessa signaler och agera därefter. 
Denna kompetens ger en helhetsbild av situationen. Den hjälper individen att tolka och förstå 
hur en uppgift ska lösas och avgör vilken kunskap individen söker, vilka färdigheter som 
utvecklas, vilken kapacitet individen anser sig behöva och vilka informationskällor som 
används. Berglund & Blomqvist, (1999) menar att marknadskompetens kan skapas genom 
samverkan mellan medarbetare och intressenter, exempelvis samverkan med kunder, 
koncernföretag och leverantörer. Vidare utvecklas även marknadskompetensen inom 
organisationen genom interna underhållsrutiner som syftar till att hålla kontakten med 
marknaden, sådana rutiner innefattar omvärldsanalyser och kontaktskapande aktiviteter mot 
kunder som exempelvis informationsdagar eller mässor. Marknadskompetensen kan även 
utvecklas genom marknadsinriktad utbildning eller rekrytering av specialister som exempelvis 
marknadsekonomer eller försäljningschefer. Eftersom marknaden hela tiden förändrar sig 
måste även marknadskompetensen kontinuerligt utvecklas.   
 
Teknisk kompetens menar Berglund & Blomqvist, (1999) handlar om förmågan att producera 
kunderbjudanden i form av produkter och tjänster. En individs tekniska kompetens kan säga 
utgöras av förmågan att utnyttja kunskapen relativt en viss uppgift som ligger inom ramen för 
de kunderbjudanden som produceras. Dessa faktorer är främst knutna till själva arbetet. Enligt 
Baveja & Mascarenhas, (1998) innefattas teknisk kompetens av en djupare förståelse av ett 
specifikt ämnesområde och inkluderar bland annat kunskap om den senaste utvecklingen. 
Berglund & Blomqvist, (1999) menar att teknisk kompetens kan utvecklas genom olika 
samverkansformer med omgivningen exempelvis utvecklad teknisk samverkan med kunder 
eller leverantörer. Givetvis är även interna utvecklingsavdelningar av central betydelse där 
kompetensförnyande källor kan möjliggöra en ökad tekniskkompetens. Ytterligare faktorer 
som kan hänföras till den tekniska kompetensen är kompetensinköp som exempelvis externa 
utbildningsinsatser. Rutiner är även de av central betydelse, sådana rutiner kan främst 
hänföras till periodiskt återkommande utbildningsprogram. Informationsspridning inom 
organisationens väggar är även det av central betydelse, vilket skapas genom exempelvis 
arbetsmöten och feedback från ledning. Precis som för marknadskompetensen måste den 
tekniska kompetensen utvecklas bland individerna då kundernas preferenser förändras, vilket 
kräver en ständig fokusering på kompetensförnyelse.     
 
Organisationskompetens handlar enligt Åkerberg, (1988) om förmågan att upprätthålla 
relationer internt och externt. Denna kompetens är avgörande för organisationens förmåga att 
skapa kontakter och bygga upp relationer med andra. Denna kompetens är beroende av i 
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vilken utsträckning individen kan förmedla och ta emot kompetens från andra personer, 
liksom hur stort individens kontaktnät är. Berglund & Blomqvist, (1999) menar att 
organisationskompetensen kan höjas genom ett stort antal aktiviteter exempelvis juridiskt 
bindande samarbetsavtal med kunder och leverantörer, vilket tvingar till nätverkande. Vidare 
bidrar samverkan uppkommen till följd av ägarrelationer positivt till organisationskunskapen, 
exempelvis genom att flera sammanlänkade bolag i en koncern kan mer effektivt interagera. 
Den interna integrationens bidrag till organisationskompetensen kan höjas genom 
utvecklingssamtal, arbetsmöten eller arbetsrotation. En ständig fokusering på 
organisationskompetens är nödvändig för att relationer och kontakter ska vara möjliga samt 
bestående.       
 
Norman & Ramirez, (1994) menar att genom samspel mellan de tre delarna i 
affärskompetensen skapas förutsättningar för att utveckla en förmåga att förstå varför vissa 
förändringar måste vidtas och hur de ska implementeras. En ständig fokusering på utveckling 
av affärskompetens är nödvändig för att en organisation ska kunna anpassa sin verksamhet till 
förändringar i omvärlden. Detta leder till undersökningens andra hypotes: 
 

� H2 Organisationer som fokuserar på att ständigt utveckla sin marknadskompetens, 
tekniska kompetens samt sin organisationskompetens har en högre adaptiv förmåga än 
organisationer som inte gör det. 

2.3.3 Strukturkapital 

Mabey et al, (1998), anser att det finns ett klassiskt dilemma mellan strukturering av en 
organisation efter ledningsfunktioner eller på produktbasis. Att strukturera en organisation 
efter ledningsfunktion innebär att varje funktion som exempelvis produktion, marknadsföring, 
finansiering eller försäljning har sin egen hierarki. Denna typ av indelning är mindre komplex 
än en indelning på produktbasis, möjliggör skalekonomi och ger klara ansvarsområden. 
Nackdelen med en ledningsfunktionsindelad organisation som Mabey et al, (1998) framhåller 
är att den är långsam på att reagera på förändringar i omgivningen, är dålig på att uppmuntra 
horisontellt samarbete och kommunikation likväl som innovation. Den produktbaserade 
strukturen är däremot mer kapabel att möta en osäker omgivning. Nackdelen är dock att denna 
struktur tenderar att involvera duplikat av resurser, den tenderar till att misslyckas med att 
utnyttja skalfördelar i form av funktionella avdelningar, samt att det finns en risk med att 
djupgående teknisk kompetens kan gå förlorad. Mabey et al, (1998) förklarar att den 
funktionsindelade organisationen kännetecknas vanligtvis av en mekaniskt inriktad struktur 
medan den produktinriktade organisationen oftast har en organiskt inriktad struktur.   
 
Relationen mellan struktur och karaktären av den omgivande kontexten kan enligt Mabey et 
al, (1998) synliggöras med figur tre nedan. Med osäkerhet menas här den definition som 
presenteras i avsnitt 3.1 osäkerhet i omgivningen. En hög grad av osäkerhet kan med denna 
definition hänföras till en både komplex och dynamisk marknad samtidigt som en ”säker” 
omgivning kan hänföras till en stabil och enkel omgivning.    
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Figur 3: Organisations strukturens anpassningsförmåga till omgivningen. 

 
En organisation med god anpassning har större möjlighet att nå en hög affärsmässig 
effektivitet än vad en organisation med dålig anpassning har. Detta innebär således enligt 
Mabey et al, (1998) resonemang att en organisation som befinner sig i en osäker omgivning, 
som exempelvis den innovationsintensiva branschgrupperingen IKT, når en högre anpassning 
till sin omgivning och därmed en ökad effektivitet med en organisk struktur.   
 
Johnson & Scholes, (2002) menar att en organisation med en organisk struktur grundar sig på 
en direkt interaktion mellan enskilda medarbetar och en ledningsstil som assisterar och 
förespråkar självkontroll. Detta görs genom att, som Robbins, (2001) beskriver det, en platt 
struktur utformas. Genom att arbete utförs i korsfunktionella team innehållande både 
medarbetare från skilda avdelningsgränser som hierarkiska nivåer. Samt genom att 
organisationen utformas med en lägre grad av specialisering och formalisering. Vidare 
framhåller Robbins, (2001) att en organisk organisation kännetecknas av ett omfattande 
informationsnätverk och beslutsfattande som bygger på delaktighet. 
 
Narver & Slater, (1990) nämner följande fördelar med en organisk struktur. En organisk 
struktur skapar en snabb medvetande förmåga och respons till förändringar, en ökad 
effektivitet i spridandet av information och en reduktion av tidsförskjutningen mellan beslut 
och handlande. Chonko et al, (2003) stödjer detta resonemang och menar att en högre grad 
organisk struktur i organisationen till skillnad från en mekanisk struktur bidrar till en ökad 
grad av adaptiv förmåga. Mintzberg, (1979) framhåller även han på liknande sätt att 
organisationer som är verksamma i osäkra miljöer måste utformas med en organisk struktur 
för att kunna genererar maximal effektivitet. Detta leder till undersökningens tredje hypotes: 
 

� H3 Organisationer som har en organisk struktur har en högre adaptiv förmåga än 
organisationer med en mekanisk struktur 
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3. METOD 

 detta kapitel presenteras de vetenskapliga idéer som ligger till grund för undersökningen, 
varefter det tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av denna studie redogörs. 

Kapitlet behandlar sedan analysmetod och avslutas med metodproblem.  

3.1 Forsknings och undersökningsansats 

Denna studie utgick från befintliga teorier vilka framkommit under den inledande 
litteraturstudien. Utifrån teorin har hypoteser formulerats och med utgångspunkt i dessa 
konstruerades en enkät. Efter avslutande empirisk studie analyserades de resultat som 
framkom gentemot den teoretiska referensramen. Studien har därmed en deduktiv 
forskningsansats enligt Holme & Solvangs (1991). Vissa induktiva inslag återfinns dock i 
studien, eftersom två förberedande intervjuer med representativa företag i den valda 
branschgrupperingen utfördes. Här kontrollerades den teoretiska referensramen övergripande 
för att sedan ligga till grund för utformning av enkätfrågorna.    
 
Avsikten med studien var för det första att beskriva de tre adaptiva kapabiliteterna 
organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital. För det andra förklara sambandet för 
var och en av de tre adaptiva kapabiliteterna organisationskultur, affärskompetens och 
strukturkapital och deras inverkan på den adaptiva förmågan. För att undersöka detta 
eventuella samband genomfördes en omfattande enkätundersökning bland svenska 
tillverkande företag med 50 till 250 anställda inom branschgrupperingen IKT. Intentionen var 
att resultaten i studien skulle vara generaliserbara, vilket innebär att ett större antal företag 
måste undersökas. Ett totalperspektiv skulle således uppnås. Detta ledde till att 
undersökningen i huvudsak genomfördes som en tvärsnittstudie för att kunna möjliggöra 
generaliseringar. Allt eftersom informationen samlades in omvandlades den till siffror för att 
sedan analyseras med olika statistiska metoder. Denna studie får en kvantitativ karaktär enligt 
Denscombe, (2000) eftersom studien fokuserar på siffror som analysenhet.  
 
Eftersom författarna till denna uppsats eftersträvade att förklara en objektiv verklighet så 
långt det var möjligt användes ett analytiskt synsätt. Det insamlade empiriska materialet 
bearbetades, analyserades och generaliserades för att utreda eventuella kausala samband 
mellan de adaptiva kapabiliteter och den adaptiva förmågan. Den slutliga modellen uppstod 
genom att hypoteserna kontrollerades mot enkätundersökningen. Kausalsamband och 
generaliseringar är viktiga för att uppnå denna verklighet och logiska modeller används för att 
nå detta ändamål (Arbnor & Bjerke, 1994). 

3.2 Urvalsförfarande 

Enligt SCB, (2003) ingår kemi och läkemedelsindustrin, informations och 
kommunikationsteknologindustrin, transportmedelsindustrin samt forskningsinstitutioner i de 
fyra mest FoU-intensiva branschgrupperingarna i svenskt näringsliv. 
 
Eftersom syftet med denna uppsats var att förklara sambandet mellan varje enskild adaptiv 
kapabilitet och dess inverkan på den adaptiva förmågan fann författarna branschgrupperingen 
IKT intressant. Enligt insamlad sekundärdata framgick det att FoU-intensiva branscher också 
är innovationsintensiva och verkar i en både dynamisk och komplex omgivning.  
 
Kriteriet för att en bransch skall betecknas som FoU-intensiv är att branschen står för en 
betydande del av svenskt näringslivs FoU-verksamhet. Enligt SCB stod 2001 branschgruppen 
IKT för 32 procent av den totala FoU-utgiften i Sverige. (Utförligare information finns i 

I 
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bilaga 1.) Med FoU menas i detta fall verksamhet som sker på systematisk grundval för att 
skapa nya användningsområden och för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, 
system eller metoder för tillverkning och produktutveckling. Vad gäller IKT 
branschgrupperingen är den uppdelad i fyra olika branscher, tillverkning av kontorsmaskiner 
och datorer, tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar, tillverkning av 
teleprodukter samt tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument. 
Deras numeriska branschbenämning är SNI 30, 31, 32 och 33.  
 
Denna studie genomfördes på medelstora svenska tillverkande företag. Enligt EU, (2004) 
klassificeras medelstora företag som företag med 50-250 anställda. Motivet till valet av 
medelstora företag grundar sig på en undersökning utförd av SCB, (2003). I SCB:s studie 
undersöktes företag i FoU intensiva branscher med minst 50 anställda. Författarna ansåg detta 
vara en passande lägsta nivå av antalet anställda även för denna undersökning. En naturlig 
följd blev således att begränsa det övre antalet anställda till 250 baserat på den definitionen 
som EU, (2004) gör gällande för medelstora företag. Denna undersökning skulle visserligen 
kunna innefatta företag med ett större antal anställda. Detta anser författarna till denna 
undersökning skulle ske på bekostnad av generaliserbarheten i resultatet. Därför riktar sig 
undersökningen endast till medelstora företag med 50-250 anställda.  
 
Vad gäller valet av intervjuobjekt ansågs Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå samt 
Liko AB i Alvik vara fullgoda representanter för branschgrupperingen. Båda företagen är 
verksamma i en komplex och dynamisk omgivning starkt påverkade av både kunder och 
konkurrenter som teknologiska faktorer. Hos Ericsson Anslutningssystem AB intervjuades 
VD Bernt Ericsson och hos Liko AB personalchefen Karin Lundin. Enligt Carlsson, (1997) 
förväntas VD ha en överblick av helheten och därmed besitta en förmåga att ge tillförlitliga 
svar. Även övrig personal med liknande överblick av verksamheten kan utfrågas. (Carlsson, 
1997) 
 
Det visade sig finnas 165 medelstora svenska tillverkande företag med 50-250 anställda, inom 
den valda branschgrupperingen. Enligt Ejlertson, (1996) är det svårt att undersöka en hel 
population av individer vilket föranleder att det ofta tas ett stickprov ur populationen. En 
förutsättning för att uttalanden ska kunna göras angående hela populationen är att urvalet görs 
på ett korrekt sätt (Ejlertson, 1996). Hur urvalet i denna studie beräknades återfinns i bilaga 2. 
Storleken på urvalet i denna studie blev 116 företag. Slumpgeneratorn Microsoft Excel ™ 
användes för att fastställa vilka företag som skulle ingå i undersökningen. Urvalet gjordes på 
svenska tillverkande företag i hela landet, vilka omfattades av en relativt stor 
branschspridning. De utvalda företagen ingick dock i de fyra branscherna vilka tillhör 
branschgrupperingen IKT. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

2.3.1 Litteratursökning 

Undersökningen inleddes med en omfattande litteraturstudie i syfte att ge författarna en 
fördjupad insikt inom det aktuella problemområdet. Sekundärdata samlades in vilken senare 
användes i undersökningens teoretiska referensram. Enligt Eriksson & Wiedersheim, (1997) 
finns det flera fördelar med att bedriva en insamling av sekundärdata först. De menar att en 
betydande fördel med sekundärdata är att användandet av redan befintliga uppgifter är både 
enklare, billigare samt att hypotesernas legitimitet förbättras om de grundar sig på befintlig 
teori.  
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Litteratursökningen inom det aktuella problemområdet utfördes vid Luleå tekniska 
universitets bibliotek. Databaser som användes var Libris, Emerald fulltext, Ebsco samt 
Business Source Elite. Sökord var adaption, adaptiv förmåga, affärskompetens, flexibilitet, 
förändring, kompetens, marknad, möjligheter och hot, omgivning, organisation, organisk 
struktur, organisationskultur, osäker, osäkerhet, strukturkapital och turbulens. Författarna 
sökte även på de engelska motsvarigheterna till dessa ord och i olika kombinationer. Av 
sökresultaten uppskattades fem procent vara relevanta för studien. 

3.3.2 Förberedande datainsamling 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades ett antal enkätfrågor. För att kontrollera att 
enkätfrågorna var rätt utformade och mätte det som de var avsedda att mäta, kontrollerades 
enkätfrågorna med intervjuer hos Ericssons Anslutningssystem AB i Skellefteå och Liko AB i 
Alvik. Dock hade inte alla frågor skapats för enkäten, vid intervjutillfället, utan det var några 
övergripande frågor tillhörande varje kapabilitet samt den adaptiva förmågan som testades. 
Den teoretiska referensramen testades också indirekt vid det aktuella tillfället. Den empiriska 
sammanställningen av intervjuerna finns att finna i bilaga 3. Respondenterna fick 
inledningsvis tala fritt angående vad de ansåg viktigt för att tillskansa sig en adaptiv förmåga, 
därmed var intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Anledningen till valet av detta 
förfaringssätt var att författarna inte ville leda in respondenterna på vad författarna av denna 
studie ansåg som viktigt. Därefter inflikades frågor som tangerade de ämnesområden som 
teoretiserats i litteraturundersökningen för att på så sätt utvärdera undersökningsmodellens 
relevans likväl som enkätfrågornas. 

3.3.3 Kvantitativ datainsamling  

Efter insamlingen och bearbetningen av sekundärdatan, påbörjades insamlingen av den 
kvantitativa primärdatan i form av en enkät. Enkäten (se bilaga 4) var helt webbaserad och var 
således både enkel och snabb att besvara. Enkäten distribuerades till företagen i 
urvalspopulationen via ett e-postmeddelande. Innan enkäten skickades ut kontaktades de 
utvalda företagen via telefon, dels för att enkäten skulle skickas till rätt person och e-
mailadress och dels för att enkäten skulle hamna hos personer vilka var villiga att delta i 
undersökningen. Avsikten var att kontakta alla 116 företag, dock kom författarna enbart fram 
till ungefär 50 procent av respondenterna på första försöket. Vid det aktuella tillfället gjordes 
andra prioriteringar vilka bedömdes viktigare för uppsatsen istället för att ringa en andra gång. 
De respondenter som inte nåddes via telefon fick enkäten mailad ändå. Respondenterna gavs 
möjlighet att svara under fem arbetsdagar, därefter skickades en påminnelse ut för att höja 
svarsfrekvensen. Enkäten lades upp på en särskild domänplats på Internet vilken i sin tur 
skickade de erlagda svaren elektroniskt till författarna. En webbaserad enkät valdes eftersom 
författarna bedömde att möjligheten till högre svarsfrekvens var större jämfört med ett 
traditionellt pappersutskick. Enligt Zikmund, (2000) anser forskare att webbaserade enkäter är 
framgångsrika på grund av två faktorer. Dels nås respondenten direkt när de öppnar mailet 
och dels skapar ny teknik nyfikenhet.  
 
Totalt resulterade enkätundersökningen i 49 erhållna enkätsvar. Av svaren framgick att 5 
företag hade fel antal anställda, dessa eliminerades i undersökningen. Vidare påbörjade 4 
respondenter besvara enkäten men valde av någon anledning att inte fullfölja den, dessa 
lämnades utan avseende i undersökningen. Svarsfrekvensen för enkätundersökningen fick till 
resultat i 40 användbara svar eller 34,5 procent (se tabell 1).   
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Tabell 1: Svarsfrekvens och bortfall för enkäten. 
Svarsfrekvens n Procent

Användbara svar 40 34.5

Fel antal anställda 5 4.3
Påbörjade men ej
fullständiga svar 4 3.4

Svarade ej 67 57.8

Summa 116 100  

3.3.4 Utformning av enkät 

Enkäten bestod av 42 frågor indelade i fem avsnitt varav organisationskultur bestod av två 
avsnitt. Frågorna utarbetades till stor del av uppsatsens författare med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Frågorna angående entreprenörskap är hämtade från Wiklund, (1998), och 
frågorna angående marknadsorientering är hämtade från Davies & Goetsch, (2004). Frågorna 
rörande den adaptiva förmågan, vilka behandlar affärsmässig effektivitet, kommer ifrån 
Greve, (1999).  
 
Inledningsvis behandlades de tre adaptiva kapabiliteterna, organisationskultur, 
affärskompetens och strukturkapital. Avslutningsvis behandlades den adaptiva förmågan. De 
adaptiva kapabiliteterna var i sin tur indelade i mindre beståndsdelar med tillhörande 
frågebatterier. Frågebatteriet på organisationskultur var indelat i två delar. Frågorna 1-5 
behandlade graden av entreprenörskap och frågorna 18-23 behandlade graden av 
marknadsorientering. Frågebatteriet på affärskompetens var indelat i tre delar. Frågorna 6-9 
behandlade graden av marknadskompetens. Frågorna 10-13 behandlade graden av teknisk 
kompetens. Frågorna 14-17 behandlade organisationskompetens. Frågebatteriet på 
strukturkapital behandlades i frågorna 24-31 med syfte att kontrollera om organisationerna var 
antingen mekaniskt eller organiskt strukturerade. Frågebatteriet för den adaptiva förmågan 
behandlades i två delar. Frågorna 32-36 avsåg att utreda organisationernas inre effektivitet. 
Frågorna 37-42 fokuserade på den yttre effektiviteten.   
 
En så kallad Likert –typskala användes i enkäten. Enligt Ejlertsson, (1996) innebär detta att 
respondenten ska instämma eller ta avstånd från ett antal påståenden inom samma 
ämnesområde. I denna undersökning användes en sexgradig skala för att förmå 
respondenterna att ta ställning. I de inledande frågorna, 1 till 5, fanns ingen skala att följa i 
den bemärkelsen från att inte alls instämma till att instämma helt. Där ställdes istället två 
påståenden emot varandra och respondenterna fick markera vilket påstående som låg närmast 
dem på en sexgradig skala. På frågorna 6 till 31 fick respondenterna ta ställning till om 
påståendena inte alls stämde överens eller till mycket stor grad. På frågorna 32 till 42 gavs 
respondenterna möjlighet att svara ifrån mycket lägre till mycket högre. Fördelen med att 
utforma enkäten på detta sätt är enligt Ejlertsson, (1996) att respondenten inte kan inta en 
neutral ställning, vilket underlättar avgörandet vad gäller ett företags tillhörighet i de olika 
frågorna. Innan enkäten distribuerades testades den på fem försökspersoner, två blivande 
civilekonomer, två blivande civilingenjörer samt en person vilken saknade teorietisk 
utbildning. Valet av de olika personerna gjordes avsiktligt för att erhålla en så bred respons 
som möjligt. Författarna beaktade möjligheten att de tilltänkta respondenterna bland företagen 
kunde vara ”skolade” på olika sätt. Eftersom försökspersonerna ansåg att frågorna var tydliga 
och lätta att förstå, betraktades konstruktionen av dessa vara riktiga ur ett metodperspektiv.       
 
Med enkäten bifogades ett missivbrev (se bilaga 5) med en kort redogörelse angående syftet 
med undersökningen. Dahlström, (2000) menar att syftet med ett missivbrev är att ge en 
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positiv inställning till den statistiska undersökningen och att skapa ett förtroende för den 
aktuella undersökningen. 

3.4 Analysmetod  

I detta avsnitt tas de metoder upp som använts för att bearbeta data erhållen från 
enkätundersökningen. Statistikprogrammet Statgraphics Plus 5.0 användes i samtliga 
analyser. De huvudsakliga analysmetoder som användes var faktoranalys och multipel 
regressionsanalys. 

3.4.1 Faktoranalys 

Den analytiska delen av studien påbörjades med en faktoranalys. Anledningen till att en 
faktoranalys valdes som metod är att den kan användas för att identifiera vilka variabler som 
påverkar en specifik egenskap Johnson, (1998). Det kan vara så att alla de enkätfrågor som 
ställts för att identifiera egenskaper hos respondenten inte påverkar denna. Genom en 
faktoranalys kan nya variabler skapas som summerar all den information som finns tillgänglig 
i originalvariablerna till en mindre uppsättning variabler. Detta har gjorts genom att 
responsvariabler som är relaterade till varandra delas in i olika undergrupper på ett sådant sätt 
att de variabler som ingår i undergrupperna är starkt korrelerade med varandra samtidigt som 
variabler mellan de olika undergrupperna är svagt korrelerade med varandra. 
 
För att utreda om det är möjligt att använda en faktoranalys för att reducera antalet variabler i 
datamaterialet inleddes analysen med en korrelationstabulering. Denna korrelationstabulering 
användes för att kontrollera det för faktoranalysen centrala antagandet, att alla ingående 
variabler som ska analyseras på något sätt är korrelerade med varandra Johnson, (1998). 
Korrelationstabulering innebär att de ingående variablernas relation till varandra undersöks. 
Den korrelationstabulering som har genomfördes för de 42 frågorna som ingår i 
enkätundersökningen utgår från en signifikansnivå på 5 procent. Denna signifikansnivå valdes 
eftersom författarna bedömde att denna ger en tillfredsställande hög säkerhet samt att risken 
med att felaktiga slutsatser dras är acceptabel. Korrelationstabuleringen genomfördes stegvis 
utgående från de frågeställningar som använts för varje adaptiv kapabilitet samt de 
frågeställningar som använts för att bedöma den enskilda organisationens affärsmässiga 
effektivitet. Det har således skett fyra oberoende korrelationstabuleringar, en för varje avsnitt 
i datamaterialet.  På var och en av dessa avsnitt har sedan en faktoranalys genomförts. 
 
Det tillvägagångssätt som använts vid faktoranalysen bygger på följande kriterier: 
 

� Vid bedömningen av antalet faktorer som ska extraheras väljs initialt alla faktorer med 
ett egenvärde större än ett. Utöver kriteriet för ett egenvärde större än ett har de 
faktorkombinationer som inte uppnår en förklarande grad av variationen på 70 procent 
tillförts ytterligare faktorer för att på så sätt nå en önskvärd förklaringsgrad av 
materialet. Vidare har alla faktorer som endast innehåller en ingående responsvariabel 
exkluderats från analysen Johnson, (1998).  

 
� Vid tolkningen av faktorerna har endast faktorladdningar på minst 0.3 betraktats som 

signifikanta Hair et al, (1992). Vidare har responsvariabler som korsladdar över flera 
faktorer tolkats genom en subjektiv bedömning. Kriteriet för denna subjektiva 
bedömning har varit att om det uppstått en korsladding har den faktor med högst 
faktorladdning på responsvariabeln även tilldelats denna Hair et al, (1992). Detta 
kriterium har endast gällt vid de tillfällen då det funnits skillnader i storleken på 
faktorladdningarna. De responsvariabler som korsladdar men som inte erhållit en 
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märkbar skillnad på faktorladdningarna har dock eliminerats helt från analysen. Detta 
eftersom sådana responsvariabler medför en högre grad av inneboende korrelation 
mellan faktorkomponenterna och inte enbart inom faktorerna. Detta gör att 
egenskapen hos en faktor inte säkert kan hänföras till den specifika responsvariabeln 
vilket försvårar tolkningen av densamma Johnson, (1998). 

 
� För att beräkna de roterade faktorpoängen för varje enskild svarande har en Ad Hoc 

metod använts. Eftersom ortoganialitet råder har ett antagande gjorts om att de 
responsvariabler som ingår i varje enskild faktor korrelerar starkt samtidigt som de 
variabler som inte ingår i den enskilda faktorn inte korrelerar med denna Johnson, 
(1998). Med detta antagande som grund har därför varje faktor vars ingående variabler 
som korrelerar tilldelats vikten ett samtidigt som övriga variabler tilldelats vikten noll. 
För varje faktor har sedan ett medelvärde beräknats som ett medelvärde baserat på de 
svar respondenten gett för de responsvariabler som identifierats som signifikanta. Den 
svarandes betyg på responsvariabeln har således multiplicerats med antingen siffran 
ett eller noll beroende på responsvariabelns signifikans för den specifika faktorn för att 
därefter adderas samman med övriga responsvariabler för att bilda ett viktat 
medelvärde. 

3.4.2 Multipel regressionsanalys 

För att testa hypoteserna H1, H2 samt H3 mellan den adaptiva förmågan och de adaptiva 
kapabiliteterna har en multipel regression använts som analysmetod. Anledningen till att en 
multipel regressionsanalys användes i denna undersökning är att den gör det möjligt att 
prediktera hur olika nivåer på de oberoende variablerna (faktorerna för de adaptiva 
kapabiliteterna) inverkar på de beroende variablerna (den inre respektive yttre effektiviteten). 
Detta har gjorts genom att faktorpoängen som erhållits för var och en av de adaptiva 
kapabiliteterna i faktoranalysen har använts för att förklara faktorpoängen för den inre 
respektive yttre effektivitet Hair et al, (1992). Det har således genomförts sex stycken 
multipla regressioner, två stycken för varje adaptiv kapabilitet varav en mot den inre 
effektiviteten samt en mot den yttre effektiviteten.   
 
För att utreda om det är möjligt att använda multipel regression som analysmetod har ett antal 
grundläggande antaganden för metoden kontrollerats Hair et al, (1992). För varje oberoende 
och beroende variabel har normalfördelningsantaganden kontrollerats genom 
normalfördelningsplotter. Detta är nödvändigt eftersom den multipla 
regressionsanalysmetoden bygger på ett flerdimensionellt normalfördelningsantagande som 
gör det svårt att betrakta resultat från andra fördelningar som pålitliga Hair et al, (1992). Det 
andra antagandet som kontrollerats är linjäriteten hos observationerna för de oberoende 
variablerna. För att en multipel regressionsanalys ska kunna betecknas som tillförlitlig måste 
varje oberoende variabel som ska ingå i ekvationen (faktorpaketet) uppträda med någon form 
av linjäritet gentemot den faktor som ska predikteras, det vill säga den inre respektive yttre 
effektiviteten Hair et al, (1992). I denna underökning har detta gjorts genom scatterplotts. 
Spridningen hos residualerna har även kontrollerats. Detta eftersom en heterogen varians för 
de oberoende variablerna gör att tolkningen av den multipla regressionsanalysen förlorar i 
tillförlitlighet Hair et al, (1992). Kontrollen har skett genom subjektiva bedömningar där 
kriteriet varit att identifiera onaturliga trender och mönster. 

3.5 Metodproblem 

Eriksson & Wiedersheim, (1997) menar att operationalisering av en undersökning innebär hur 
teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller överförs till empiriska observationer 
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vilket är ett stort problem i ett utredningsarbete. Det finns två viktiga begrepp i detta 
sammanhang, validitet och reliabilitet.  

3.5.1 Validitet 

Under de förberedande intervjuerna framgick att vissa enkätfrågor inte var nödvändiga samt 
andra var otydligt formulerade. Detta föranledde att några frågeställningar togs bort och att 
andra reviderades för att bättre kunna mäta det som avsågs att mätas. Respondenterna erbjöds 
anonymitet i missivbrevet eftersom det enligt Lekvall & Wahlbin, (2001) bidrar till att de då 
tenderar att svara mer frispråkigt och ärligt. Innan den slutliga enkäten distribuerades testades 
den på fyra studiekamrater samt ytterligare en bekant utan teoretisk bakgrund. Vid kontrollen 
av enkätfrågorna framgick det att de var tydliga och att risken för feltolkningar bedömdes som 
minimal av försökspersonerna. De frågor som behandlade de adaptiva kapabiliteterna 
organisationskultur och den adaptiva förmågan hämtades från tidigare studier. För 
kapabiliteterna affärskompetens och strukturkapital har författarna utifrån den teoretiska 
referensramen konstruerat egna frågor. Lekvall & Wahlbin, (2001) menar att validiteten avser 
huruvida mätmetoden verkligen mäter det som avses att mäta och inget annat. Problemet med 
validitet är att det är svårt att säkerställa om metoder är valida eller inte, bedömningarna blir 
därmed subjektiva enligt Ejvegård, (1996). Författarna till denna uppsats har gjort en grundlig 
litteraturstudie för att i största möjliga mån motverka negativ validitet. Det är möjligt att 
viktig teori inom det aktuella ämnesområdet inte beaktats i studiens teoretiska referensram, 
vilket kan leda till att validiteten påverkas negativt enligt Denscombe, (2000).   

3.5.2 Reliabilitet   

I denna undersökning e-postades enkäten i första hand till VD eller annan person i 
ledningsgruppen. Eftersom dessa personer ansågs kunna ge tillförlitliga svar relevanta för 
denna undersökning. I de fall där respondenten inte var anträffbar erhölls mailadress genom 
telefonväxeln. I en del fall var växeln upptagen, vilket ledde till att mailadresser uppsöktes på 
företagens hemsidor och där valdes lämplig respondent ut. Ett möjligt reliabilitetsproblem 
som författarna ser är att respondenter, vilka inte kontaktades via telefon, inte ansåg sig 
besitta tillräcklig kunskap för att besvara frågorna tillförlitligt. Respondenterna gavs möjlighet 
i missivbrevet att vidarebefordra enkäten, då den inte var personligt adresserad. Det finns 
dock en risk att respondenterna inte vidarebefordrade enkäten utan svarade trots att de inte 
besatt tillförlitlig kunskap. Det är viktigt ur ett reliabilitetsperspektiv att personer med rätt 
kompetens och kunskap besvarar enkäten, annars föreligger det en stor risk att framtida 
undersökningar inte ger samma resultat. Tabell 2 nedan redogör för vilka befattningar 
respondenterna hade inom företagen. Där framgick att övervägande andelen av 
respondenterna hade höga befattningar med ett betydande ansvar över verksamhet. Dock 
visade det sig att i fem av enkätsvaren kunde inte befattningen hos respondenterna urskiljas, 
detta kan möjligen ha inverkat på reliabiliteten. Tabell 3 visar fördelningen över antalet 
anställda i företagen som medverkade i undersökningen och tabell 4 visar fördelningen av 
antalet anställda för hela urvalspopulationen. Från tabellerna går det att utläsa att företag med 
50-100 anställda var underrepresenterade i undersökningen samt att företag med 150-200 
anställda samt 200-250 anställda är överrepresenterade, vilket kan ha inverkat på 
reliabiliteten.   
 
Enligt Lundahl & Skärvad, (1999) innebär reliabilitet att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga 
stabila utslag. Med det menas att forskning ska kunna upprepas av någon annan vilka ska 
komma fram till samma resultat. I en undersökning med god reliabilitet påverkas mätningen i 
liten utsträckning av tillfälligheter, då det finns få slumpmässiga fel. (Lundahl & Skärvad, 
1999).  
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Tabell 2: Fördelning av respondenternas befattningar. 
Befattning n Procent

VD 11 27.5

Vice VD 7 17.5

Ekonomichef 5 12.5

Produktionschef 5 12.5

Kontroller 3 10

Övriga 5 7.5

Summa 40 100  
 

Tabell 3: Fördelning av antal anställda i de svarande organisationerna.  
Antal anställda n Procent

50-100 19 47.5

100-150 9 22.5

150-200 5 12.5

200-250 7 17.5

Summa 40 100
 

 
 

Tabell 4: Fördelning av antal anställda i urvalspopulationen. 
Antal anstälda n Procent

50-100 103 62,4
100-150 36 21,8
150-200 12 7,3
200-250 14 8,5
Summa 165 100  
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4. ANALYS & SLUTSATSER 

 etta kapitel är en sammanvävning av analys och slutsatser. Inledningsvis analyseras 
insamlad data vilken sedermera ställs mot hypoteserna. Vidare kontrolleras relevansen 

i de uppställda hypoteserna och slutligen sker en revidering av den teoretiska 
undersökningsmodellen.    

4.1 Faktoranalys 

Faktoranalysen har utförts i två steg. Inledningsvis kontrollerades datamaterialets 
användbarhet för analysmetoden varefter faktoranalysen genomfördes på frågeställningarna 
för var och en av de tre adaptiva kapabiliteterna organisationskultur, affärskompetens och 
strukturkapital samt den adaptiva förmågan affärsmässig effektivitet. Utförligare information 
kring hur varje moment i analysen har utförts finns att återfinna i bilaga 6 Faktoranalys. Den 
inledande undersökningen av datamaterialets användbarhet visade på att korrelation i 
datamaterialet förelåg mellan responsvariablerna (frågeställningarna) varför faktoranalys som 
analysmetod är lämplig Johnson, (1998).   

4.1.1 Faktoranalys på organisationskultur 

Utifrån faktoranalysen för den adaptiva kapabiliteten organisationskultur kunde fyra faktorer 
skapas med en gemensam förklaringsgrad av variationen på 73.4 procent. Faktorerna kan 
beskrivas enligt följande: 
 
F1 Består av fråga 18, 19 samt 22 vilka behandlar kulturella aspekter för etik, 
kundtillfredsställelse samt relationer med lokala intressenter. Denna faktor förklarar således 
hur organisationskulturen i en organisation speglar synen på organisationens relationer med 
omgivningen. Detta med avseende på etik, kundtillfredsställelse samt interaktion med 
samhället där verksamheten är lokaliserad. Faktorn sammanfattas med begreppet; Relationer 
till omgivningen. 
 
F2 Består av fråga 1b samt 2b vilka behandlar hur förändringar av produkter sker samt om 
organisationen är tidigt ute eller inte i förhållande till sina konkurrenter med sina 
produktförändringar. Denna faktor förklarar således hur organisationskulturen i en 
organisation ser på förändringar ur ett övergripande perspektiv, beroende på om denna 
genomför stora förändringar tidigt före sina konkurrenter eller genom små förändringar efter 
sina konkurrenter. Faktorn sammanfattas med begreppet; Förändringsförfarande. 
 
F3 Består av fråga tre, fyra samt fem vilka alla behandlar riskbenägenheten i organisationen. 
Denna faktor förklarar hur organisationen ser på risk med avseende på om den väljer projekt 
med låg risk, om den hanterar omgivningen genom små försiktiga steg och om den intar en 
vänta och se inställning eller om den är beredd att ta risk fyllda projekt, är orädda och gärna 
vidtar kraftfulla åtgärder och om den agerar genom initiativtagande. Faktorn sammanfattas 
med begreppet; Riskbenägenhet. 
 
F4 Består av fråga 1a samt 2c vilka behandlar hur ofta organisationen lanserar nya produkter 
samt hur konkurrens fokuserad organisationen är. Denna faktor förklarar således om en 
organisation lanserar många produkter och om den är konkurrensfokuserad eller om den 
lanserar få produkter utan att koncentrera sig på konkurrenternas förehavanden. Faktorn 
sammanfattas med begreppet; Aggressivitet.  

D 
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4.1.2 Faktoranalys på affärskompetens 

Utifrån faktoranalysen för den adaptiva kapabiliteten affärskompetens kunde tre faktorer 
skapas med en gemensam förklaringsgrad av variationen på 75.4 procent. Faktorerna kan 
beskrivas enligt följande: 
 
F5 Består av fråga sju, tolv samt 15 vilka behandlar kompetensaspekter rörande införsel av ny 
kompetens till organisationen. Frågorna behandlar marknadsinriktade utbildningar, rutiner för 
att föra in ny teknisk kompetens samt samarbete med kunder. Denna faktor förklarar 
följaktligen hur organisationen arbetar med införsel av ny kompetens. Faktorn sammanfattas 
med begreppet; Ny kompetens. 
 
F6 Består av fråga elva samt 14 vilka behandlar kompetensutveckling bland medarbetarna 
samt om den tillfrågade organisationen motiverar sina anställda till att lära sig nya 
arbetsuppgifter. Denna faktor förklarar således hur organisationen ser på 
kompetensutveckling bland sina anställda, beroende på om denna arbetar för att bredda och 
fördjupa sina anställdas kompetens eller ej. Faktorn sammanfattas med begreppet; 
Kompetensutveckling. 
 
F7 Består av fråga åtta och nio vilka behandlar hur den tillfrågade organisationen arbetar med 
kontaktskapande aktiviteter samt omvärldsanalyser. Denna faktor förklarar således hur 
organisationen arbetar med att föra in kompetens rörande framtida omvärldsförändringar och 
behov i omgivningen. Faktorn sammanfattas med begreppet; Omvärldsbevakning. 

4.1.3 Faktoranalys på strukturkapital 

Utifrån faktoranalysen för den adaptiva kapabiliteten strukturkapital kunde två faktorer skapas 
med en gemensam förklaringsgrad av variationen på 73.9 procent. Faktorerna kan beskrivas 
enligt följande: 
 

F8 Består av fråga 25 och 26 vilka behandlar hur arbetsuppgifter i den svarande 
organisationen utförs med avseende på om arbetet sker i tvärfunktionella team bestående av 
medarbetare från olika avdelningar och olika hierarkiska nivåer eller inte. Faktorn 
sammanfattas med begreppet; Arbete i tvärfunktionella team. 
 
F9 Består av fråga 27 och 28 vilka behandlar om organisationen har en platt struktur och om 
beslutsfattandet är delegerat eller ej. Faktorn sammanfattas med begreppet; Decentralisering. 

4.1.4 Faktoranalys av frågeställningarna rörande den adaptiva förmågan 

Utifrån faktoranalysen för den adaptiva förmågan affärsmässig effektivitet kunde två faktorer 
skapas med en gemensam förklaringsgrad av variationen på 67.0 procent. Faktorerna kan 
beskrivas enligt följande: 
 
F10 Består av fråga 32, 33 34, samt 36 vilka alla behandlar olika aspekter på inre effektivitet 
så som räntabilitet, vinstmarginal, försäljningstillväxt samt cash flow. Faktorn sammanfatta 
med begreppet; Inre effektivitet. 
 
F11 Består av fråga 37, 38, 39, 40 samt 42 vilka alla behandlar olika aspekter rörande yttre 
effektivitet så som utveckling av nya produkter, marknader, personalutveckling samt 
relationer till samhället. Faktorn sammanfattas således med begreppet; Yttre effektivitet. 
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4.1.5 Sammanställning av faktoranalys 

I den genomförda faktoranalysen har nio faktorer som beskriver de tre adaptiva 
kapabiliteterna organisationskultur, affärskompetens samt strukturkapital skapats. Det har 
även identifierats två faktorer som beskriver den adaptiva förmågan som i denna 
undersökning likställts med affärsmässig effektivitet (se även figur fyra). 
 
 
 

y kompetens   
Kompetensutveckling 

Omvärldsbevakning   

Affärskompetens 

  

N 

 Organisationskultur   

Relationer till omgivningen  
F örändringsförfarande   
Riskbenägenhet  
Aggressivitet  
  

Strukturkapital 
 

T värfunktionella team   
Decentralisering   

I nre effektivitet  
Y ttre effektivitet   

Affärsmässigeffektivitet   
  

 
Figur 4 : Sammanställning av faktoranalys. 

 

För att kunna använda resultatet av faktoranalysen fortsättningsvis har faktorpoäng beräknats 
för varje svarande organisation enligt den Ad Hoc metod som beskrivits i avsnitt 3.4 
analysmetod (Se även bilaga 7 Faktorpoäng). Dessa faktorpoäng kommer att ligga tillgrund 
för den multipla regressionsanalysen som beskrivs i nästa avsnitt. 

4.2 Multipel regressionsanalys 

Den multipla regressionsanalysen har genomförts i två steg. Inledningsvis kontrollerades 
faktorernas användbarhet för metoden varefter sex regressionsanalyser genomfördes, med 
avseende på den inre respektive yttre effektiviteten, för var och en av de tre adaptiva 
kapabiliteterna organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital. Utförligare 
information kring hur varje moment i analysen har genomförts återfinns i bilaga 8, Multipel 
regressionsanalys. Den inledande undersökningen av faktorernas användbarhet visade på att 
normalfördelningsantagandet kunde styrkas liksom linjäritetsantagandet mellan de oberoende 
och beroende variablerna. Inga onaturliga mönster eller trender kunde heller identifieras i 
residualerna varför multipel regressionsanalys som analysmetod är lämplig för att testa 
undersökningens hypoteser Hair et al, (1992). 

4.2.1 Granskning av organisationskulturens betydelse för affärsmässig effektivitet 

För att utreda organisationskulturens inverkan på organisationers affärsmässiga effektivitet 
genomfördes två skilda multipla regressionsanalyser. En multipel regressionsanalys för att 
utvärdera organisationskulturens inverkan på den inre effektiviteten och en multipel 
regressionsanalys för att utvärdera organisationskulturens inverkan på den yttre effektiviteten.  
 
Den multipla regressionsanalysen på organisationskulturens inverkan för den inre 
effektiviteten kunde endast visa på en signifikant faktor. Denna faktor var 
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förändringsförfarande och hade en signifikansnivå på 2.2 procent och en förklaringsgrad på 
13.41 procent. Detta kan tolkas som att den matematiska modellen erhållen från 
regressionsanalysen kan förklara 13.41 procent av variationen för den beroende faktorn inre 
effektivitet. Det samband som erhållits mellan faktorerna förändringsförfarande och inre 
effektivitet i den matematiska modellen är positivt. Detta kan interpreteras som att 
organisationer med en organisationskultur fokuserad på att genomdriva stora 
produktförändringar före sina konkurrenter har en högre inre effektivitet än organisationer 
fokuserad på att genomdriva produktförändringar i små steg efter sina konkurrenter.  
 
Den multipla regressionsanalysen av organisationskulturens inverkan på den yttre 
effektiviteten kunde påvisa två signifikanta faktorer. Dessa faktorer var relationer till 
omgivningen och förändringsförfarande. Relationer till omgivningen erhöll en signifikansnivå 
på 6.4 procent och förändringsförfarande erhöll en signifikansnivå på 1.2 procent, modellens 
totala justerade förklaringsgrad blev 36.36 procent. Det samband som erhållits mellan den 
yttre effektiviteten och faktorerna relationer till omgivningen samt förändringsförfarande kan 
förklaras enligt följande. För faktorn relationer till omgivningen gäller att organisationer som 
fokuserar på att arbeta etiskt, strävar efter att maximera kundtillfredsställelse samt stärka sina 
lokala relationer har en högre yttre effektivitet än organisationer som inte gör detta. Denna 
observation stämmer också väl överens med vad både Dwyer & Tanner, (2002) och Davies & 
Goetsch, (2004) uttrycker. De framhåller att en organisation som fokuserar på att utveckla 
sina relationer till omgivningen har en mer marknadsorienterad organisationskultur och en 
högre adaptiv förmåga. För faktorn förändringsförfarande gäller att organisationer med en 
organisationskultur fokuserad på att genomdriva stora produktförändringar före sina 
konkurrenter har en högre yttre effektivitet än organisationer fokuserad på att genomdriva 
förändringar i små steg efter sina konkurrenter. Detta är också en iakttagelse som Chonko et 
al, (2003) accentuerat. Chonko et al, (2003) menar på ett liknande sätt att en förmåga att 
arbeta proaktivt i en organisation är av central betydelse för en organisations adaptiva 
förmåga.  
 
Det krävs alltså för att en organisationskulturen ska bidra till en ökad affärsmässig effektivitet 
att nedanstående två förutsättningar är tillfredsställda: 
 

� Medarbetarna måste besitta en delad uppfattning om att ständigt utveckla 
verksamhetens relationer med omgivningen genom att arbeta etiskt i alla processer, 
genom att sätta kundens tillfredsställelse främst och genom att utveckla goda 
relationer med sina lokala intressenter. 

 
� Medarbetarna måste besitta en gemensam uppfattning om organisationens 

förändringsförfarande, där proaktivt produktutvecklingsarbete är vägen till framgång 
och skall ske genom stora produktförändringssteg före konkurrenterna.   

4.2.2 Granskning av affärskompetensens betydelse för affärsmässig effektivitet 

För att utreda affärskompetensens inverkan på organisationers affärsmässiga effektivitet 
genomfördes två skilda multipla regressionsanalyser. En multipel regressionsanalys för att 
utvärdera affärskompetensens inverkan på den inre effektiviteten och en multipel 
regressionsanalys för att utvärdera affärskompetensens inverkan på den yttre effektiviteten.  
 
Den multipla regressionsanalysen av affärskompetensens inverkan på den inre effektiviteten 
kunde inte visa på att någon faktor var aktiv. Det finns således inte något samband mellan 
företagens affärskompetens och deras inre effektivitet på fem procents signifikansnivå. 
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Den multipla regressionsanalysen av affärskompetensens inverkan på den yttre effektiviteten 
kunde visa på en signifikant faktor, omvärldsbevakning. Resultatet av regressionsanalysen 
visade på att omvärldsbevakning erhöll en signifikansnivå på 4.2 procent, modellens totala 
justerade förklaringsgrad uppgick till 16.08 procent. Faktorn omvärldsbevakning kan således 
tolkas som att organisationer som arbetar aktivt med kontaktskapande aktiviteter och 
omvärldsanalyser har en högre yttre effektivitet än organisationer som inte gör det samma. 
Omvärldsbevakning har visat sig ha betydelse för en organisations framtidsutsikter. Både 
omvärldsanalyser och kontaktskapande aktiviteter har tidigare framhållits som viktiga, 
exempelvis av Sandberg, (1987) och Åkerberg, (1988). Detta är även något som Karin 
Lundin, (Liko AB) och Bern Ericsson, (Ericsson) framhåller som viktigt vid intervjutillfällena 
i den förberedande datainsamlingen, de menar båda att det inte är hög kompetens som är 
nycken till framgång utan rätt kompetens.     
 
För att affärskompetensen ska bidra till en ökad affärsmässig effektivitet krävs således att 
följande förutsättning är tillfredsställd: 
 

� Omvärldsbevakning är av central betydelse för organisationer verksamma i dynamiska 
och komplexa miljöer och har en direkt inverkan på den yttre effektiviteten. 
Organisationen måste därför ständigt arbeta för kontaktskapande aktiviteter för att 
ligga nära sin marknad liksom ständigt analysera sin omgivning efter tecken på 
förändring för att på så sätt kunna förkorta sin respons tid.   

4.2.3 Granskning av strukturkapitalets betydelse för affärsmässig effektivitet 

För att utreda strukturkapitalets inverkan på organisationers affärsmässiga effektivitet 
genomfördes två skilda multipla regressionsanalyser. En multipel regressionsanalys för att 
utvärdera organisationskulturens inverkan på den inre effektiviteten och en multipel 
regressionsanalys för att utvärdera organisationskulturens inverkan på den yttre effektiviteten.  
 
För den första multipla regressionsanalysen mellan faktorpaketet strukturkapital och den inre 
effektiviteten kunde inga samband identifieras vid en signifikansnivå av fem procent. 
 
För den andra multipla regressionsanalysen mellan faktorpaketet strukturkapital och den yttre 
effektiviteten kunde endast faktorn decentralisering identifieras som signifikant. Resultatet av 
regressionsanalysen visade på att faktorn decentralisering är signifikant på 0.19 procent 
signifikansnivå och modellens totala förklaringsgrad blev 19.75 procent. Det samband som 
erhållits mellan faktorn decentralisering och den yttre effektiviteten var positivt och kan 
förklaras enligt följande. Organisationer som har en plattstruktur och ett delegerat 
beslutsfattande besitter en högre yttre effektivitet än organisationer med en vertikal struktur 
och ett centralt beslutsfattande. Denna iakttagelse för faktorn decentralisering finner även stöd 
i den teoretisering som gjorts i referensramen till denna undersökning. Robbins, (2001) 
påvisar exempelvis att organisationer med en platt struktur och ett delegerat beslutsfattande är 
bättre utrustade för dynamiska och komplexa omgivningar. Detta resonemang finner även 
stöd i den förberedande datainsamlingen. Bernt Ericsson, (Ericsson AB) framhåller där att 
organisationsstrukturen bör vara platt för att en hög adaptiv förmåga ska kunna uppnås, detta 
för att ett så snabbt beslutsfattande som möjligt ska erhållas.  
 

� För att ett strukturkapital ska bidra till en ökad affärsmässig effektivitet på en 
dynamisk och komplex marknad krävs det att organisationen är decentraliserad. Detta 
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i den bemärkelse att den måste inrymma en plattstruktur och ett delegerat 
beslutsfattande.   

4.2.4 Granskning av de aktiva faktorernas inverkan för den yttre effektivitet 

För att undersöka vilka av de identifierat aktiva faktorerna i undersökningsmodellen som 
påverkar den affärsmässiga effektiviteten mest har en sammanfattande multipelregression 
genomförts för dessa. Eftersom enbart en faktor har identifierats som aktiv för den inre 
effektiviteten har endast en multipel regression genomförts för den yttre effektiviteten.  
 
Den beroende variabeln var yttre effektivitet och de oberoende variablerna var relationer till 
omgivningen, förändringsförfarande, decentralisering samt omvärldsbevakning. Resultatet av 
regressionsanalysen visade på att faktorn förändringsförfarande är signifikant på 1.31 procents 
signifikansnivå medan övriga faktorer inte visade på signifikans. Modellens totala justerade 
förklaringsgrad blev 39.56 procent. Anledningen till att analysen påvisade endast en aktiv 
faktor beror sannolikt på att de enskilda faktorerna korrelerar med varandra. Både 
decentralisering och omvärldsbevakning korrelerar med fem procents signifikans nivå med 
den identifierat aktiva faktorn förändringsförfarande. Eftersom förändringsförfarande således 
framträder som signifikant i samspel med övriga faktorer visar detta även på att den också är 
den absolut viktigaste faktorn för organisationers yttre effektivitet.   

4.3 Kontroll av relevansen i undersökningens uppställda hypotesers  

Denna undersökning har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramens tre uppställda 
hypoteser. Hypoteserna behandlar var för sig en av de tre adaptiva kapabiliteterna, 
organisationskultur, affärskompetens och strukturkapital samt deras inverkan på 
organisationers adaptiva förmåga. Detta avsnitt är ämnat för att utreda om dessa tre hypoteser 
funnit ett empiriskt stöd eller om de måste förkastas till förmån för nya erfarenheter.     
 
H1 formulerades enligt följande: Organisationer som har en marknads- och 
entreprenörsorienterad organisationskultur har en högre adaptiv förmåga än organisationer 
som inte har en marknads- och entreprenörsorienterad organisationskultur. Resultatet av 
analysen kan endast delvis stödja H1. De påvisat signifikanta faktorerna, relationer till 
omgivningen och förändringsförfarande, är centrala för en marknads och 
entreprenörsorienterad organisationskultur men besitter inte tillräckligt med information för 
att förklara om en organisationskultur är marknadsorienterad eller entreprenörsorienterad. För 
att detta skulle vara möjligt behövs det fler faktorer, exempelvis aggressivitet eller 
riskbenägenhet, skulle vara signifikanta Chonko et al, (2003).  Det kan således inte bevisas att 
den adaptiva förmågan påverkas positivt av att en organisation är marknads och 
entreprenörsorienterad. Mot bakgrund av detta måste H1 förkastas. Vad som denna 
undersökning däremot visat som centralt är att en organisationskultur, för att bidra till en ökad 
adaptiv förmåga, bör vara utformad på ett sådant sätt att den återspeglar en gemensam tro på 
ett proaktivt produktförändringsförfarande och en genuin strävan efter goda relationer med 
omgivningen.  
 
H2 formulerades enligt följande: Organisationer som fokuserar på att ständigt utveckla sin 
marknadskompetens, tekniska kompetens samt sin organisationskompetens har en högre 
adaptiv förmåga än organisationer som inte gör det. Resultatet av analysen kan endast delvis 
stödja H2. Faktorn omvärldsbevakning utgör en central del för en organisations 
affärskompetens. Men den kan dock inte styrka om själva tillskansandet av 
marknadskompetens, tekniskkompetens och organisationskompetens påverkar den adaptiva 
förmågan. Tolkningen av faktorerna påvisar att det centrala för den adaptiva förmågan inte är 
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fokuseringen på de olika kompetensområdena utan att det är hur organisationerna förbereder 
sig och möjliggör för ett inflöde av rätt kompetens. Det centrala är att organisationerna aktivt 
genomför omvärldsbevakningar och samarbetar med kunderna och utarbetar rutiner för att på 
bästa möjliga sätt föra in rätt kompetens. Det har följaktligen inte konstateras att 
organisationer som fokuserar på att utveckla sin affärskompetens också har en högre adaptiv 
förmåga. Vad som däremot har påvisats är att organisationer som aktivt arbetar med att 
planera framtida kompetensbehov genom omvärldsbevakning har en högre adaptiv förmåga. 
Den erhållna faktorn omvärldsbevakning kan i stället sägas förklara en helt ny adaptiv 
kapabilitet som har signifikans för organisationers adaptiva förmåga. Denna adaptiva 
kapabilitet kallas fortsättningsvis i denna studie för kompetenssäkring. Med kompetenssäkring 
menas att organisationer i en dynamisk och komplex miljö måste kontinuerligt genomdriva en 
aktiv omvärldsbevakning för att säkra framtida kompetensbehov.  
 
H3 formulerades enligt följande: Organisationer som har en organisk struktur har en högre 
adaptiv förmåga än organisationer med en mekanisk struktur. Faktorn decentralisering visade 
sig ge en positiv effekt på den adaptiva förmågan men utgör endast en av flera delar av den 
adaptiva kapabiliteten struktur kapital. Detta beror på att den genomförda faktoranalysen 
reducerat den adaptiva kapabiliteten strukturkapital på ett sådant sätt att flera viktiga 
frågeställningar inte kunnat analyseras i regressionsanalysen. Detta faktum gör det omöjligt 
att kunna dra tillförlitliga empiriska slutsatser om den organiska strukturens relevans, varför 
H3 varken kan styrkas eller förkastas. Det kan dock framhållas att inga motstridiga resultat har 
kunnat bevisas som motsäger hypotesen. Vad som har påvisats är att decentraliserade 
organisation har en högre adaptiv förmåga än organisationer av en mer centraliserad karaktär. 
En plattstruktur och ett delegerat beslutsfattande påverkar den adaptiva förmågan positivt. 
Denna observation leder därför till att en ny adaptiv kapabilitet i denna undersöning har 
skapats och som författarna valt att symbolisera med begreppet decentralisering.  

4.4 Revidering av teoretisk undersökningsmodell 

Resultatet av denna undersökning visar på att den ursprungliga undersökningsmodellen som 
skapats i den teoretiska referensramen (se figur fem) måste revideras. Två nya adaptiva 
kapabiliteter har tillkommit (kompetenssäkring och decentralisering) samtidigt som 
innebörden i den adaptiva kapabiliteten organisationskultur i flera avseenden har 
omdefinierats. Den nya reviderade undersökningsmodellen finns att studera i figur fem.  
 
   

Organisationskultur 
-Förändringsförfarande 
-Relationer till omgivningen 

Kompetenssäkring 
-Omvärldsbevakning 

Decentralisering 
-Delegerat beslutsfattande 
-Plattstruktur 

Adaptiv förmåga 

Osäker omgivning 
-Dynamiska 
-Komplexa 

Konkurrenter Teknologi Kunder 

 
Figur 5: Reviderad undersökningsmodell. 
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5. DISKUSSION 

 etta kapitel inleds med att en kortare metoddiskussion förs, varefter vi lyfter fram 
några reflektioner angående resultatet i undersökningen. Kapitlet fortsätter därefter 

med egna reflektioner kring uppsatsarbetets gång. Vi avslutar kapitlet och därmed uppsatsen 
med att ge några förslag till vidare forskning.    

5.1 Avslutande metoddiskussion 

Om vi fått göra om undersökningen hade vissa förändringar gjorts, det är alltid lätt att vara 
efterklok. Till att börja med skulle vi ha lagt ner mer möda på att kontakta företagen via 
telefon. Vi nådde fram till uppskattningsvis hälften av de tilltänkta respondenterna, vilket kan 
ha bidragit till att bortfallet blev större än om vi kommit i kontakt med alla respondenter. 
Respondenter som inte kontaktades via telefon men ändå erhöll enkäten kan ha ansett sig ej 
kompetent att svara och valt att vidarebefordra den till någon annan som i sin tur inte heller 
ansett sig lämplig, vilket kan ha lett till att enkäter lämnats utan avseende. En del erhållna svar 
hade fel antal anställda vilka fick elimineras ur undersökningen, detta hade kunnat undvikas 
om alla företag hade kontaktats via telefon.  
 
Undersökningen resulterade i fem svar för vilka respondenternas befattningar inte gick att 
urskilja. En möjlig anledning till detta kan ha varit att den tilltänkta respondenten tillexempel 
inte ansett sig ha tid utan skickat länken vidare till någon annan och bett denne att svara. Detta 
upptäcktes genom att respondenterna hade uppgett en annan e-postadress i enkäten, vilken 
inte stämde överens med de e-postadresser som använts för att distribuera enkäten. Det skulle 
kunna vara möjligt att dessa respondenter var medarbetare som saknade kunskap för att 
besvara enkäten men ändå detta till trots valt att besvara den. Vi bedömde dock denna risk 
som liten, detta mot bakgrund av att det i missivbrevet tydligt framgår att endast personer med 
goda kunskaper om företaget och dess verksamhet ska besvara enkäten, varför även dessa 
svar inkluderades i undersökningen.  
 
Företag med 50-100 anställda visade sig vara överrepresenterade i undersökningen. Vi tror att 
det kan ha påverkat generaliserbarheten av resultaten, vi har dock ingen uppfattning om till 
vilken grad det kan ha inverkat på resultatet.   
 
Undersökningsansatsen som vi valde kändes rätt för att besvara syftet även i efterhand. En 
enkätundersökning blev ett självklart val för att genomföra undersökningen för att få en så 
hög generaliserbarhet som möjligt. Det är dock möjligt att interjuver skulle ha kommit 
djupare in på respondenternas medvetande nivå, dock på bekostnad av generaliserbarheten i 
undersökningen.  
 
När analysarbetet i form av en faktoranalys inleddes visade det sig att vissa frågor 
korsladdade med flera faktorer vilket tvingade oss till eliminering av dessa. Dock kunde de 
frågor vilka lämnades utan avseende har påverkat regressionsanalysen som signifikanta vilket 
möjligen skulle ha påverkat resultatet. Detta gäller särskilt den adaptiva kapabiliteten 
strukturkapital som reducerats med fyra frågor, det vill säga 50 procent. Även betydelsen för 
den adaptiva kapabiliteten affärskompetens påverkades av faktoranalysen på ett sätt som inte 
var tänkt. På förhand var uppfattningen att de tre kompetensområdena marknad, teknik och 
organisation skulle korrelera starkt inbördes och bilda tre skiljda grupperingar. Resultatet blev 
dock ett annat, korrelation förelåg inte inom grupperna utan mellan grupperna och resulterade 
i tre ny och helt oväntade faktorer, ny kompetens, kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning. Detta skulle kunna tyda på att frågorna inte mätte vad som de var 

D 
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avsedda att mätta. Dock anser vi mot bakgrund av den tolkning som kan göras av faktorerna 
att den troliga orsaken ändå är att det är verkligen dessa faktorer som inverkar på den adaptiva 
förmågan och inte de från teorin föreslagna faktorerna. 

5.2 Avslutande diskussion 

Utgångspunken i denna studie var att de tre adaptiva kapabiliteterna organisationskultur, 
strukturkapital och affärskompetens var centrala för att en organisation ska kunna tillskansa 
sig en hög adaptiv förmåga.  
 
Faktoranalysen för den adaptiva kapabiliteten organisationskultur skapade fyra faktorer vilka 
tillsammans förklarade denna. När sedan dessa faktorer testades i regressionsanalysen visade 
det sig att endast förändringsförfarande och relationer till omgivningen var signifikanta för 
den adaptiva förmågan medan riskbenägenhet och aggressivitet inte var det. Riskbenägenhet 
och aggressivitet har dock av olika författare beskrivits som centralt och betydelsefullt för att 
organisationer ska uppnå en hög adaptiv förmåga, detta finner vi som en särskilt intressant 
iakttagelse eftersom vår studie inte påvisade någon signifikans för dessa. En möjlig 
anledningen till att riskbenägenhet och aggressivitet inte påvisade någon signifikans i denna 
studie tror vi kan bero på att det är särskilt kostsamt att bedriva produktutvecklingsarbeten i 
branschgrupperingen IKT. Detta i kombination med den dynamiska och komplexa miljön gör 
det också svårt att identifiera möjliga projekt som kan bli lyckosamma. En allt för aggressiv 
och riskbenägen organisationskultur kan i och med detta leda till mycket höga kostnader. 
Samtidigt vill vi dock påpeka att en allt för riskavert organisationskultur, enligt vår subjektiva 
bedömning, är dömd att misslyckas i en sådan miljö där ständig förändring är en förutsättning 
för överlevnad.        
 
Regressionsanalysen för den adaptiva kapabiliteten strukturkapital (som sedermera 
reviderades till decentralisering) påvisade att endast faktorn decentralisering är signifikant för 
den adaptiva förmågan. Att decentralisering med platt struktur och delegerat beslutsfattande 
visade sig vara av stor betydelse för den adaptiva förmågan hos organisationer, anser vi inte 
vara en överraskande upptäckt. Detta eftersom flertalet författare tidigare har accentuerat 
decentraliseringens betydelse för den adaptiva förmågan i organisationer vilka befinner sig i 
en osäker omgivning. Det som vi däremot finner som häpnadsväckande med ovanstående 
konstaterande är att arbete i tvärfunktionella team inte visade sig vara signifikant för den 
adaptiva förmågan. Enligt vår mening är det allmänt vedertaget att det är precis tvärtom, att 
arbete i tvärfunktionella team leder till en högre adaptiv förmåga. Varför denna undersökning 
inte visat på någon signifikans för arbete i tvärfunktionella team kan vi inte ge svara på. Den 
enda möjliga orsaken som vi kan tänka oss för detta är att det i och med närvaron av flera 
olika avdelningar och hierarkiska nivår kan finnas inbyggda motstånd vid beslutsfattande och 
att det kan finnas allt för mycket information att bearbeta för att ett snabbt beslutsfattande ska 
kunna komma till stånd. 
 
Regressionsanalysen för den adaptiva kapabiliteten affärskompetens påvisade att 
omvärldsbevakning var signifikanta för den adaptiva förmågan medan kompetensutveckling 
och ny kompetens inte vara det. Vi tycker det är förbluffande att organisationer som lägger 
ner mer resurser på kompetensutveckling av personal inom kompetensområden som redan är 
tillgängliga för organisationen inte leder till en ökad adaptiv förmåga.  
 
Avslutningsvis vill vi framhålla att denna uppsats bekräftar delvis och falsifierar delvis vad 
som tidigare forskats fram inom det aktuella problemområdet. Vad som studien bekräftar från 
tidigare forskning är att organisationer verksamma i osäkra miljöer främjas av en 
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organisationskultur med ett proaktivt förändringsförfarande och som strävar efter goda 
relationer till omgivningen. Organisationer ska precis som den teoretisering som genomförts i 
kapitel tre även sträva efter decentralisering med hjälp av platta strukturer och delegerat 
beslutsfattande. Denna studie har även påvisat att organisationer måste aktivt arbeta med 
kompetenssäkring genom ständig tillförsel av ny kompetens, anpassad efter framtida behov 
genom omvärldsbevakning. Dessa tre adaptiva kapabiliteter är följaktligen av central 
betydelse för att organisationer, vilka är verksamma i osäkra miljöer, för att uppnå en hög 
grad av adoptiv förmåga.   

5.3 Egna reflektioner 

Arbetet med denna uppsats har både varit intressant och lärorikt. Det måste dock medges att 
under vissa perioder har arbetsbelastningen varit väldigt påfrestande, även om det var något 
som vi kände till redan innan vi påbörjade uppsatsen. Eftersom vi valde att använda oss av en 
Internetbaserad enkätundersökning tillkom vissa komplikationer eftersom vi saknade tidigare 
erfarenheter om hur sådana ska konstrueras. Som tur var hade vi möjligheten att få hjälp av en 
annan student med att lägga upp enkäten på Internet och få den distribuerad till 
respondenterna. En stor fördel med detta, som vi vill framhålla, är att sammanställningen av 
datamaterialet gick betydligt enklare och snabbare, vi sparade således in mycket tid jämfört 
med om ett traditionellt pappersutskick hade använts. Detta eftersom svaren, som erhölls 
elektroniskt, möjliggjorde en snabbare och enklare databearbetning.  
 
Ett berikande inslag i arbetet var när vi genomförde de förberedande intervjuerna, vilka skulle 
ligga till grund för utformningen av enkäten, hos Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå 
och LIKO AB i Alvik. Detta moment var annorlunda eftersom vi fick möjligheten att bege oss 
ut i ”verkligheten” för att undersöka om det fanns relevans i våran teoretisering kring det 
aktuella problemområdet. Vid intervjuerna visade det sig att vi inte riktigt hade beaktat rätt 
teorier, som vi ansåg användbara, vilket ledde till att viss revidering av teorierna fick utföras i 
efterhand. Intervjumomentet var speciellt givande i den bemärkelsen att det var en stor 
kontrast från att bara sitta på ”skolbänken” och läsa om hur organisationer bör agera, för att 
vara så framgångsrika som möjligt, till att verkligen få se hur de praktiskt arbetar. Vi anser att 
valet av intervjuer i detta avseende var utvecklande både för oss själva liksom för validiteten i 
undersökningen. Vi vill rekommendera detta tillvägagångssätt till andra vilka har för avsikt att 
använda sig av en enkätundersökning i framtida studier.  

5.4 Förslag till vidare forskning  

Modellen som har utvecklats kan till viss del förklara sambandet mellan varje enskild 
kapabilitet och dess inverkan på den adaptiva förmågan i en organisation. Dock är det viktigt 
att beakta att studien har begränsningar för generaliserbarheten i organisationer som inte har 
en omgivningsmiljö vilken kännetecknades som dynamisk/komplex. Vidare finns enligt 
Berglund & Blomqvist, (1999) ytterligare tre kombinationer av rådande omgivningsmiljöer 
för organisationer dynamisk/enkel, stabil/komplex samt stabil/enkel. I dessa 
omgivningsmiljöer ställs olika krav på organisationer i form av överblickbarhet i 
omgivningen, om omgivningen är förutsägbar eller vilken grad av teknologi som 
organisationen besitter. Det skulle därför vara intressant att utreda vilka kapabiliteter som 
påverkar organisationers förmåga i dessa omgivningsmiljöer. Det skulle även vara intressant 
att undersöka organisationer vilka klassificeras som små eller stora, eftersom denna 
undersökning fokuserat på medelstora organisationer.  
 
Ett annat intressant alternativ till fortsatt forskning skulle vara att utföra en fallstudie utifrån 
denna undersöknings analys och slutsatser. Vi har tittat på kapabiliteternas inverkan på den 
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adaptiva förmågan, men det skulle också vara intressant att utreda hur organisationer 
tillskansar sig dessa kapabiliteter och hur dessa ska implementeras för att uppnå en maximal 
adaptiv förmåga. Det skulle även vara intressant att utreda vilken inverkan beslutsprocessen i 
organisationer har på den adaptiva förmågan, skiljer sig olika beslutsfattare åt när det gäller 
att fatta snabba beslut? Inverkar de personliga egenskaperna hos den enskilde beslutsfattaren 
på organisationens adaptiva förmåga? 
 
Ytterliggare ett intressant forskningsområde kan vara hur en adaptiv förmåga skapas i 
offentliga myndigheter. Offentliga myndigheter ställs som bekant inför andra typer av 
omgivningsfaktorer än vad de organisationer som denna undersökning riktat sig mot gör, 
varför vi anser att en sådan studie skulle tillföra många nya och intressanta erfarenheter.  
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Bilaga 1: Fördelning av utgifter för FoU 2001  
 
Tabell B1.1: FoU-utgifter i procent fördelat på branscher i svenskt näringsliv. 

Svenska företags FoU-utgifter i 
Sverige fördelad på produktgrupp 
2001, Miljoner kronor

FoU-utgifter
Miljoner kr Procent

Teleprodukter 21703 32,7
Transportmedel 14275 21,5
Läkemedel 13473 20,3
Maskiner 5545 8,3
Precisionsinstrument 3583 5,4
Petroleum o övr. kemiska prod. 1328 2,0
Massa o papper 1268 1,9
Andra elektriska maskiner och artiklar 1195 1,8
Järn, stål varor 1189 1,8
Kontorsmaskiner och datorer 586 0,9
Livsmedel 385 0,6
Metallvaror 302 0,5
Energi 297 0,4
Gummi- o plastvaror 284 0,4
Jord- och skogsprodukter 221 0,3
Byggvaror 191 0,3
Trävaror 163 0,2
Övriga industrivaror 138 0,2
Mineraliska ämnen 119 0,2
Malmer 104 0,2
Textilvaror 65 0,1
Grafiska produkter 48 0,1

Total 66 462 100
Totala utgifter (Mkr) för FoU inom 
infomation och  kommunikations 
branschgrupperingen 2001 21380 32,2  
Källa: SCB, (2004) 
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Bilaga 2: Urvalsdimensionering 
 

 
 
Beräkning av urvalsstorlek 

 
Figur B2.1: Formler för urvalsstorlek 

Källa: Klefsjö & Hellmer 1989, s.188-195 

Urvalsstorleken, n, bestäms genom att först bestämma n0, vilken är den ”provisoriska” urvalsstoleken 
beräknad utan hänsyn till ändlighetskorrektion. Se ekvation (1). 
 
Den ”provisoriska” urvalsstorleken n0 justeras sedan med hänsyn till ändlighetskorrektion eftersom 
populationen är liten. Se ekvation (2). 
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där λ anpassas till vald konfidensgrad, d betecknar den felmarginal som högst accepteras och N betecknar 
antalet i den totala populationen. 
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λ = 1,96 eftersom konfidensgraden valts till 95 %. 
d = 0,05 eftersom högsta accepterad felmarginal är 5 %. 
N = 165 eftersom det finns 165 företag i populationen. 
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Bilaga 3: Empiri, förberedande datainsamling 

 
Intervju med Bernt Ericsson VD - Ericsson Anslutningssystem AB, Skellefteå 
Ericsson Anslutningssystem AB (EZS) fungerar som en självständig enhet med rätt att ta i 
princip vilka externa kunder som helst. Företaget producerar delar av basstationer för AXE-
televäxlar. Produktionen karaktäriseras av kvalificerade arbetsuppgifter med små serier och 
kort omställningstid. Det har länge legat i teknikfronten, med exempelvis kontraktering av 
fiberopotokabel. EZS:s affärsidé går ut på att de skall på ett professionellt sätt utveckla, 
tillverka och underhålla produkter och tjänster för telekom- och elektronikbranschen. EZS har 
en policy att de ska kännetecknas av; rättvilja, hög flexibilitet, god precision, rätt kompetens, 
korta beslutsvägar och snabbhet. De har cirka 100 anställda. EZS har som idé att samverka i 
partnerskap för utveckling vilket innebär att ESZ strävar att redan i ett tidigt stadium delta i 
produktutvecklingen. Detta för att möjliggöra en optimering av tillverkningsprocessen.  
 
När ESZ har tagit fram en ny produkt med tillhörande testutrustning överlåts produktionen till 
en ny tillverkare, exempelvis belägen i Kina, vilken har resurser att producera stora volymer. 
EZS är alltså inte intresserade av att producera stora volymer, de kan inte konkurrera med 
lågprisländer vad gäller produktionskostnader, utan tar istället tillvara på ”svansarna” i 
produktlivscykeln. Det innebär att ESZ fortsätter tillverka produkten i en lite skala, detta görs 
för att utveckla produkten ytterligare eller ta fram en ny som bygger på den gamla. När 
produkten anses redo överlåts den igen. Att arbeta på det här sättet leder till att de hela tiden 
måste fokusera på nytänkande och innovation.   
 
Enligt Ericsson är de viktigast externa faktorerna i branschen kunder och teknologi följt av 
konkurrenter. De interna faktorerna som författarna har lyft fram anser Ericsson som viktiga 
för att uppnå en adoptiv förmåga.  
 
Ericsson anser att det är viktigt att det finns en kundfokusering och en strävan efter att testa 
nya saker. En annan faktor som Ericsson ansåg vara viktig var att vara förändringsbenägen 
och hitta nya lösningar på problem som uppstår för att kunna utvecklas. På frågan om 
organisationskulturen betydelse ansåg Ericsson att det viktigaste var att ha en förståelse för 
kundernas behov, kunderna ska alltid sättas främst.  
 
Det är viktigt att medarbetarna förstår sin specifika del av bidraget till helheten menar 
Ericsson. Vad gäller arbetsuppgifterna så är det nödvändigt att personalen är flexibel, med det 
menade Ericsson att personalen bör behärska olika typer av arbetsuppgifter. Det är en 
nödvändighet då arbetet kännetecknas av ständiga förändringar. Enligt Ericsson är det även 
viktigt att personalen besitter rätt teknisk kompetens. Ericsson anser att belöning har inverkan 
på den adoptiva förmågan. Med individuell belöning kan i viss mån kompetensstrukturer 
förändras och personalen styras i önskad riktning. Vidare berättade Ericsson att en stor del av 
arbetsuppgifterna är teambaserade.  
 
Enligt Ericsson är följande tre faktorer av stor vikt för den adoptiva förmågan; 
Kommunikativt ledarskap, organisationsstruktur och decentraliserad strategisk planering. 
Kommunikativt ledarskap är enligt Ericsson viktigt för att skapa en förståelse hos 
medarbetarna varför en förändring är nödvändig i organisationen. Om medarbetarna förstår de 
bakomliggande faktorerna till en förändring samt vilka fördelaktiga effekter den medför, går 
hela processen snabbare. Vidare menar Ericsson att organisationsstrukturen bör vara så platt 
som möjligt för att en snabb respons ska kunna erhållas. Decentraliserad strategiska planering 
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är även en central del av den adoptiva förmågan enligt Ericsson. Desto längre ner i 
organisationen besluten fattas ju snabbare blir beslutsvägarna, dock vet alla medarbetare vilka 
beslut de har befogenhet att ta utan att fråga överordnad. 
 
Intervju med Karin Lundin Personalchef – LIKO AB, Alvik 
I Sverige har namnet Liko AB varit synonymt med ordet personlyft, de har sålt innovativa 
lyfthjälpmedel i 25 år. Framgången internationellt har varit stor, exporten ökade kraftig under 
hela 90-talet. Idag är Liko AB marknadsledande i norden och har närmare 20% av den totala 
världsmarknaden. Totalt har Liko AB mer än 200 anställda i egna bolag världen över. En stor 
del av tillverkningen och försäljningen ligger på underleverantörer och återförsäljare. I Alvik 
där vi intervjuade personalchefen Lundin arbetar 120 anställda.  
 
Liko AB:s affärsidé lyder enligt följande ” Liko ska erbjuda vårdpersonal och brukare 
effektiva, lättanvända och säkra hjälpmedel för användning i samband med 
funktionsnedsättning, i första hand vid lyft”.  
 
Verksamhetspolicyn utgår från Likos grundläggande värderingar och sammanfattar dessa 
gentemot Likos intressenter och är överordnad övriga policys som finns inom organisationen.  
Enligt Lundin så är kundtillfredsställelse den viktigaste faktorn i verksamhetspolicyn, den är 
nyckeln till framgång. Det ska finnas fokus på ”kundtänkande” hos medarbetarna oavsett var i 
organisationen de arbetar. Men även medarbetartillfredsställelse, ägartillfredsställelse, 
samhällsengagemang samt ständiga förbättringar är viktiga faktorer vilka Liko arbetar emot. 
 
Lundin berättade vidare att det är viktigt med kompetens bland medarbetarna. Liko efterfrågar 
inte hög kompetens utan rätt kompetens. De vill ha rätt kvinna/man på rätt plats, det spelar 
ingen roll om du har hög kompetens om den är fel, framhåller Lundin. En annan sak som 
Lundin betonade är att Likos medarbetare kännetecknas av att de är väldigt flexibla. De 
roterar bland arbetsuppgifterna, all personal ska behärska de flesta arbetsmomenten, för att på 
så sätt undvika att produktionen blir lidande om en medarbetar till exempel blir sjuk.  
 
Liko kännetecknas av en organisk struktur, de har en decentraliserad organisation. Fördelen 
med denna utformning av organisationen ansåg Lundin vara att medarbetarna känner ett större 
ansvar mot hela organisationen, alla känner sig viktiga samt det skapas en ”vinnarkultur”. 
Samtidigt som kommunikationsvägarna blir kortare vilket leder till att beslut rörande 
verksamheten går snabbare att verkställa. 
 
Liko för kontinuerliga utvecklingssamtal med alla medarbetare för att de ska veta vad som 
krävs av dem enligt Lundin. Detta menar hon är en del av att höja den adoptiva förmågan i 
organisationen. Där får medarbetarna lägga fram sina personliga åsikter och förslag på 
förbättringar som kan vidtas. Detta ser Lundin som ett initiativ till personlig utveckling hos 
medarbetarna vilket leder till att det dagliga arbetet kan effektiviseras.  
 
Lundin nämnde kunder som den absolut viktigaste externa faktorn, men ansåg även när vi 
frågade henne att teknologi och konkurrenter var väldigt viktiga att beakta. Det gäller enligt 
henne att hela tiden försöka utveckla de som Liko är bra på, man kan alltid bli bättre. Gör man 
inte det förloras marknadsandelar till konkurrenter enligt Lundin.  
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Vanligtvis är det vi 
som reagerar på 
konkurrenternas 
initiativ 

Vanligtvis är det vi 
som initierar 
förändringar som 
konkurrenterna i sin 
tur reagerar på 

Vårt företag är väldigt sällan 
det första med att introducera 
nya produkter, administrativa 
system, produktionsmetoder 
etc. 

Vårt företag är väldigt ofta 
det första företaget som 
introducerar nya produkter, 
administrativa system, 
produktionsmetoder etc. 

Vanligtvis försöker vårt 
företag undvika direkt 
konkurrens, utan inta en 
”leva och låta leva” 
inställning 

Vanligtvis antar vårt 
företag en mycket 
konkurrensinriktad ”slå 
konkurrenterna” 
inställning 

…en stark benägenhet 
för projekt med låg risk 
(med normal och säker 
avkastning) 

…en stark benägenhet att 
ge sig in i högriskprojekt  
(med chans till hög 
avkastning) 

Bilaga 4: Enkätguide 

 
Undersökning av svenska tillverkande företag 
 
Hur många anställda har det företag Ni svarar för?_____________________________ 
 
Ange e-postadress om Ni önskar ta del av undersökningens resultat________________ 
 
Här kommer vi radvis att formulera två påståenden vilka kan betraktas som varandras 
motsatser. Markera vilket påstående som bäst speglar situationen i Ert företag. En markering 
närmast ett av de två påståendena, dvs. 1 eller 6, indikerar att Ni instämmer fullständigt. En 
markering närmare centrum i skalan indikerar att Er situation/inställning ligger tämligen 
mitt emellan de två påståendena osv. 
 
1. Hur många typer av produkter har Ert företag lanserat de senaste två till tre åren? 
  
 1 2 3 4 5 6  

Inga nya produkter □ □ □ □ □ □  Väldigt många 
            nya produkter 

 
  1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □  
 
 
2. Vårt företags förhållande till konkurrenter 
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
  
 
 
3. I allmänhet har vårt företag… 
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 

Förändringarna i företagets 
produkter har varit 
genomgripande 

 Det har varit små   
förändringar av  
befintliga produkter 
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…företagets 
affärsmiljö är sådan 
att det krävs orädda 
och kraftfulla 
åtgärder för att nå 
företagets mål 

…företagets affärsmiljö är 
sådan att det är bäst att 
utforska den försiktigt och 
stegvis för att uppnå 
företagets mål 

…intar vi vanligtvis en orädd, 
aggressiv inställning för att 
maximera chansen att kunna 
utnyttja eventuella 
möjligheter 

…intar vi vanligtvis en 
försiktig ”vänta- och  
se” inställning i syfte att 
minimera risken att fatta 
dyrbara felaktiga beslut 

4. I allmänhet anser vi att… 
 
 1 2 3 4 5 6  
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
5. När vi står inför osäkra beslutssituationer… 
  
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
 

Vänligen tryck på knappen för Nästa sida 
 

Definition: Med marknadsinriktad utbildning menas utbildning för att höja 
medarbetarnas förståelse om marknaden och vad som sker på den. 
 

Var vänlig och läs följande påståenden och kryssa i till vilken grad påståendena stämmer 

överens med Ert företag.  

 
     1                     2                3                         4                       5                       6  
Inte alls Till liten Till viss  Till relativt         Till stor             Till mycket
 grad grad stor grad            grad               stor grad
  
 
 
6. Vi har rekryteringsorganisation som i första hand aktivt 
rekryterar medarbetar med god marknadskännedom. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 

7. Vi bedriver kontinuerligt marknadsinriktade utbildningar 
för alla anställda. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
8. Vi har en utvecklad förmåga till kontaktskapande 
aktiviteter med våra kunder. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
9. Vi arbetar aktivt med omvärldsanalyser  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
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10. Vi har en intern utvecklingsavdelning 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
11. Vi har ett utarbetat utbildningsprogram för att höja våra 
medarbetares tekniska kompetens. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
12. Vi har utarbetade rutiner för att ständigt föra in ny 
teknisk kompetens, t.ex. benchmarking eller 
konsultutbildning.  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
13. Vår rekryteringsorganisation har stora krav på teknisk 
kompetens vid ny anställning. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
14. Vi söker hela tiden att motiverar anställda att lära sig 
nya arbetsuppgifter för att möjliggöra arbetsrotation. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
15. Vi strävar efter ett nära samarbete med alla våra kunder 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
16. Vi söker aktivt efter att ingå i nätverk med andra 
konkurrenter och leverantörer.  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
17. Vi är en organisation som stimulerar till 
informationsutbyte. Tex. genom arbetsmöten och 
utvecklingssamtal.  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 

Vänligen tryck på knappen för Nästa sida 
 
Var vänlig läs följande påståenden och kryssa för den kategori som passar bäst in på er 
organisation. I vilken grad stämmer nedanstående påståenden överens med hur Ert företag 
arbetar?  
 
     1                     2                3                4                   5              6  
Inte alls Till liten Till viss      Till relativt Till stor Till mycket 
 grad grad             stor grad grad stor grad 
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18. Alla processer i företaget ska upprätthålla högsta 
möjliga etiska standard  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
19. Kundtillfredsställelse är av högsta prioritet 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
20. Företaget ska lägga största möjliga kraft på att tillhanda 
hålla bästa produkt- och servicekvalitet på marknaden 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
21. Alla intressenter (kunder, leverantörer och anställda) ska 
betraktas som partners  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
22. Företaget ska vara en god och kommunikativ granne i 
alla regioner som det är lokaliserat  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
23. Företaget ska ta alla nödvändiga steg för att bidra till en 
bättre miljö. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
Vänligen tryck på knappen för Nästa sida 
 
Definition: Med kärnverksamhetens arbetsuppgifter avser vi arbetsuppgifter i 
huvudfunktionerna, d.v.s. inte arbetsuppgifter i stödfunktioner. Inom exempelvis 
tillverkningsindustrin är arbetsuppgifter relaterade till produktion, kärnverksamhetens 
arbetsuppgifter. 
 
I vilken grad stämmer nedanstående påståenden överens med hur Ert företag är 

organiserat. Påståendena avser Er kärnverksamhet.   

 
 
      1                     2                 3                  4                  5             6  
Inte alls Till liten Till viss  Till relativt   Till stor Till mycket 
   grad   grad stor grad    grad stor grad  
 
 
24. Arbetsmomenten i Er organisation kännetecknas av att 
de inte utförs individuellt 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
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25. Arbetsuppgifterna i Er organisation utförs genom 
samarbete i tvärfunktionella team, bestående av 
medarbetare från flera olika avdelningar 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
26. Arbetsuppgifterna i Er organisation utförs genom 
samarbete i arbetsteam mellan individer från olika 
hierarkiska nivåer 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
27. Kännetecknas Er organisation av en platt struktur 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
28. Er organisation kännetecknas av att ni försöker delegera 
ner beslutsfattandet i företaget 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
29. Er organisation kännetecknas inte av beslutsfattande 
fördelat på ett fåtal individer. 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
30. I Er organisation är det inte alltid självklart vem som är 
ansvarig för respektive arbetsuppgift  
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
31. Det finns klara direktiv för hur och till vem varje 
medarbetare ska rapportera till.  
 
 1 2 3 4 5 6 
 □ □ □ □ □ □ 
 
Vänligen tryck på knappen för Nästa sida 
 
Definition: Med relationer till samhället menas här hur inställningen från samhället är 
gentemot ert företag. Vilket anseende har ni i omgivningens ögon. På engelska kallas detta 
även för PR eller Publicrelations. 
 
Med fråga 31-42 vill vi reda ut hur framgångsrikt Ert företag är jämfört med övriga företag i 
branschen. Vid bedömningen ska Ni utgå ifrån situationen de två till tre senaste åren 
oberoende om Ni tycker målen är viktiga eller ej. Var vänligen och läs följande påståenden 
och kryssa den kategori som Ni anser passar bäst in i frågorna.  
 
          1                     2                       3                       4                       5                     6 
Mycket lägre      Lägre            Lite lägre          Lite högre       Högre       Mycket högre 
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I jämförelse med branschen är vår nivå vad gäller... 
 
 1 2 3 4 5 6  
32. Räntabilitet på totalt kapital  □ □ □ □ □ □  
 
33. Vinstmarginal  □ □ □ □ □ □  
 
34. Er tillväxt i försäljningsvolym  □ □ □ □ □ □  
 
35. Marknadsandel □ □ □ □ □   □  
 
36. Generering av likvida medel från verksamheten (Cash flow)□ □ □ □ □ □  
 
37. Utveckling av nya produkter  □ □ □ □ □ □  
 
38. Utveckling av nya marknader  □ □ □ □ □ □  
 
39. Personalutveckling  □ □ □ □ □ □  
 
40. Forskning och utvecklingsaktiviteter  □ □ □ □ □ □  
 
41. Kostnadsnivå  □ □ □ □ □ □  
 
42. Relationer med samhället  □ □ □ □ □ □  
 
 

Tack för Er medverkan! 
Ni får ta del av resultatet så snart undersökningen är klar. 

 
 

Tryck på skicka-knappen för att skicka in Era svar! 
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Bilaga 5: Missivbrev 

 
Hej  
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som för närvarande skriver vår D-uppsats 
inom ämnesområdet ekonomistyrning. Vår D-uppsats syfte är att undersöka vad som avgör 
hur företag i en föränderlig/dynamisk bransch kan ta till vara på potentiella möjligheter och 
hot som uppstår. Vi som skriver uppsatsen heter Johan Eurenius och Steve Fahlgren och vår 
handledare heter Jeaneth Johansson.  
 
Ert företag har blivit slupmässigt utvald för att delta i undersökningen. Om Ni väljer att 
medverka i denna undersökning kommer. Ni att vara en del av vår undersökning av totalt 116 
tillverkande företag. Väljer ni att medverka kommer Ni naturligtvis att få ta del av resultatet, 
vilket kommer att vara representativt för svenska tillverkande företag. Svaren behandlas 
konfidentiellt och kommer inte att kunna spåras.  
 
Frågorna rörande undersökningen besvaras förslagsvis av företagets VD, ekonomichef, 
personalchef eller annan person från ledningsgrupp vilken Ni finner lämplig. Det skulle vara 
mycket uppskattat från vår sida om Ni ville ta Er tid och besvara enkäten. Enkäten består av 
42 stycken frågor och är helt webbaserad. Den går således mycket enkelt och snabbt att 
besvara. Ni kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan. 
 
För att vi ska hinna slutföra uppsatsen innan deadline är vi tacksamma om Ni kan besvara 
enkäten så snart som möjligt, vänligen senast den 3 december 2004.  
 
Klicka här för att komma till enkäten 
 
http://www.eurobts.nu/s/index.?key=0166340294875 
 
Tack på förhand! 
 
 
Johan & Steve 
 
 
Skulle frågor angående enkäten uppstå vänligen kontakta; 
 
Johan Eurenius  Steve Fahlgren 
Tel. 070-247 99 37  Tel. 073-026 84 80 
joheur-0@student.ltu.se  stefah-1@student.ltu.se 
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Bilaga 6: Faktoranalys  

Kontroll av datamaterialets användbarhet för faktoranalys 
För att kontrollera att det är möjligt att genomföra en faktoranalys på den insamlade 
primärdatan har en korrelationstabulering genomförts för de fyra avsnitten 
organisationskultur, affärskompetens, strukturkapital samt affärsmässigeffektivitet. Resultatet 
av korrelationstabuleringarna visar på att det är endast en frågeställning som på fem procents 
signifikansnivå inte korrelerar. Den frågeställning som identifierats är fråga 13 (Vår 
rekryteringsorganisation har stora krav på teknisk kompetens vid nyanställningar). Eftersom 
frågeställningen inte korrelerar med någon annan fråga eliminerades denna från den fortsatta 
analysen. Övriga frågeställningar i primärdatan korrelerar med en eller flera frågeställningar 
på fem procents signifikansnivå. Eftersom materialet påvisar en korrelation mellan övriga 
responsvariabler är korrelationsantagandet som faktoranalysen bygger på uppfyllt och en 
faktoranalys möjlig Johnson, (1998). Det är följaktligen troligt att den ursprungliga mängden 
variabler kan reduceras och beskrivas på ett enklare sätt. Det har heller inte identifierats några 
uteliggare i datamaterialet varför alla svarande organisationer får delta i analysen. Kontrollen 
av eventuella uteliggare har genomförts genom en subjektiv bedömning där respondenternas 
svar visuellt kontrollerats i en scatterplott matris för att se om det finns några onaturliga 
responser. 

Genomförande av faktoranalys på organisationskultur 
Faktoranalysen på organisationskulturen bygger på de två frågebatterierna som behandlar 
entreprenörskap (fråga 1-5) och marknadsorientering (fråga 18-23). I faktoranalysen skapades 
fyra faktorer med egenvärde större än ett och med en förklaringsgrad på 70.7 procent (se 
tabell 6.1). Ingen responsvariabel uppträde med en faktorladdning lägre än 0.3 (se tabell 6.2). 
Däremot framkom fyra korsladdningar för frågorna 2a, 20, 21 samt 23 med ungefär samma 
komponentladdningar vilket medförde en eliminering av dessa i den fortsatta faktoranalysen 
Johnson, (1998). Även frågorna 1a, 4, 5 och 19 visade på korsladdningar mellan olika 
faktorer, dessa valde författarna ändå att behålla i analysen. Anledningen till att 
frågeställningarna bibehölls i analysen beror på att signifikansen i korsladdningarna skilde sig 
i större utsträckning varför de var lättare att hänföras till en enskild faktor. Den slutliga 
förklaringsgraden blev för de kvarvarande frågeställningarna 73.4 procent (se tabell 6.3). Se 
även tabell 6.4, faktorladdningar efter elimineringar av frågeställningarna 2a, 20,21 och 23.   

 
Tabell 6.1: Faktoranalys. Fyra faktorer erhåller ett egenvärde större än 
ett vilket resulterar i en förklaringsgrad på 70.7 procent 

 

  
                Factor Analysis 
----------------------------------------------- 
 Factor                 Percent of   Cumulative 
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage 
    1       5.26251       37.589       37.589 
    2       2.04995       14.642       52.232 
    3       1.37742        9.839       62.071 
    4       1.20986        8.642       70.712 
    5       0.825513       5.897       76.609 
    6       0.708877       5.063       81.672 
    7       0.597896       4.271       85.943 
    8       0.503017       3.593       89.536 
    9       0.376451       2.689       92.225 
   10       0.342507       2.446       94.671 
   11       0.300374       2.146       96.817 
   12       0.200914       1.435       98.252 
   13       0.167198       1.194       99.446 
   14       0.077514       0.554      100.000 
-----------------------------------------------  
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Tabell 6.2 Faktorladdningar för de analyserade frågeställningarna. Fråga 1a, 
2a, 4, 5, 19, 20, 21, samt 23 korsladdar. 

 
 
Tabell 6.3 Faktoranalys efter eliminering av fråga 2a, 20, 21 samt 23. Fyra 
faktorer erhåller ett egenvärde större än ett vilket resulterar i en 
förklaringsgrad på 73.4 procent 

 
 

Tabell 6.4 Faktorladdningar efter eliminering av frågeställningarna 2a, 20, 21 
samt 23.  
Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       Factor       
               1            2            3            4
           ------------ ------------ ------------ ------------ 
Fråga 1a   0.206427     0.450402     0.011966     0.632516     
Fråga1b    0.0311023    0.841236     0.11731      0.228368     
Fråga 2b   0.168595     0.769981     0.215717     0.0416114    
Fråga 2c   0.0399263    0.0481893    0.161629     0.822006     
Fråga 3    -0.0596739   -0.0197312   0.822353     0.290133     
Fråga 4    0.242863     0.254813     0.64598      0.438503     
Fråga 5    0.0937875    0.346821     0.756169     -0.270056    
Fråga 18   0.805543     0.225733     0.110744     -0.085572    
Fråga 19   0.791202     0.31952      -0.0133832   0.126075     
Fråga 22   0.81412      -0.289716    0.0477901    0.258717      

Genomförande av faktoranalys på den adaptiva kapabiliteten affärskompetens  
Faktoranalysen på affärskompetensen bygger på frågorna (6-17). I faktoranalysen skapades 
tre faktorer med egenvärde större än ett och med en förklaringsgrad på 59.7 procent (se tabell 
6.5). Inledningsvis utökades antalet komponenter med två för att en förklaringsgrad på över 
70 procent skulle kunna uppnås. Med totalt fem faktorer erhölls en förklaringsgrad på 76.3 
procent. Ingen responsvariabel uppträde med en faktorladdning lägre än 0.3 (se tabell 6.6). 
Två stycken korsladdningar uppstod, fråga 10 samt 16 varför båda dessa eliminerades 
Johnson, (1998) (se tabell 6.7 och 6.8). Det visade sig även att faktor fyra och fem endast 
förklaras av en responsvariabel vardera, fråga 6 respektive 17. Dessa variabler anses således 
som triviala och elimineras från den fortsatta analysen Johnson, (1998). Den slutliga 
förklaringsgraden blev för de kvarvarande frågeställningarna 75.4 procent.  
 

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       3.3958        33.958       33.958
    2       1.65255       16.526       50.483
    3       1.20458       12.046       62.529
    4       1.09385       10.939       73.468
    5       0.780736       7.807       81.275
    6       0.582394       5.824       87.099
    7       0.477311       4.773       91.872
    8       0.331127       3.311       95.184
    9       0.297467       2.975       98.158
   10       0.18418        1.842      100.000
-----------------------------------------------

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       Factor       
               1            2            3            4
           ------------ ------------ ------------ ------------ 
Fråga 1a   0.35141      0.162013     0.589929     0.11349      
Fråga1b    0.769096     0.00498672   0.279774     0.141771     
Fråga 2a   0.549998     -0.048993    0.534988     0.423515     
Fråga 2b   0.731318     0.13872      0.0984271    0.239995     
Fråga 2c   0.00787585   0.0246354    0.814333     0.128259     
Fråga 3    -0.0524382   -0.0447485   0.248682     0.836744     
Fråga 4    0.255506     0.280221     0.460806     0.593338     
Fråga 5    0.372264     0.0972291    -0.178374    0.730634     
Fråga 18   0.119171     0.776605     -0.112007    0.202175     
Fråga 19   0.317876     0.787114     0.159504     -0.0351367   
Fråga 20   0.576844     0.673314     0.171457     -0.000703309 
Fråga 21   0.682071     0.504922     0.073242     -0.0261397   
Fråga 22   -0.295258    0.776091     0.326886     0.0247008    
Fråga 23   0.346496     0.438055     0.595248     -0.124698    
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Tabell 6.5 Faktoranalys. Tre faktorer erhåller ett egenvärde större än ett vilket 
resulterar i en förklaringsgrad på 59.7 procent. Med fem faktorer erhålls en 
förklaringsgrad på 76.3 procent. 

 
 
Tabell 6.6 Faktorladdningar för de analyserade frågeställningarna. Fråga tio 
samt 16 korsladdar med flera faktorer. Faktor fyra och fem förklaras av 
endast en responsvariabel. 

 
 

Tabell 6.7 Faktoranalys efter eliminering av fråga tio samt 16. Tre faktorer 
erhåller ett egenvärde större än ett vilket resulterar i en förklaringsgrad på 
75.4 procent 

 
 
Tabell 6.8 Faktorladdningar efter eliminering av frågeställning tio och 16 
samt faktor fyra och fem.  

 

Genomförande av faktoranalys för den adaptiva kapabiliteten strukturkapital 
Faktoranalysen på strukturkapital bygger på frågebatteriet (24-31). I faktoranalysen skapades 
tre faktorer med egenvärde större än ett och med en förklaringsgrad på 63.2 procent (se även 
tabell 6.9). Detta medförde att antalet komponenter inledningsvis utökades med en faktor för 
att en förklaringsgrad på över 70 procent skulle kunna uppnås. Med totalt fyra faktorer erhölls 

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       
               1            2            3
           ------------ ------------ ------------ 
Fråga 7    0.794705     0.278242     0.10376      
Fråga 8    0.276011     -0.0886507   0.862411     
Fråga 9    0.0954885    0.347847     0.848175     
Fråga 11   -0.0321975   0.873894     0.0248908    
Fråga 12   0.850477     0.0944804    0.234282     
Fråga 14   0.160795     0.847548     0.158944     
Fråga 15   0.731383     -0.139317    0.107876     

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       2.76205       39.458       39.458
    2       1.51368       21.624       61.082
    3       1.00921       14.417       75.499
    4       0.696564       9.951       85.450
    5       0.477461       6.821       92.271
    6       0.354608       5.066       97.337
    7       0.18642        2.663      100.000
-----------------------------------------------

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       Factor       Factor       
               1            2            3            4            5
           ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
Fråga 6    0.240366     0.164028     0.122692     0.153086     0.897481     
Fråga 7    0.798703     0.130973     0.26397      0.12621      -0.0341466   
Fråga 8    0.238209     0.823084     -0.0947159   -0.185347    0.239799     
Fråga 9    0.0506725    0.835843     0.306834     0.218867     0.0630392    
Fråga 10   0.306036     0.537648     0.119459     0.206226     -0.0466348   
Fråga 11   -0.0459553   0.0191055    0.866282     -0.0270601   0.324118     
Fråga 12   0.806878     0.251441     0.085215     0.0841935    0.126785     
Fråga 14   0.174549     0.193156     0.847124     0.0754559    -0.150727    
Fråga 15   0.715758     0.0991786    -0.153728    -0.0335278   0.238841     
Fråga 16   0.55435      0.506126     0.0187856    0.237349     0.0812982    
Fråga 17   0.133387     0.136472     0.0265199    0.94781      0.130758     

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       3.97698       36.154       36.154
    2       1.55349       14.123       50.277
    3       1.03715        9.429       59.706
    4       0.945719       8.597       68.303
    5       0.881613       8.015       76.318
    6       0.766516       6.968       83.286
    7       0.687544       6.250       89.536
    8       0.438576       3.987       93.523
    9       0.320118       2.910       96.434
   10       0.252767       2.298       98.732
   11       0.139534       1.268      100.000
-----------------------------------------------
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en förklaringsgrad på 74.2 procent. Ingen responsvariabel uppträde med en faktorladdning 
lägre än 0.3 (se tabell 6.10). Det visade sig att både fråga 24 och 29 korsladdar med 
faktorladdningar av ungefär samma storlek till faktor ett och två respektive faktor ett och tre 
vilket gör att dessa elimineras från analysen Johnson, (1998). Även fråga 26 hade två 
signifikanta komponentladdningar var av en på 0.80 för faktor tre och en på 0.37 för faktor 
fyra. Eftersom faktor tre laddas betydligt mer görs här ett antagande om att det är den som är 
signifikant. Det visade sig även vara så att faktor tre och fyra endast förklaras med en 
responsvariabel, fråga 31 respektive 30. Detta medför att variablerna anses som trivial och 
elimineras från den fortsatta analysen Johnson, (1998). Den slutliga förklaringsgraden blev för 
de kvarvarande frågeställningarna 73.9 procent (se tabell 6.11 och 6.12). 
 

Tabell 6.9 Faktoranalys. Tre faktorer erhåller ett egenvärde större än ett vilket 
resulterar i en förklaringsgrad på 63.2 procent. Med fyra faktorer erhålls en 
förklaringsgrad på 74.2 procent. 

 
 

Tabell 6.10 Faktorladdningar för de analyserade frågeställningarna.  Fråga 
24 samt 29 korsladdar med två faktorer. Faktor tre och fyra förklaras av 
endast en responsvariabel. 

 
 

Tabell 6.11 Faktoranalys efter eliminering av fråga 24 och 29 samt faktor tre 
och fyra. Två faktorer erhåller ett egenvärde större än ett vilket resulterar i en 
förklaringsgrad på 73.9 procent. 

 
 
Tabell 6.12 Faktorladdningar efter eliminering av frågeställning 24 och 29 
samt faktor tre och fyra.  

 

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       
               1            2
           ------------ ------------ 
Fråga 25   0.884247     0.057022     
Fråga 26   0.881511     -0.0747724   
Fråga 27   -0.138815    0.819449     
Fråga 28   0.120706     0.82705      

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       1.59652       39.913       39.913
    2       1.36062       34.016       73.929
    3       0.621132      15.528       89.457
    4       0.421722      10.543      100.000
-----------------------------------------------

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       Factor       
               1            2            3            4
           ------------ ------------ ------------ ------------ 
Fråga 24   0.595202     0.494433     -0.22595     -0.117432    
Fråga 25   0.00592417   0.896337     -0.0688139   -0.142164    
Fråga 26   -0.0718962   0.799265     0.168859     0.372936     
Fråga 27   0.710211     -0.201159    -0.0928111   -0.0427345   
Fråga 28   0.755216     0.0673151    0.160887     -0.0683712   
Fråga 29   0.578748     0.105443     0.617379     0.0569866    
Fråga 30   -0.101162    0.0298641    -0.201418    0.931929     
Fråga 31   -0.0951201   -0.0418363   0.870675     -0.240213    

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       2.04302       25.538       25.538
    2       1.75713       21.964       47.502
    3       1.26053       15.757       63.259
    4       0.880853      11.011       74.269
    5       0.757794       9.472       83.742
    6       0.585388       7.317       91.059
    7       0.415984       5.200       96.259
    8       0.299292       3.741      100.000
-----------------------------------------------
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Genomförande av faktoranalys för affärsmässigeffektivitet 
Faktoranalysen på effektivitet bygger på frågebatteriet (32-42). I faktoranalysen skapades två 
faktorer med egenvärde större än ett med en förklaringsgrad på 59.6 procent (se tabell 6.13) 
Detta medförde att ytterligare två faktorer tillfördes för att en förklaringsgrad på över 70 
procent skulle kunna uppnås. Med totalt fyra faktorer erhölls en förklaringsgrad på 75.2 
procent. Ingen responsvariabel uppträde med en faktorladdning lägre än 0.3 (se tabell 6.14). I 
faktoranalysen framkom det att faktorerna 34, 36, 39 samt 42 korsladdar med två faktorer. 
Fråga 34 korsladdar mellan faktor ett och två. Den korsladdning som är mest signifikant är 
den som erhölls för faktor två. Detta stämmer även överens med den teoretisering som 
föranlett konstrueringen av frågan. Eftersom fråga 34 är ämnad att mäta den inre 
effektiviteten i organisationer (tillväxten i försäljningsvolym) samtidigt som faktor två även 
innehåller endast faktorer som mäter inre effektivitet betraktas den som signifikant för faktor 
två och inte för faktor ett. Fråga 36 korsladdar för faktor två och fyra. Även denna fråga är 
mest signifikant med faktor två och är konstruerad för att mäta den inre effektiviteten (cash 
flow) varför den antas vara signifikant med faktor två och inte fyra. Fråga 39 och 42 är på 
samma sätt mest signifikanta för faktor ett och är även konstruerade för att mäta den yttre 
effektiviteten som den faktorn också förklarar. Faktor tre och fyra förklaras endast med en 
responsvariabel, fråga 35 respektive 41. Detta medför att variablerna anses som trivial och 
elimineras från den fortsatta analysen Johnson, (1998). Den slutliga förklaringsgraden blev för 
de kvarvarande frågeställningarna 67.0 procent (se tabell 6.15 och tabell 6.16).  
 

Tabell 6.13 Faktoranalys. Två faktorer erhåller ett egenvärde större än ett 
vilket resulterar i en förklaringsgrad på 59.6 procent. Med fyra faktorer erhålls 
en förklaringsgrad på 75.2 procent 

 
 

. 
Tabell 6.14 Faktorladdningar för de analyserade frågeställningarna. Fråga 
34, 36,39 samt 42  korsladdar med flera faktorer. Faktor tre och fyra förklaras 
av endast en responsvariabel. 

 
 

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       Factor       Factor       
               1            2            3            4
           ------------ ------------ ------------ ------------ 
Fråga 32   0.142838     0.879088     -0.0870848   0.0558258    
Fråga 33   0.0634076    0.89083      -0.0713958   0.21671      
Fråga 34   0.346856     0.655901     0.111978     -0.051803    
Fråga 35   0.197013     0.236397     0.152626     0.871931     
Fråga 36   0.197635     0.72835      -0.231848    0.365539     
Fråga 37   0.797958     0.2468       0.16409      0.0681225    
Fråga 38   0.769159     0.117214     -0.283792    0.0888021    
Fråga 39   0.689297     0.0887531    0.387766     0.343028     
Fråga 40   0.820952     0.118734     0.0876336    0.145707     
Fråga 41   0.121362     -0.17037     0.878454     0.12792      
Fråga 42   0.628325     0.424098     0.344254     -0.0670453   

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       4.57368       41.579       41.579
    2       1.99193       18.108       59.687
    3       0.992313       9.021       68.708
    4       0.716997       6.518       75.227
    5       0.684349       6.221       81.448
    6       0.540773       4.916       86.364
    7       0.484239       4.402       90.766
    8       0.343589       3.124       93.890
    9       0.273708       2.488       96.378
   10       0.217811       1.980       98.358
   11       0.18061        1.642      100.000
-----------------------------------------------
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Tabell 6.15 Faktoranalys efter eliminering av frågorna 35 samt 41 tillhörande 
faktor tre samt fyra. Med två faktorer erhålls en förklaringsgrad på 67.0 
procent 

 
 

Tabell 6.16 Faktorladdningar efter eliminering av frågeställning 35 och 41 
samt faktor tre och fyra.  

 
 

Factor Loading Matrix After Varimax Rotation

           Factor       Factor       
               1            2
           ------------ ------------ 
Fråga 32   0.146421     0.88545      
Fråga 33   0.101677     0.917771     
Fråga 34   0.382469     0.581797     
Fråga 36   0.197027     0.823608     
Fråga 37   0.822075     0.213701     
Fråga 38   0.652152     0.198628     
Fråga 39   0.816649     0.0614066    
Fråga 40   0.834984     0.118217     
Fråga 42   0.715661     0.307592     

                Factor Analysis
-----------------------------------------------
 Factor                 Percent of   Cumulative
 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage
    1       4.31154       47.906       47.906
    2       1.72335       19.148       67.054
    3       0.692874       7.699       74.753
    4       0.643428       7.149       81.902
    5       0.503795       5.598       87.500
    6       0.433003       4.811       92.311
    7       0.287882       3.199       95.510
    8       0.22094        2.455       97.965
    9       0.183184       2.035      100.000
-----------------------------------------------
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Bilaga 7: Faktoranalys –Medelvärdes beräknad faktorpoäng 
 
 Tabell 10.1 Faktorpoäng för respektive faktor och svarande. 
Svarande F1-Kultur F2-Kultur F3-Kultur F4-Kultur F1-kompetens F2-kompetens F3-kompetensF1-struktur F2-strukturInre effekt Yttre effekt

1 4.3 1.5 2 3.5 2.3 3 2.5 3 3.5 4.75 3.4
2 4.3 3 3.3 4.5 3.3 2.5 3 3.5 4.5 4.5 2.8
3 5 4 4.0 3.5 3.7 2.5 3 3 4 4 3.4
4 4.7 4 2.7 3 4.7 2.5 3.5 5.5 3 4.25 3.8
5 4.7 3 4.7 5.5 2.3 3 2 4 3.5 2.25 3
6 5.3 2.5 3.0 3 3.0 1.5 2 5 2 2.25 2.2
7 4.3 2 4.3 2 3.0 2 2 3 3.5 2.75 2.2
8 5.3 5.5 3.7 3 4.0 3 4.5 4 5.5 5.25 4.6
9 5.3 4.5 3.0 4 4.3 4.5 4.5 5 5 5.5 3.8

10 3.3 2 3.0 2.5 2.7 2.5 2.5 3 3.5 2.5 2.8
11 5.7 2.5 4.3 3.5 3.3 1.5 2.5 4 4.5 2.75 3.4
12 4.7 3.5 2.7 4.5 3.3 3.5 4.5 3 5 3 3.4
13 4.7 3.5 3.0 2.5 4.3 4 3.5 5 4.5 2.5 2.4
14 2 4 3.0 3.5 4.7 4 3.5 3.5 3 3 2.2
15 4.3 2 2.3 3 2.7 2.5 4 2 6 2.25 2.4
16 5 5 3.7 3.5 4.0 3.5 4 3.5 4.5 3 3.4
17 4.3 2.5 2.7 3 2.7 3 3 4 4 2 2.6
18 4.7 3.5 3.7 4.5 4.3 2.5 4 6 3.5 3 3.2
19 5.7 4 3.7 4.5 4.3 5 3.5 4.5 5.5 4 4.2
20 4 4 3.7 2 2.0 4 3 3 5 2.25 3.2
21 6.0 3 4.0 3.5 3.3 4 3.5 4 5.5 2.25 4.4
22 4.7 3.5 1.7 2 3.0 3 5 5 5 2.75 3
23 5.0 3.5 3.3 4.5 3.0 3 5 5 4 3 3
24 3.3 2 2.0 4 2.7 2.5 4 5 4 3.75 3
25 4.3 4 3.0 4 4.0 4 2 5.5 3.5 3.75 2
26 5.3 5 3.3 5 4.0 4 5 4.5 5 4.25 3.6
27 5.3 2.5 2.0 3 2.7 3 1.5 4.5 4 2.5 1.2
28 5.0 4 2.7 3.5 3.7 4.5 3.5 3.5 4.5 4.75 3.6
29 5.7 2.5 2.7 4.5 5.3 1.5 2.5 4.5 5 2.75 3
30 5.0 4.5 4.3 5.5 3.7 2.5 2.5 3 4 4.75 4.2
31 5.7 3.5 3.0 4 3.0 3.5 2.5 4.5 5.5 3.75 3
32 6.0 3 3.0 3 4.7 4 3.5 5.5 5 3 3.2
33 4.3 4 3.3 3 4.0 4 4 4 6 4 3.4
34 5.0 5 3.0 4.5 4.3 2 3 3 4 4.25 3.2
35 5.3 6 4.3 5 4.0 1.5 3.5 6 6 2.75 4.2
36 3.7 2 3.0 3.5 2.0 1.5 2 3 3.5 3.25 2.6
37 4.7 3.5 3.7 3.5 3.7 2.5 3 3 5 4.5 2.6
38 5.3 1.5 2.0 2.5 3.3 2 3.5 2 4 3.75 2.6
39 4.7 4 4.0 3.5 2.7 4.5 1.5 2 5 4 3.4
40 3 2 2.7 2 2.0 2 1.5 3.5 3 3 2.4  
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Bilaga 8 Multipel regressionsanalys 

Kontroll av datamaterialets användbarhet för multipel regressionsanalys 
För att kontrollera att det är möjligt att genomföra en multipel regressionsanalys har 
normalfördelningsantagandet för de erhållna faktorpoängen kontrollerats med 
normalfördelningsplotter. Resultatet av normalfördelningsplotterna visade på att alla ingående 
faktorer är normalfördelade. Detta innebär i sin tur att datamaterialet är flerdimensionellt 
normalfördelat för varje faktorpaket som ska analyseras, vilket innebär att en multipel 
regressionsanalys är möjlig utifrån normalfördelningskriteriet Hair et al, (1992). Detta har 
ytterligare mer ingående kontrollerats genom att residualerna för varje faktor efter varje 
regressionsanalys också har kontrollerats med normalfördelningsplotter. För att undersöka 
linjäritetsantagandet i regressionsanalysen, linjäriteten mellan de oberoende faktorerna och de 
beroende faktorerna, har scaterplotts använts. Linjäriteten för respektive scaterplott har 
okulärbesiktigats utifrån kriteriet att observationerna måste uppträda med någon form av 
linjärtsamband mellan den oberoende och den beroende variabeln. Detta resulterade i att inga 
klara icke linjärasamband kund påvisas, varför alla faktorer tilläts delta i den fortsatta 
analysen. Varje resultat från respektive regressionsanalys har även kontrollerats med avseende 
på eventuella fluktuationer i spridningen av residualerna. Detta har gjorts för varje enskild 
ingående oberoende variabel i varje regressionsanalys. Det verktyg som använts är en 
residualplott med studentiserade residualer. Inga onaturliga mönster kunde dock identifieras 
för någon faktor i de sex olika analyserna, vilket indikerar på att spridningen är relativt 
konstant för observationerna oavsett om de gett upphov till höga eller låga faktorpoäng. 
Datamaterialet uppfyller således alla de krav som erfordras för att en multipel 
regressionsanalys ska kunna användas för att testa undersökningens uppställda hypoteser 
Johnson (1998).  

Granskning av organisationskulturens betydelse för affärsmässig effektivitet 
Den första multipla regressionsanalysen genomfördes på organisationskulturens inverkan för 
den inre effektiviteten. Den beroende variabeln var faktorn inre effektivitet och de oberoende 
variablerna var de fyra faktorerna relationer till omgivningen, förändringsförfarande, 
riskbenägenhet samt aggressivitet. Den multipla regressionsanalysen kunde endast påvisa ett 
samband mellan organisationskulturens fyra faktorer och den inre effektiviteten på fem 
procents signifikansnivå (se tabell 8.1). Den faktor som visar på ett signifikant samband var 
förändringsförfarande och hade en signifikansnivå på 2.2 procent och en justerad 
förklaringsgrad på 13.41 procent. Det samband som erhållits mellan faktorerna 
förändringsförfarande och inre effektivitet i den matematiska modellen är positivt och 
modellens signifikansnivå är 5.9 procent   
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Tabell 8.1: Statistik från den multipla regressionsanalysen på organisationskulturen gentemot den inre 
effektiviteten. 

 
 

Den andra multipla regressionsanalysen genomfördes på organisationskulturens inverkan för 
den yttre effektiviteten. Den beroende variabeln var faktorn yttre effektivitet och de 
oberoende variablerna var de fyra faktorerna relationer till omgivningen, 
förändringsförfarande, riskbenägenhet samt aggressivitet. Den multipla regressionsanalysen 
kunde påvisa två samband mellan organisationskulturens fyra faktorer och den yttre 
effektiviteten på tio procents signifikansnivå (se tabell 8.2). De faktorer som visade på ett 
signifikant samband var förändringsförfarande med en signifikansnivå på 1.2 procent och 
relationer till omgivningen med en signifikans nivå på 6.4 procent. Modellens totala justerade 
förklaringsgrad blev 36.36 procent och modellens signifikans nivå blev 0.00 procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Inre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                 2,47942       0,935023        2,65172         0,0120

Agressivitet            0,206916       0,169051        1,22399         0,2291

Förändringsförfar       0,348367       0,145538        2,39365         0,0222

Relationer till o      0,0154757       0,177614      0,0871314         0,9311

Riskbenägenhet          -0,33294       0,213719       -1,55784         0,1283

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     7,59614      4      1,89903       2,51       0,0593

Residual                  26,4726     35      0,75636

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             34,0687     39

R-squared = 22,2965 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 13,4161 percent

Standard Error of Est. = 0,86969

Mean absolute error = 0,698584

Durbin-Watson statistic = 1,18848 (P=0,0035)

Lag 1 residual autocorrelation = 0,354836
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Tabell 8.2: Statistik från den multipla regressionsanalysen på organisationskulturen gentemot den yttre 
effektiviteten. 

 

Regressionsanalys av affärskompetensens inflytande på affärsmässig effektivitet 
Den första multipla regressionsanalysen genomfördes på affärskompetensens inverkan för den 
inre effektiviteten. Den beroende variabeln var således faktorn inre effektivitet och de 
oberoende variablerna var de tre faktorerna ny kompetens, kompetensutveckling samt 
omvärldsbevakning. Den multipla regressionsanalysen kunde inte påvisa något samband 
mellan affärskompetensens tre faktorer och den inre effektiviteten på tio procents 
signifikansnivå (se tabell 8.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Yttre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                0,480395       0,609254       0,788496         0,4357

Agressivitet            0,071474       0,110152       0,648865         0,5207

Förändringsförfar       0,251872      0,0948317        2,65599         0,0118

Relationer till o       0,221024       0,115732         1,9098         0,0644

Riskbenägenhet          0,146554       0,139258         1,0524         0,2998

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     8,44045      4      2,11011       6,57       0,0005

Residual                  11,2396     35      0,32113

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)               19,68     39

R-squared = 42,8884 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 36,3614 percent

Standard Error of Est. = 0,566683

Mean absolute error = 0,397793

Durbin-Watson statistic = 2,04418 (P=0,4520)

Lag 1 residual autocorrelation = -0,0724112
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Tabell 8.4: Statistik från den multipla regressionsanalysen på affärskompetens gentemot den inre effektiviteten. 

 

Den andra multipla regressionsanalysen genomfördes på affärskompetensens inverkan för den 
yttre effektiviteten. Den beroende variabeln var således faktorn yttre effektivitet och de 
oberoende variablerna var de tre faktorerna ny kompetens, kompetensutveckling samt 
omvärldsbevakning. Den multipla regressionsanalysen kunde påvisa ett samband mellan 
affärskompetensens tre faktorer och den yttre effektiviteten på tio procents signifikansnivå. 
Den faktor som visade på ett signifikant samband var faktorn omvärldsbevakning. Resultatet 
av regressionsanalysen visade på att omvärldsbevakning erhöll en signifikansnivå på 4.2 
procent, modellens totala justerade förklaringsgrad uppgick till 16.08 procent och signifikans 
nivån uppgick till 2.5 procent (se tabell 8.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Inre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                 1,80677       0,727913        2,48212         0,0179

Kompetensutveckli      0,0460889       0,165322       0,278783         0,7820

Omvärldsbevakning       0,159503       0,157376        1,01351         0,3176

Ny kompetens            0,284149       0,188484        1,50755         0,1404

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     4,26971      3      1,42324       1,72       0,1803

Residual                   29,799     36     0,827751

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             34,0687     39

R-squared = 12,5326 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 5,24369 percent

Standard Error of Est. = 0,909808

Mean absolute error = 0,760971

Durbin-Watson statistic = 1,23821 (P=0,0049)

Lag 1 residual autocorrelation = 0,332233
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Tabell 8.5: Statistik från den multipla regressionsanalysen på affärskompetens gentemot den yttre effektiviteten. 

 

 
Regressionsanalys av strukturkapitalets inflytande på affärsmässigeffektivitet 
Den första multipla regressionsanalysen genomfördes på strukturkapitalets inverkan för den 
inre effektiviteten. Den beroende variabeln var således faktorn inre effektivitet och de 
oberoende variablerna var de två faktorerna tvärfunktionella team och decentralisering. Den 
multipla regressionsanalysen kunde inte påvisa något samband mellan strukturkapitalets två 
faktorer och den inre effektiviteten på tio procents signifikansnivå (se tabell 8.6). Det förelåg 
således inga samband mellan strukturkapital och organisationers inre effektivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Yttre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                 1,61454       0,520636        3,10109         0,0037

Ny kompetens            0,137074       0,134812        1,01678         0,3160

Omvärldsbevakning       0,249822       0,118245        2,11274         0,0416

Kompetensutveckli      0,0720827       0,112563       0,640378         0,5260

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     4,43556      3      1,47852       3,49       0,0254

Residual                  15,2444     36     0,423457

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)               19,68     39

R-squared = 22,5384 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 16,0833 percent

Standard Error of Est. = 0,650735

Mean absolute error = 0,475105

Durbin-Watson statistic = 1,68606 (P=0,1448)

Lag 1 residual autocorrelation = 0,144165
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Tabell 8.6: Statistik från den multipla regressionsanalysen på strukturkapital gentemot den inre effektiviteten. 

 

 
Den andra multipla regressionsanalysen genomfördes på strukturkapitalets inverkan för den 
yttre effektiviteten. Den beroende variabeln var följaktligen faktorn yttre effektivitet och de 
oberoende variablerna var de två faktorerna tvärfunktionella team och decentralisering. Den 
multipla regressionsanalysen kunde påvisa ett samband mellan affärskompetensens två 
faktorer och den yttre effektiviteten på fem procents signifikansnivå. Den faktor som visade 
på ett signifikant samband var decentralisering (se tabell 8.7). Resultatet av 
regressionsanalysen visade på att faktorn decentralisering är signifikant på 0.19 procent 
signifikansnivå och modellens totala förklaringsgrad blev 19.75 procent.  
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Inre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                 3,14873       0,923481        3,40963         0,0016

Tvärrfunktionella     -0,0776391       0,140926       -0,55092         0,5850

Decentralisering         0,13061       0,161588       0,808287         0,4241

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                    0,877834      2     0,438917       0,49       0,6170

Residual                  33,1909     37     0,897052

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             34,0687     39

R-squared = 2,57666 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 0,0 percent

Standard Error of Est. = 0,947128

Mean absolute error = 0,787325

Durbin-Watson statistic = 1,57074 (P=0,0761)

Lag 1 residual autocorrelation = 0,184975
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Tabell 8.7: Statistik från den multipla regressionsanalysen på strukturkapital gentemot den yttre effektiviteten. 

 

Regressionsanalys av de aktiva faktorernas inverkan för den yttre effektivitet 
Den multipla regressionsanalysen för de identifierat aktiva faktorerna för den yttre 
effektiviteten visade på att endast en faktor är signifikant. Den faktor som visade på ett 
signifikant samband var förändringsförfarande (se tabell 8.8). Resultatet av 
regressionsanalysen visade på att faktorn förändringsförfarande är signifikant på 1.31 procent 
signifikansnivå och modellens totala förklaringsgrad blev 39.57 procent. Orsaken till att 
endast en faktor påvisats som signifikant trots motstridiga svar i tidigare analyser beror på att 
faktorerna korrelerar med varandra (se tabell 8.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Yttre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                  1,2337       0,620444        1,98842         0,0542

Tvärfunktionella       0,0705847      0,0946819       0,745493         0,4607

Decentralisering        0,362652       0,108564        3,34046         0,0019

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     4,69805      2      2,34903       5,80       0,0064

Residual                  14,9819     37     0,404917

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)               19,68     39

R-squared = 23,8722 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 19,7572 percent

Standard Error of Est. = 0,636331

Mean absolute error = 0,473781

Durbin-Watson statistic = 2,27259 (P=0,1800)

Lag 1 residual autocorrelation = -0,152915
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Tabell 8.8: Statistik från den sammanfattande regressionsanalysen för den yttre effektiviteten. 

 
 
Tabell 8.9: Korrelationsmatris för de oberoende faktorerna i den sammanfattande regressionsanalysen  

 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: Yttre effektivitet

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                0,448597       0,570802       0,785907         0,4372

Decentralisering         0,11404       0,117813       0,967972         0,3397

Förändringsförfar       0,236901      0,0905846        2,61525         0,0131

omvärldsbevakning       0,133898       0,104778        1,27792         0,2097

Relationer till o       0,195382       0,119939          1,629         0,1123

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     9,00658      4      2,25164       7,38       0,0002

Residual                  10,6734     35     0,304955

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)               19,68     39

R-squared = 45,7651 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 39,5669 percent

Standard Error of Est. = 0,552227

Mean absolute error = 0,405235

Durbin-Watson statistic = 1,8195 (P=0,2798)

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0362527

Correlations

                    Decentralisering    Förändringsförfarandomvärldsbevakning   Relationer till omgi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Decentralisering                         0,3852              0,4419              0,4429             

                                        (   40)             (   40)             (   40)             

                                         0,0141              0,0043              0,0042             

Förändringsförfarand 0,3852                                  0,4059              0,2573             

                    (   40)                                 (   40)             (   40)             

                     0,0141                                  0,0094              0,1090             

omvärldsbevakning    0,4419              0,4059                                  0,1535             

                    (   40)             (   40)                                 (   40)             

                     0,0043              0,0094                                  0,3442             

Relationer till omgi 0,4429              0,2573              0,1535                                 

                    (   40)             (   40)             (   40)                                 

                     0,0042              0,1090              0,3442                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Correlation

(Sample Size)

P-Value




