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SAMMANFATTNING	

Syfte	–	Studiens	syfte	är	att	öka	förståelsen	för	hur	utforskande	och	utnyttjande	

bör	hanteras	på	olika	organisatoriska	nivåer	i	byggindustrin.	Studien	identifierar	

framgångsfaktorer	och	förutsättningar	i	den	projektbaserade	byggindustrin	samt	

tillhandahåller	 ett	 ramverk	 för	 hur	 byggföretag	 tar	 första	 stegen	 mot	

organisatorisk	ambidextri.	

Metod	 –	 Kvalitativ	 fallstudie	 med	 en	 induktiv	 ansats	 och	 deskriptivt	 syfte.	

Datainsamlingen	har	 genomförts	 via	 semistrukturerade	 intervjuer	 och	 analysen	

har	gjorts	utifrån	en	tematisk	analys.	

Resultat	–	Från	studien	har	fem	teman	identifierats;	Ledarskap	&	Kultur,	Struktur	

&	Styrning,	Människor	&	Förståelse,	Metoder	 och	Samarbete.	Samtliga	 teman	har	

underordnade	 framgångsfaktorer	 som	 explicit	 redogör	 för	 utforskande	 och	

utnyttjande	aktiviteter	som	främjar	organisatorisk	ambidextri	i	stora	byggföretag.	

Vidare	har	studien	konstaterat	att	kontextuell	ambidextri	är	central	på	samtliga	

organisatoriska	nivåer,	men	behöver	kompletteras	med	strukturell	ambidextri	på	

affärsenhetsnivå	och	en	ny	typ	av	sekventiell	ambidextri	på	projektnivå.	Resultatet	

har	 sedan	 syntetiserats	 till	 en	 modell	 som	 åskådliggör	 hur	 stora	 byggföretag	

skapar	en	självförsörjande	ambidext	organisation.		

Teoretiska	implikationer	–	Studien	bidrar	med	en	empiriskt	förankrad	modell	över	

hur	stora	byggföretag	skapar	en	självförsörjande	ambidext	organisation,	samt	ett	

nytt	synsätt	på	sekventiell	ambidextri	på	projektnivå.		

Praktiska	 implikationer	–	Ramverket	bidrar	praktiskt	med	en	process	 ledningen	

kan	implementera	och	sedan	chefer	och	andra	berörda	kan	arbeta	efter.	Det	ger	

riktlinjer	 på	 hur	 beslut	 och	 hur	man	 arbetar	med	 utforskande	 och	 utnyttjande	

aktiviteter.	

Nyckelord:	Ambidextri;	Utforskande;	Utnyttjande;	Byggindustrin.	
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1. INTRODUKTION	

Ett	 återkommande	 tema	 i	 den	 organisatoriska	 forskningen	 är	 den	 paradoxala	

relationen	mellan	att	utforska	och	utnyttja,	även	kallad	organisatorisk	ambidextri	

(Duncan,	1976;	March,	1991;	O’Reilly	&	Tushman,	2008).	Begreppet	organisatorisk	

ambidextri	myntades	av	Duncan	(1976)	och	definierades	senare	av	Tushman	och	

O’Reilly	(1996)	som	“förmågan	att	samtidigt	bedriva	både	inkrementell	och	radikal	

innovation	…	och	 stå	värd	 för	 flera	motstridiga	 strukturer,	processer	och	kulturer	

inom	samma	 företag”.	Tack	vare	sin	 teoretiska	betydelse	och	praktiska	relevans	

har	 forskningen	 på	 organisatorisk	 ambidextri	 fått	 stor	 spridning	 genom	 åren	

(O’Reilly	&	Tushman,	2013).	Trots	att	begreppet	initierades	av	Duncan	(1976)	tar	

större	delen	av	dagens	forskning	avstamp	från	March	(1991)	och	hans	nyskapande	

arbete	på	ovan	nämnda	begrepp,	utforska	och	utnyttja.	March	(1991)	hävdar	att	

utforska	innebär	en	bred	sökning	och	assimilering	av	ny	kunskap	och	teknologi	för	

att	öka	innovation	samt	radikal	utveckling	av	nya	lösningar.	Utnyttja	å	andra	sidan	

menar	March	 (1991)	 innebär	 en	 lokal	 sökning	 efter	 tidigare	 känd	 kunskap	och	

teknologi	för	att	fördjupa	den	nuvarande	kunskapsbanken	och	uppnå	kontinuerlig	

utveckling	samt	inkrementella	förbättringar	av	nuvarande	lösningar.	

Trots	 dokumenterade	 fördelar	 såsom	 långsiktig	 organisatorisk	 överlevnad	 och	

hållbara	 konkurrensfördelar	 har	 organisationer	 emellertid	 svårt	 att	 hitta	 den	

åtråvärda	balansen	mellan	att	utforska	och	utnyttja	(Gupta,	Smith	&	Shalley,	2006;	

O’Reilly	&	Tushman,	2008;	Andriopoulos	&	Lewis,	2009).	Andriopoulos	och	Lewis	

(2009)	 menar	 att	 problemet	 ligger	 i	 de	 inneboende	 skillnaderna	 mellan	 att	

utforska	 och	 utnyttja	 samt	 det	 faktum	 att	 båda	 aktiviteterna	 konkurrerar	 om	

samma	 knappa	 resurser	 och	 uppmärksamhet.	 Författarna	 menar	 vidare	 att	

ytterligare	 en	 orsak	 till	 att	 lämplig	 balans	 inte	 uppnås	 beror	 på	 den	

riskminimerande	 inställning	 organisationer	 antar.	 Utforskandets	 stora	

osäkerheter	 och	 svårigheter	 har	medfört	 att	 organisationer	 genom	 åren	 främst	

fokuserat	på	att	utnyttja	(Uotila,	Maula,	Keil	&	Zahra,	2009),	vilket	har	resulterat	i	
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kortsiktig	framgång	men	visat	sig	vara	förödande	på	lång	sikt	(O’Reilly	&	Tushman,	

2008),	vilket	understryker	vikten	av	att	framgångsrikt	kunna	hantera	båda.	

Tidigare	forskning	på	området	organisatorisk	ambidextri	har	ofta	fokuserat	på	att	

empiriskt	 undersöka	 ett	 positivt	 samband	 mellan	 att	 utforska/utnyttja	 och	

organisatoriska	 prestationer	 (He	 &	 Wong,	 2004;	 Uotila	 et	 al.,	 2009;	 Tushman,	

Smith,	Wood,	Westerman,	&	O’Reilly,	2010).	Vidare	har	 forskningen	 till	 stor	del	

handlat	 om	 hur	 ambidextri	 uppnås	 på	 organisatorisk-	 (Uotila	 et	 al.,	 2009)	 och	

affärsenhetsnivå	(Gibson	&	Birkinshaw,	2004)	inom	främst	tillverkningsindustrin	

(He	&	Wong,	2004),	men	är	relevant	på	betydligt	fler	organisatoriska	nivåer	och	

industrier.	 En	 industri	 vars	 litteratur	 inom	 området	 är	 skral,	 trots	 sin	 höga	

samhälleliga	 relevans,	 är	 den	 projektbaserade	 byggindustrin	 (Eriksson	 &	

Westerberg,	 2011).	 Hobday	 (2000)	 menar	 att	 projektbaserade	 organisationer	

innefattar	 organisationer	 vars	 arbete	 huvudsakligen	 eller	 uteslutande	 utförs	 i	

projekt,	något	 som	byggindustrin	 är	en	symbol	utav.	Dess	 tidsbegränsade	natur	

innebär	att	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande	blir	extra	svårhanterlig,	

vilket	styrker	vikten	av	att	studera	organisatorisk	ambidextri	ur	ett	projektbaserat	

perspektiv.	

Byggindustrin	beskrivs	ofta	 som	svårt	 föränderlig	och	 inte	 tillräckligt	 innovativ,	

bland	 annat	 för	 sina	 låga	 investeringar	 i	 forskning	 och	 utveckling	 (Reichstein,	

Salter	 &	 Gann,	 2005).	 Winch	 (1998)	 hävdar	 däremot	 att	 innovation	 inom	

byggindustrin	existerar,	det	är	 snarare	graden	av	 innovation	som	är	problemet,	

vilken	ytterligare	tycks	halka	efter	övriga	industrier.	Industrin	anklagas	även	för	

att	 vara	 ineffektiv	 och	 improduktiv	 med	 projekt	 som	 ofta	 lider	 av	 tids-	 och	

kostnadsöverskridanden	(Winch,	1998).	En	väl	fungerande	byggindustri	är	direkt	

avgörande	för	vårt	samhälle,	vår	ekonomi	och	vår	miljö	(Almeida	&	Solas,	2016)	

och	således	ett	relevant	och	intressant	sammanhang	i	denna	fråga.	Byggindustrin	

måste	 bli	 mer	 innovativ	 och	 genomgå	 en	 transformation	 baserad	 på	 både	

inkrementella	och	radikala	innovationer	(Ozorhon,	2012;	Almeida	&	Solas,	2016)	
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och	 därmed	 bli	 ambidext	 för	 att	 fortsatt	 kunna	 vara	 en	 stor	 del	 av	 samhällets	

ryggrad.	

En	uppenbar	utmaning	 för	 byggindustrin	 i	 arbetet	mot	 att	 bli	 ambidext	 är	 dess	

projektbaserade	 struktur,	 och	 den	 låga	 generaliserbarhet	 gentemot	 andra	

industrier	 den	 innebär	 (Blindenbach-Driessen	&	 van	den	Ende,	 2006).	Radikala	

och	inkrementella	innovationer	inom	projektbaserade	organisationer	sker	typiskt	

nog	 inte	 i	 separata	 forskning-	 och	 utvecklingsavdelningar	 utan	 snarare	 inom	

enskilda	projekt	(Blindenbach-Driessen	&	van	den	Ende,	2006).	Förutsättningarna	

för	att	driva	innovation	i	projektbaserade	organisationer	är	alltså	skilda	från	andra	

typer	 av	 organisationer	 och	 tidigare	 forskning	 kan	 inte	 appliceras	 rakt	 av	 på	

byggindustrin	utan	ny	forskning	måste	göras	specifikt	för	de	nya	förutsättningarna	

(Blindenbach-Driessen	&	van	den	Ende,	2006).	Trots	denna	vetskap	är	det	få	som	

har	adresserat	hur	man	skapar	en	ambidext	organisation	i	byggindustrin	(Eriksson	

&	Westerberg,	2011).	Tidigare	litteratur	på	området	inom	byggindustrin	har	i	stor	

utsträckning	 fokuserat	 på	 att	 identifiera	 och	 erkänna	 barriärer	 till	 ambidextri	

istället	 för	 att	 tillhandahålla	 praktiska	 hjälpmedel	 för	 hur	 sådant	 arbete	 ska	

bedrivas	(Eriksson	&	Szentes,	2017).	

De	 fåtal	 studier	 som	 har	 genomförts	 på	 organisatorisk	 ambidextri	 inom	

projektbaserade	 organisationer	 har	 huvudsakligen	 studerat	 hur	 lämplig	 balans	

mellan	 utforskande	 och	 utnyttjande	 uppnås	 på	 projektnivå	 (Tiwana	 2008;	

Eriksson,	 2011;	 Eriksson	&	 Szentes,	 2014;	 Eriksson	&	 Szentes,	 2017).	 Däremot	

hävdar	Eriksson	(2013),	på	grund	av	organisationsstrukturen,	att	nyckeln	för	att	

lyckas	bli	ambidext	inom	byggindustrin	handlar	om	att	hantera	balansen	mellan	

utforskande	 och	 utnyttjande	 på	 olika	 sätt	 på	 olika	 organisatoriska	 nivåer,	 ett	

forskningsområde	 vars	 litteratur	 är	 långt	 mer	 begränsad.	 Eriksson	 (2013)	 och	

hans	 konceptuella	 artikel	 om	 utveckling	 och	 spridning	 av	 kunskap	 på	 olika	

organisatoriska	 nivåer	 inom	 byggindustrin	 fungerar	 som	 ett	 startskott	 till	

diskussionen.	Däremot	hävdar	Eriksson	(2013)	själv	att	litteraturen	tenderar	att	

beskriva	vad	som	ska	göras,	snarare	än	hur.	Ledare	på	olika	organisatoriska	nivåer	
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saknar	praktiskt	underlag	för	att	 framgångsrikt	bedriva	arbetet	med	att	hantera	

utforskande	och	utnyttjande.	Det	är	därför	vitalt	att	utveckla	en	bättre	praktisk	

förståelse	 för	 hur	 utforskande	 och	 utnyttjande	 ska	 hanteras	 på	 olika	

organisatoriska	nivåer	i	byggindustrin.	

Studien	 avgränsas	därför	 av	 empiriska	 skäl	 till	 stora	byggföretag	 i	 den	 svenska	

byggindustrin.	Svenska	byggindustrin	domineras	av	fyra	aktörer	som	tillsammans	

utgör	en	stor	del	av	industrins	totala	omsättning.	Dessa	organisationer	är	påtagligt	

större	än	övriga	och	har	samtliga	en	omsättning	på	mer	än	10	miljarder	SEK,	vilka	

enligt	 studien	 definieras	 som	 stora	 byggföretag.	 Organisationernas	 storlek	 är	

avgörande	 då	 studien	 ämnar	 undersöka	 organisatorisk	 ambidextri	 på	 olika	

organisatoriska	nivåer.	De	organisatoriska	nivåer	som	studeras	är	 ledningsnivå,	

affärsenhetsnivå	och	projektnivå.	

Vidare	 adresserar	 studien	 både	 tidigare	 nämnda	 gap	 i	 litteraturen	 men	 även	

praktiska	utmaningar	genom	att	undersöka	utforskande	och	utnyttjade	på	olika	

organisatoriska	 nivåer	 inom	 stora	 byggföretag.	 Studiens	 syfte	 är	 därför	 att	 öka	

förståelsen	 för	 hur	 utforskande	 och	 utnyttjande	 bör	 hanteras	 på	 olika	

organisatoriska	 nivåer	 i	 stora	 byggföretag	 för	 långsiktig	 överlevnad.	 Studien	

identifierar	framgångsfaktorer	i	den	projektbaserade	byggindustrin	samt	vägleder	

organisationer	hur	man	hanterar	balansen	på	olika	sätt	på	olika	organisatoriska	

nivåer.	För	att	studiens	syfte	ska	uppnås	har	två	forskningsfrågor	tagits	fram.	

FF1:	 Vilka	 är	 framgångsfaktorerna	 för	 att	 stora	 byggföretag	 ska	 kunna	 hantera	

balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande?	

FF2:	Vilken	organisatorisk	struktur	krävs	för	att	 främja	framgångsfaktorerna	på	

respektive	organisatorisk	nivå?	
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2. TEORETISKT	RAMVERK	

För	att	öka	förståelsen	för	hur	utforskande	och	utnyttjande	bör	hanteras	på	olika	

organisatoriska	nivåer	i	stora	byggföretag,	har	litteratur	från	två	områden	använts	

och	 syntetiserats.	 Dessa	 är:	 projektbaserade	 organisationer	 och	 organisatorisk	

ambidextri.	 Första	 avsnittet	 introducerar	 projektbaserade	 organisationer	 och	

byggindustrin,	 samt	 hur	 innovation	 sker	 i	 den	 projektbaserade	 byggindustrin.	

Andra	 avsnittet	 behandlar	 den	 nuvarande	 litteraturen	 om	 organisatorisk	

ambidextri	 och	 lyfter	 fram	 strategier	 för	 att	 uppnå	 detta	 i	 byggindustrin.	

Avslutningsvis	 presenteras	 ett	 tredje	 avsnitt,	 vars	 syfte	 är	 att	 försöka	 besvara	

forskningsfrågorna.	Först	presenteras	framgångsfaktorer	för	att	hantera	balansen	

mellan	utforskande	och	utnyttjande	i	stora	byggföretag.	Sedan	förs	ett	resonemang	

kring	vilken	ambidext	strategi	som	bör	råda	på	respektive	organisatorisk	nivå	med	

hänsyn	 till	 framgångsfaktorerna	 och	 industrispecifika	 förutsättningar.	

Sammantaget,	 kommer	 litteraturöversikten	 fungera	 som	 en	 teoretisk	 grund	 för	

studien	och	ge	en	ökad	förståelse	för	forskningsområdet.	

2.1	Projektbaserade	organisationer	

Hobday	 (2000)	 hävdar	 att	 projektbaserade	 organisationer	 (PBO),	 i	 kontrast	 till	

andra	former,	är	organisationer	vars	arbete	huvudsakligen	eller	uteslutande	utförs	

i	 projekt.	 Prencipe,	 Davies	 och	 Hobday	 (2003)	 hävdar	 vidare	 att	 PBO	 är	

organisationer	som	producerar	komplexa	tjänster	för	sina	kunder,	där	projekt	är	

den	 främsta	enheten	 för	produktion,	organisation	och	 innovation	samt	erbjuder	

unika	 lösningar	 för	 varje	 kund	 (Hobday,	 2000).	 Den	 projektbaserade	

organisationsstrukturen	är	 vanligt	 förekommande	 i	 såväl	privata	som	offentliga	

verksamheter	 inom	 en	 rad	 industrier,	 såsom	 byggverksamhet	 och	

informationsteknologi	 (Hobday,	 2000).	 Hobday	 (2000)	 menar	 vidare	 att	 ett	

godtyckligt	projekt	kan	definieras	som	en	aktivitet	med	en	definierad	uppsättning	

resurser,	mål	 och	 tidsbegränsningar.	 I	 en	PBO	däremot,	 är	 projekt	 den	primära	

affärsmekanismen	 för	 att	 koordinera	 och	 integrera	 alla	 organisationens	 viktiga	
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affärsfunktioner,	såsom	produktion,	forskning	och	utveckling,	HR,	marknadsföring	

och	finans.	

Till	 skillnad	 från	 den	 traditionella	 matrisstrukturen	 är	 ovan	 nämnda	

affärsprocesser	i	PBO	organiserade	i	projekt	snarare	än	funktionella	avdelningar,	

vilket	 betyder	 att	 organisationers	 kunskap,	 förmågor	 och	 resurser	 byggs	 upp	

genom	utförandet	 av	 stora	projekt	 (Hobday,	 2000).	 Projekten	 i	 PBO	 är	 därmed	

också	 den	 normala	 mekanismen	 för	 att	 skapa,	 reagera	 på	 och	 exekvera	

affärsmöjligheter	 (Hobday,	 1998).	 Varje	 projekt	 innehåller	 sannolikt	 en	

väldefinierad	produkt	och	en	eller	ett	fåtal	identifierade	kunder.	Dessa	kunder	är	

ofta	 involverade	 i	 projektens	 innovations-	 och	 produktionsprocesser,	 då	

projektens	 utfall	 tenderar	 att	 vara	 kritiska	 för	 användarens	 affärsfunktion,	

prestationer	och	lönsamhet	(Hobday,	2000).	

Trots	 att	 PBO	 är	 många	 till	 antalet	 och	 spänner	 över	 både	 industrier	 och	

organisationsstorlekar,	 medför	 strukturen	 en	 rad	 utmaningar.	 Gann	 och	 Salter	

(2000)	menar	att	bemanningen	i	PBO	vanligtvis	fördelas	olika	geografiskt,	vilket	

gör	 att	 kommunikationen	 mellan	 ledande	 befattningshavare	 i	 organisationer	

begränsas.	PBO	lider	också	utav	dysfunktionen	att	inte	kunna	skörda	vinsten	av	ett	

framgångsrikt	 projekt	 och	 omvandla	 projektkunskap	 till	

organisationsövergripande	 kunskap.	 För	 att	 bli	 framgångsrik	 måste	

organisationer	 integrera	 projekterfarenheterna	 i	 deras	 kontinuerliga	

affärsprocesser	för	att	säkerställa	organisatorisk	samstämmighet	(Gann	&	Salter,	

2000).	Däremot,	om	man	levererar	kundspecifika	och	komplexa	tjänster	till	sina	

kunder,	 finns	 det	 många	 fördelar	 med	 att	 orientera	 sin	 organisation	 som	

projektbaserad,	 något	 som	 har	 gjort	 strukturen	 framgångsrik	 genom	 åren	

(Hobday,	1998).	

2.1.1	Projektbaserade	byggindustrin	

Byggindustrin,	 som	 en	 projektbaserad	 organisation,	 är	 intressant	 att	 studera	

vidare,	dels	för	sin	storlek	och	betydelse	men	också	för	projektens	unika	karaktär	
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(Eriksson,	 2013).	 Industrins	 processer	 och	 produkter,	 såsom	 infrastruktur	 och	

byggnader,	påverkar	vårt	moderna	samhälle,	främst	i	form	av	livskvalitet	men	de	

bär	 även	 ett	 stort	 ansvar	 för	 energiförbrukning,	 avfall	 och	 föroreningar	 (Ortiz,	

Castells	&	Sonnemann,	2009).	Eriksson	(2013)	hävdar	därför	att	en	innovativ	och	

effektiv	byggindustri	är	av	hög	samhällelig	relevans.	

Gann	och	Salter	(2000)	menar	att	byggindustrin	borde	betraktas	som	en	process	

snarare	än	en	industri.	De	hävdar	att	processen	innefattar	utformning,	underhåll	

och	anpassning	av	den	byggda	miljön	tillsammans	med	organisationer	från	olika	

industrier.	 Byggprocessen	 är	 alltså	ett	 tillfälligt	 samarbete	med	projektspecifika	

uppgifter	 (Gann	 &	 Salter,	 2000).	 Författarna	menar	 således	 att	 organisatoriska	

prestationer	 och	 konkurrenskraft	 inte	 enbart	 beror	 på	 den	 enskilda	

organisationen	utan	snarare	på	effektiviteten	i	hela	nätverket.	

Eftersom	byggindustrin	präglas	av	komplexa	projekt	med	specifika	kundkrav	är	

möjligheterna	 för	 upprepning	 begränsade	 (Errasti,	 Beach,	 Oduza	 &	 Apaolaza,	

2009).	 Detta	 skapar	 en	 fragmentering	 i	 projekten	 som	 innebär	 att	 design	 och	

utförande	 vanligtvis	 är	 ekonomiskt,	 organisatoriskt	 och	 geografiskt	 separerade	

(Errasti	 et	 al.,	 2009).	 En	 separation	 som	 ställer	 stora	 krav	 på	 samarbete,	 både	

internt	och	externt.	

Vidare	 kan	 byggindustrin	 kategoriseras	 i	 fyra	 olika	 produkttyper:	 (1)	 bostads,	

kommersiellt	 och	 industriellt	 byggande,	 (2)	 anläggningsbyggande	 och	

infrastruktur,	 (3)	 offentliga	 arbeten	 och	 reparation	 samt	 (4)	 underhåll	 och	

förbättring	 av	 existerande	 faciliteter	 (Gann	 &	 Salter,	 2000).	 Ett	 byggprojekt	 i	

godtycklig	 kategori	 kan	 ta	 allt	 från	 några	 månader	 till	 flera	 år	 att	 genomföra	

(Errasti	et	al.,	2009).	Dessa	komplexa	och	långa	byggprojekt	karakteriseras	av	en	

stor	 operationell	 osäkerhet,	 något	 som	 gör	 att	 organisationerna	 regelbundet	

behöver	 utvecklas	 för	 att	 bibehålla	 sin	 konkurrenskraft	 (Gann	 &	 Salter,	 2000).	

Vilket	 leder	 in	på	hur	 innovation	skapas	 inom	byggindustrin	för	att	möta	denna	

konkurrens.	
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2.1.2	Innovation	i	projektbaserade	byggindustrin	

Aasen	och	Amundsen	(2013)	hävdar	att	innovation	kan	ses	som	en	förändring	av	

ett	 invant	 arbetsmönster	 till	 ett	 helt	 nytt	 arbetsmönster.	 Författarna	menar	 att	

innovation	 inom	 organisationer	 främst	 handlar	 om	 att	 förändra	 arbetssätt	 och	

processer.	 Kahn	 (2018)	 instämmer	 och	 anser	 också	 att	 innovation	 bör	

kategoriseras	i	 följande	tre	kategorier:	utfall,	process	och	tankesätt.	Detta	 för	att	

minska	 tvetydigheten	 kring	 begreppet	 och	 tydliggöra	 vad	 innovation	 faktiskt	

innebär.	Kahn	(2018)	menar	att	utfallet	kommer	från	en	innovationsprocess	som	

initierades	av	en	tankegång,	och	räds	av	tanken	att	innovation	tvunget	måste	vara	

något	 radikalt	 nyskapande.	 Kahn	 (2018)	 hävdar	 vidare	 att	 radikal	 innovation,	

parallellt	 med	 inkrementell	 innovation,	 balanserar	 insatserna	 för	 innovation	

genom	 att	 tillåta	 små	 vinster	 i	 strävan	 efter	 stora	 segrar.	 Framgångsrika	

organisationer	 har	 förstått	 att	 innovation	 sker	 längs	 en	 obruten	 följd	 av	

inkrementella	 och	 radikala	 innovationer	 och	 inte	 är	 ett	 binärt	 fenomen	 (Kahn,	

2018).	

Hur	innovation	uppstår	och	vad	som	driver	och	försvårar	innovationsprocesser	är	

industrispecifikt	 (Abernathy	 &	 Utterback,	 1978;	 Pavitt,	 1984;	 Malebra,	 2006).	

Undersöks	byggindustrin	specifikt,	menar	Bygballe	och	 Ingemansson	(2014)	att	

industrin	är	 konservativ	och	 icke	 innovativ.	Martini,	Laugen,	Gastaldi	och	Corso	

(2013)	 hävdar	 också	 att	 pressen	 på	 förbättring	 och	 förnyelse	 ökar	 inom	

byggindustrin	och	driver	på	konkurrensen	ytterligare.	Wang	och	Sheng	(2012)	och	

Almeida	och	Solas	(2016)	menar	båda	att	byggindustrin	står	inför	en	tuff	framtid	

och	 därav	 måste	 möta	 sina	 utmaningar	 genom	 en	 utveckling	 baserad	 på	 både	

radikal	och	inkrementell	innovation.	För	att	kunna	förbättra	innovationsklimatet	i	

byggindustrin	 är	 det	 viktigt	 att	 först	 ha	 en	 förståelse	 för	 hur	 det	 fungerar	 i	

dagsläget.	

Byggindustrin	 och	 dess	 projektbaserade	 karaktär	 gör	 att	 innovationsarbetet	

typiskt	nog	inte	sker	på	ledningsnivå	och	i	forsknings-	och	utvecklingsavdelningar	
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som	i	 traditionellt	 tillverkande	organisationer	(Blindenbach-Driessen	&	van	den	

Ende,	2006).	Blindenbach-Driessen	och	van	den	Ende	(2006)	hävdar	att	innovation	

inom	 projektbaserade	 organisationer	 främst	 sker	 i	 enskilda	 projekt,	 och	 att	

kunskapen	 därifrån	 i	 viss	 mån	 kommuniceras	 ut	 till	 resten	 av	 organisationen.	

Bygballe	och	Jahre	(2009)	understryker	vikten	av	projekt	som	arena	för	innovation	

och	menar	att	det	i	huvudsak	är	där	organisationer	tvingas	finna	nya	lösningar	till	

komplexa	 problem,	 och	 innovation	 således	 uppstår.	 Den	 interorganisatoriska	

miljön	byggorganisationer	verkar	i	och	de	specifika	kundkrav	varje	enskilt	projekt	

har	gör	att	innovation	måste	ske	i	samråd	med	projektets	alla	aktörer	(Eriksson	&	

Szentes,	 2017).	 Författarna	 hävdar	 vidare	 att	 innovation	 i	 allmänhet	 och	

inkrementell	innovation	i	synnerhet	är	beroende	av	initiativ	från	klienten	för	att	

motivera	 projektets	 intressenter	 att	 hitta	 nya	 lösningar.	 Om	 klienten	 inte	

uppmuntrar	till	innovation	får	entreprenören	själv	bära	ansvaret	för	att	innovera	

(Eriksson	&	Szentes,	2017).	Vad	gäller	innovation	av	mer	radikal	karaktär	menar	

Eriksson	och	Szentes	(2017)	att	nyckeln	är	samarbete	inom	projekt	mellan	aktörer	

för	 att	 samla	 kunskap	 och	 på	 så	 sätt	 lösa	 komplexa	 problem	 med	 innovativa	

lösningar.	Däremot	hävdar	Eriksson	(2013)	och	Turner,	Maylor,	Lee-Kelley,	Brady,	

Kutsch	och	Carver	(2014)	att	på	grund	av	decentralisering,	kortsiktigt	projektfokus	

och	ömsesidiga	beroendet	mellan	olika	aktörer	och	deras	verksamhet	är	det	svårt	

att	uppnå	både	fokus	på	utforskande	och	utnyttjande	i	interorganisatoriska	projekt	

och	projektbaserade	organisationer.	

2.2	Organisatorisk	ambidextri	

Organisatorisk	 ambidextri	 handlar	 om	 att	 framgångsrikt	 balansera	 utforskande	

och	 utnyttjande	 verksamhet	 för	 att	 säkra	 långsiktig	 överlevnad	 (March,	 1991).	

Utforskande	handlar	om	att	söka	ny	kunskap	och	teknologi	för	att	kunna	öka	den	

radikala	utvecklingen	och	innovationer	av	nya	lösningar,	och	utnyttjande	handlar	

om	att	genomföra	en	lokal	sökning	kring	tidigare	känd	kunskap	och	teknologi	för	

att	uppnå	kontinuerlig	utveckling	och	inkrementella	 förbättringar	av	nuvarande	

lösningar	(March,	1991).	När	organisationer	jobbar	med	att	utforska	och	utnyttja	
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läggs	oftast	större	fokus	på	utnyttjande	aktiviteter	(Uotila	et	al.,	2009).	Detta	menar	

March	(1991)	beror	på	att	utforskande	verksamhet	innebär	större	risk	och	avstånd	

i	tid	från	att	man	börjar	arbeta	med	det	tills	att	en	realisering	sker.	Problemet	med	

större	 fokus	 på	 utnyttjande	 innebär	 att	 organisationer	 endast	 drar	 nytta	 av	

kortsiktig	 effektivitet	 (March,	 1991).	 På	 sikt	 bildar	 detta	 ett	 kompetensgap	

gentemot	övriga	organisationer	(Eriksson,	Olander,	Szentes	&	Widén,	2014)	och	

medför	att	organisationer	blir	mer	sårbara	mot	innovationer	och	den	teknologiska	

utvecklingen	 (Atuahene-Gima,	 2005).	 Däremot	 beskriver	 forskarna	 Gupta	 et	 al.	

(2006)	några	fällor	som	utlöses	hos	organisationer	som	lägger	för	stort	fokus	på	

utforskande	 verksamhet.	 Genom	 att	 fokusera	 på	 utforskande	 verksamhet	 tar	

organisationer	stora	risker,	då	de	bland	annat	lägger	stort	fokus	på	att	hitta	nya	

innovativa	lösningar	samtidigt	som	de	ignorerar	viktiga	kärnkompetenser	som	är	

nödvändiga	 för	 att	 överleva	 idag	 (Andriopoulos	 &	 Lewis,	 2009).	 Framtida	

möjligheter	 eftersträvas	 då	 på	 bekostnad	 av	 dagens	 verksamhet	 (Gibson	 &	

Birkinshaw,	 2004).	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 kunna	 hitta	 en	 balans	 mellan	

utforskande	och	utnyttjande.	I	Tabell	1	illustreras	de	största	skillnaderna	mellan	

utforskande	 och	 utnyttjande	 verksamhet.	 För	 att	 lyckas	 arbeta	 med	 dessa	 vitt	

skilda	 verksamheter,	 menar	 O’Reilly	 och	 Tushman	 (2004)	 att	 olika	 former	 av	

strategier,	 strukturer,	 processer	 och	 kulturer	 krävs.	 Detta	 medför	 en	 rad	

utmaningar	i	arbetet	att	hantera	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande.	
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Tabell	1:	Skillnaderna	mellan	utforskande	och	utnyttjande	verksamhet	

	 Utforskande	verksamhet	 Utnyttjande	verksamhet	

Strategisk	avsikt	 innovation,	tillväxt	 kostnad,	vinst	

Kritiska	uppgifter	 anpassningsförmåga,	nya	
produkter,	radikal	innovation	

operationell,	effektivitet,	
inkrementell	innovation	

Kompetens	 entreprenöriell	 operativ	

Struktur	 adaptiv,	lös	 formell,	mekanisk	

Kontroller,	
belöningar	

milstolpar,	tillväxt	 marginaler,	produktivitet	

Kultur	 risktagande,	snabbhet,	flexibel,	
experimenterande	

effektiv,	låg	risk,	kvalitet,	
kunder	

Ledarskapsroll	 visionär,	involverad	 auktoritär,	top-down	

	

2.2.1	Strategier	för	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri	

För	att	lyckas	hantera	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande	har	författare	

såsom	Gupta	 et	 al.	 (2006)	 och	Raisch,	Birkinshaw,	Probst	 och	Tushman	 (2009)	

identifierat	 tre	huvudtyper	av	ambidextra	strategier;	 sekventiell,	strukturell	och	

kontextuell.	 Tidigare	 forskning	 har	 huvudsakligen	 valt	 att	 studera	 ambidextri	

utifrån	enbart	en	av	de	tre	olika	typerna	(Raisch	et	al.,	2009;	Andriopoulos	&	Lewis,	

2009).	 Ingen	 forskning	 existerar	 där	 en	 kombination	 av	 dessa	 har	 undersökts	

(Andriopoulos	&	Lewis,	2009).	Däremot	tenderar	nyare	forskning	att	beskriva	att	

en	 kombination	 av	 dessa	 tre	 strategier	 eventuellt	 är	 den	 bästa	 lösningen	 på	

organisatorisk	ambidextri	(Andriopoulos	&	Lewis,	2009).	I	Tabell	2	nedan	följer	de	

större	 skillnaderna	och	 likheterna	mellan	 de	 tre	 ambidextra	 strategierna,	 vilket	

lyfts	fram	djupare	i	kommande	avsnitt.	
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Tabell	2:	Ambidextra	strategier,	dess	likheter	och	skillnader	

	 Sekventiell	
Ambidextri	

Strukturell	
ambidextri	

Kontextuell	
Ambidextri	

Beskrivning	och	
hur	ambidextri	
uppnås	

Innebär	en	temporär	
separation	av	
utforskande	och	

utnyttjande,	genom	
att	först	fokusera	helt	

på	en	av	
aktiviteterna	och	
sedan	fokusera	helt	

på	den	andra	
(Duncan,	1976;	Adler	
et	al.,	1999;	Gupta	et	

al.,	2006).	

Separerar	
utforskande	
aktiviteter	och	
utnyttjande	

aktiviteter	till	olika	
affärsenheter	eller	
arbetsgrupper,	så	att	
varje	grupp	antingen	

fokuserar	på	
utforskande	eller	

utnyttjande	(Duncan,	
1976;	Tushman	&	
O’Reilly,	1996;	

Benner	&	Tushman,	
2003).	

Bygger	på	en	
förmåga	att	samtidigt	
och	synkroniserat	
driva	utforskande	
och	utnyttjande	

aktiviteter	inom	en	
specifik	affärsenhet	
eller	arbetsgrupp	

(Gibson	&	
Birkinshaw,	2004;	
Gupta	et	al.,	2006).	

Var	fattas	beslut	om	
splittringen	mellan	
utforskande	och	
utnyttjande?	

Högst	upp	i	organisationen	
På	frontlinjen	-	av	
säljare,	arbetsledare,	
kontorsarbetare	

Topledningens	roll	
Att	definiera	strukturen,	att	göra	

avvägningar	mellan	utforskande	och	
utnyttjande	aktiviteter	

Att	utveckla	det	
organisatoriska	

sammanhanget	där	
individer	agerar	

Typ	av	roller	 Relativt	klart	definierat	 Relativt	flexibelt	

Kompetensen	hos	
de	anställda	 Fler	specialister	 Fler	generalister	

	

Sekventiell	ambidextri	

Enligt	Tushman	och	Romanelli	(1985)	utvecklas	organisationer	efter	ett	så	kallad	

“punctuated	equilibrium”.	Det	innebär	att	organisationers	utveckling	sker	stegvis	

genom	justering	av	strukturer	och	processer,	något	som	kan	ses	som	en	sekventiell	

process	(Tushman	&	Romanelli,	1985).	Att	arbeta	temporärt	med	utforskande	eller	

utnyttjande	menar	O'Reilly	och	Tushman	(2013)	är	ett	sätt	för	organisationer	att	

vara	ambidextra.	I	en	sekventiell	ambidext	miljö	kommer	individer	att	arbeta	med	

både	utforskande	och	utnyttjande,	men	i	sekvenser	(Andriopoulos	&	Lewis,	2009).	
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Vidare	 hävdar	 Nickerson	 och	 Zenger	 (2002)	 och	 Boumgarden,	 Nickerson	 och	

Zenger	(2012)	att	sekventiell	ambidextri	är	en	process	som	passar	organisationer	

som	 saknar	 förmågan	 att	 bestämma	 mellan	 åsikt	 och	 handling.	 De	 menar	 att	

organisationer	 enklare	 kan	byta	mellan	 formella	 strukturer	 än	de	 kan	 ändra	på	

kulturer	 och	 informella	 strukturer.	 Tidigare	 forskning	 har	 därför	 påvisat	 att	

sekventiell	 ambidextri	 bäst	 lämpar	 sig	 i	 stabila	 och	 långsamt	 rörliga	 miljöer,	

alternativt	för	mindre	organisationer	som	saknar	resurser	att	driva	en	strukturell	

uppdelning	(Chen	&	Katila,	2008;	Laplume	&	Dass,	2012).	Tushman	och	O'Reilly	

(1996)	 menar	 därför	 att	 sekventiell	 ambidextri	 är	 ineffektivt	 i	 en	 snabbt	

förändrande	miljö,	där	det	istället	krävs	att	samtidigt	arbeta	med	utforskande	och	

utnyttjande	(Tushman,	1997).	

Duncan	(1976)	hävdar	vidare	att	sekventiell	ambidextri	möjliggör	tillgodoseendet	

av	de	anpassningar	som	krävs	för	utforskande	och	utnyttjande.	Detta	kan	uppnås	

genom	 att	 fokusera	mer	 på	 utforskande	 tidigt	 i	 projekt	 och	 i	 slutet	 av	 projekt	

övergå	 till	 utnyttjande	 aktiviteter	 (Raisch	 et	 al.,	 2009;	 Andriopoulos	 &	 Lewis,	

2009).	 Avslutningsvis	 menar	 Gupta	 et	 al.	 (2006)	 att	 sekventiell	 ambidextri	

underlättar	ledningens	arbete	jämfört	med	strukturell	ambidextri,	som	kräver	att	

samtidigt	 hantera	 två	 inkonsekventa	 inriktningar.	 Utmaningen	 med	 sekventiell	

ambidextri	 är	 att	 omvandla	 en	 internt	 konsekvent	 strategi	 och	 organisatorisk	

inriktning	 mellan	 att	 utforska	 och	 utnyttja	 (Gupta	 et	 al.,	 2006;	 Rotemberg	 &	

Saloner,	2000).	

Strukturell	ambidextri	

Strukturell	 ambidextri	 är	 en	 annan	 vanlig	 konceptualisering	 av	 fenomenet	

ambidextri,	 som	tar	 avstamp	 i	den	komplexitet	och	 förändringshastighet	många	

organisationer	står	inför	(Tushman	&	O’Reilly,	1996;	He	&	Wong,	2004;	O’Reilly	&	

Tushman,	 2008).	 Tushman	 och	 O’Reilly	 (1996),	 som	 ursprungligen	 initierade	

konceptet,	hävdar	att	dagens	marknad	är	snabbt	föränderlig	och	att	tiden	för	att	

utveckla	 nya	 produkter	 och	 tjänster	 är	 så	 knapp	 att	 ambidextri	 och	 därigenom	
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utforskande	och	utnyttjande	måste	ske	samtidigt,	med	 separata	 subenheter	och	

affärsmodeller	 med	 en	 tydlig	 anpassning	 för	 båda	 två.	 Konceptet	 strukturell	

ambidextri	däremot	innebär	en	separering	av	långt	mer	än	bara	subenheter.	Det	

innefattar	kompetenser,	system,	incitament,	processer	och	kulturer,	där	samtliga	

är	internt	inriktade	(O’Reilly	&	Tushman,	2008).	Författarna	hävdar	vidare	att	de	

separerade	enheterna	hålls	samman	med	hjälp	av	en	gemensam	strategisk	avsikt,	

en	överordnad	uppsättning	värderingar	och	riktade	strukturella	mekanismer	för	

att	 nyttja	 gemensamma	 tillgångar.	 Dessa	 internt	 inkonsekventa	 strategiska	

avvägningar	hanteras	konsekvent	på	ledningsnivå	av	ett	team	med	ett	gemensamt	

incitamentsystem	(O'Reilly	&	Tushman,	2008).	

Nyckeln	till	ambidextri	ur	ett	strukturellt	perspektiv	menar	O’Reilly	och	Tushman	

(2013)	är	organisationers	förmåga	att	 identifiera	och	tillfångata	nya	möjligheter	

genom	att	samtidigt	utforska	och	utnyttja.	Detta	är	i	stor	utsträckning	en	fråga	om	

ledarskap	 snarare	 än	 själva	 uppdelningen	 i	 sig,	 något	 som	 flertalet	 studier	 har	

bekräftat	 (Jansen,	George,	Van	den	Bosch	&	Volberda,	 2008;	 Lai	&	Weng,	 2010;	

O’Reilly	 &	 Tushman,	 2011).	 O’Reilly	 och	 Tushman	 (2008)	 menar	 att	 det	 är	

komplext	och	svårt	att	leda	två	inkonsekventa	inriktningar	samtidigt.	Att	utforska	

och	 utnyttja	 samtidigt	 kräver	 att	 ledande	 befattningshavare	 obevekligt	

kommunicerar	en	vision	och	strategi	som	rättfärdigar	det	ambidextra	arbetssättet	

(O’Reilly	&	Tushman,	2004).	

Forskningen	på	strukturell	ambidextri	är	både	bred	och	djup	(O’Reilly	&	Tushman,	

2013),	där	tidigare	studier	har	påvisat	att	 strukturell	separering	av	utforskande	

aktiviteter	 i	 en	 enhet	 och	 utnyttjande	 aktiviteter	 i	 en	 annan	 faciliterar	

organisatoriska	prestationer	(O’Reilly	&	Tushman,	2004;	He	&	Wong,	2004;	Jansen,	

Tempelaar,	Van	den	Bosch	&	Volberda,	2009).	Trots	de	dokumenterade	positiva	

effekter	 strukturell	 ambidextri	 ger,	 om	 det	 hanteras	 korrekt,	menar	 Raisch	 och	

Birkinshaw	 (2008)	 att	 konceptet	 har	 en	 begränsning.	 De	 hävdar	 att	 strukturell	

ambidextri	 endast	 är	 genomförbart	 i	 stora	 organisationer	 eller	 system	 där	

upprättandet	 av	 två	 självstyrande	 subenheter	 är	 möjligt,	 och	 därmed	 inte	 är	
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användbart	 i	 mindre	 organisationer	med	 knappa	 resurser.	 Trots	 att	 resultaten	

uppenbart	 inte	 är	 konsekventa	 genom	 alla	 studier	 på	 området	 så	 bekräftar	

däremot	 samtliga	 på	 ett	 generellt	 plan	 att	 strukturell	 ambidextri	 som	 koncept	

består	 av	 självstyrande	 strukturella	 enheter	 för	 utforskande	 och	 utnyttjande,	

målinriktad	 integrering	 för	 att	 nyttja	 tillgångar,	 en	 överordnad	 vision	 för	 att	

legitimera	 behovet	 av	 utforskande	 och	 utnyttjande,	 samt	 ett	 ledarskap	 som	 är	

kapabelt	att	hantera	spänningen	som	uppstår	genom	att	ha	flera	organisatoriska	

inriktningar	 (Burton,	O’Reilly	&	Bidwell,	2012;	 Jansen,	et	al.,	2009;	Lai	&	Weng,	

2010;	O’Reilly	&	Tushman,	2011).	O’Reilly	och	Tushman	(2004)	hävdar	slutligen	

att	 strukturell	ambidextri	 är	ett	 framgångsrikt	koncept	 för	att	hantera	balansen	

mellan	att	utforska	och	utnyttja.	

Kontextuell	ambidextri	

Genom	 strukturella	medel	 försöker	 både	 sekventiell	 och	 strukturell	 ambidextri	

lösa	 spänningen	 mellan	 utforskande	 och	 utnyttjande.	 Gibson	 och	 Birkinshaw	

(2004)	förespråkar	att	denna	spänning	istället	kan	lösas	på	individuell	nivå	med	

hjälp	av	kontextuell	ambidextri.	De	menar	att	beteendeskapaciteten	och	förmågan	

att	balansera	utforskande	och	utnyttjande	vilar	på	en	organisatorisk	kontext	som	

kännetecknas	 av	 en	 interaktion	 av	 växelverkan,	 disciplin	 och	 förtroende.	 Detta	

kräver	en	stödjande	organisatorisk	kontext	som	uppmuntrar	enskilda	individer	att	

göra	egna	bedömningar	om	hur	man	bäst	ska	dela	upp	sin	tid	mellan	utforskande	

och	utnyttjande	verksamhet	(Gibson	&	Birkinshaw,	2004).	Genom	att	ta	fram	en	

uppsättning	processer	eller	system	som	möjliggör	och	uppmuntrar	 individer	att	

fatta	 egna	 bedömningar	 om	 hur	man	 delar	 upp	 sin	 tid	mellan	 utforskande	 och	

utnyttjande	aktiviteter	kan	kontextuell	ambidextri	uppnås	 (O’Reilly	&	Tushman,	

2013).	

För	 att	 lyckas	 bli	 en	 kontextuellt	 ambidext	 organisation,	 understryker	 Adler,	

Goldoftas	 och	 Levine	 (1999)	 två	 stycken	 nyckelfaktorer,	 vikten	 av	 träning	 hos	

individerna	och	förtroendet	i	relationerna	med	ledningen.	Vidare	har	Tushman	och	
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O’Reilly	(1996)	 identifierat	att	en	decentraliserad	struktur,	en	gemensam	kultur	

och	vision,	samt	stödjande	ledare	och	flexibla	chefer	som	de	viktigaste	bidragande	

faktorerna	till	att	uppnå	kontextuell	ambidextri.	Även	Bartlett	och	Ghoshal	(1989)	

påpekar	 vikten	 av	 att	 ta	 fram	 en	 gemensam	 vision,	 men	 även	 att	 fokusera	 på	

rekrytering,	 utbildning	 och	 karriärvägledning	 av	 chefer	 som	 faktorer	 för	 att	

stimulera	kontextuell	ambidextri.	Nyare	studier	visar	även	att	normer	kopplat	till	

anpassningsförmåga,	 såsom	 risktagande,	 innovation	 och	 snabbhet	 att	 agera	 på	

möjligheter,	är	förknippade	med	organisationers	prestationer	i	dynamiska	miljöer	

(Chatman,	 Caldwell,	 O'Reilly	 &	 Doerr,	 2013).	 Något	 som	 påvisar	 vikten	 av	 att	

arbeta	 med	 ambidextri	 på	 individuell	 nivå	 i	 en	 dynamisk	 miljö	 på	 en	 snabbt	

förändrande	marknad.	

2.3	Organisatorisk	ambidextri	i	stora	byggföretag	

2.3.1	 Framgångsfaktorer	 för	 att	 hantera	 balansen	 mellan	 utforskande	 och	

utnyttjande	

Utöver	 strategier	 för	 att	 hantera	 balansen	 mellan	 utforskande	 och	 utnyttjande	

behövs	 konkreta	 aktiviteter	 som	 driver	 den	 utforskande	 och	 utnyttjande	

verksamheten.	Tabell	3	nedan	presenterar	framgångsrika	aktiviteter	för	att	främja	

både	utforskande	och	utnyttjande	verksamhet	(se	Bilaga	1	för	fullständiga	källor).	

Framgångsfaktorerna	har	identifierats	i	litteraturen	och	gallrats	genom	ett	filter	av	

industrispecifika	 barriärer	 för	 att	 med	 största	 sannolikhet	 vara	 effektiva	 i	 den	

projektbaserade	byggindustrin.	De	har	sedan	tilldelats	ett	överordnat	tema	samt	

på	vilken	organisatorisk	nivå	dessa	utförs.	
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Tabell	3:	Framgångsfaktorer	för	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri	i	stora	byggföretag	

Tema	 Framgångsfaktor	 Beskrivning	 Organisatoris
k	nivå	 Källa	

Ledarskap	
&	

Kultur	

Socialt	stöd	

En	kombination	av	stöd	och	förtroende,	
handlar	om	att	ge	människor	den	
säkerhet	och	handlingsfrihet	som	de	
behöver	för	att	utföra	sitt	arbete.	Både	
stöd	och	förtroende	för	ledningen,	men	
också	mellan	medarbetarna.	

Ledning	
Affärsenhet	
Projekt	

K1,	K2,	K3	

Risktagande	
Ledningen	måste	tillåta	anställda	att	ta	
risker	och	eventuellt	göra	misstag.	Det	
behövs	alltså	en	förlåtande	kultur.	

Ledning	
Affärsenhet	
Projekt	

K2,	K4,	K5,	
K6,	K7	

Ambidextra	och	
engagerade	

ledningsgrupper	och	
chefer	

Ledningsgruppen	ses	som	den	stödjande	
funktion	som	ligger	till	grund	för	andra	
positiva	bidragsgivare.	

Ledning	
Affärsenhet	

K2,	K7,	K10	

Samarbete	

Tidigt	involverande	
av	nyckelpersoner	

Förbättrar	både	utforskande	genom	
gemensam	innovation	och	utnyttjande	
genom	förbättrad	byggbarhet.	Faciliterar	
även	kostnadsbesparingar	och	kortare	
projekt.	De	som	är	med	senare	i	projekt	
för	möjlighet	att	påverka	tidigt,	vilket	kan	
öka	innovationen.	

Projekt	 K11,	K12,	
K13,	K14,	
K15,	K16,	
K17,	K18,	
K19,	K20,	
K21	

Samarbete	mellan	
nyckelpersoner	

Alla	parter	som	är	involverade	i	
byggprocessen	-	ägare,	entreprenörer,	
underentreprenörer	och	leverantörer	-	
har	ett	intresse	för	prestanda	och	
betalning	i	tid	och	skulle	kunna	dra	nytta	
av	att	flytta	bort	från	den	klassiska	
sekventiella	design-bid-build-strategin	
till	ett	mer	integrerat	tillvägagångssätt.	

Projekt	 K11,	K12,	
K13,	K14,	
K15,	K16,	
K17,	K18	

Långsiktiga	
relationer	med	
nyckelpersoner	

Långsiktiga	relationer	mellan	
nyckelpersoner	över	en	rad	projekt	ökar	
både	investeringar	i	utforskande	och	
utnyttjande	verksamhet	genom	
kontinuerlig	utveckling	från	projekt	till	
projekt.	

Projekt	 K12,	K14,	
K22,	K23,	
K24,	K25	

Människor	
&	

färdigheter	

Personalutbildning	
Utbilda	personalen	i	att	förstå	
innebörden	och	vikten	av	organisatorisk	
ambidextri.	

Ledning	
Affärsenhet	
Projekt	

K3,	K26	
		

Bonussystem	
Gemensamt	belöningssystem	för	att	
stimulera	samstämmighet	och	
ambidextri.	

Ledning	 K2,	K5,	K7,	
K8,	K9,	K15,	
K27,	K28	

Incitamentsprogram	

Motivera	värdemaximerande	beteende	
kopplat	till	affärsmålen	istället	för	bara	
uppfyllelse	av	tid-	och	budgetmål.	
Implementera	erkännandeprogram	som	
offentligt	erkänner	och	belönar	anställda	
för	innovation	och	önskat	beteende.	

Ledning	
Affärsenhet	
Projekt	

K7,	K15	
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Människor	
&	

färdigheter	

Processer/system	
som	uppmuntrar	
individer	att	göra	
egna	bedömningar	

Skapa	rutiner	för	att	systematisera	den	
kreativa	processen	och	
sysselsättningsplaner	som	gör	att	
medarbetarna	blir	mer	innovativa	och	
flexibla	i	sina	rutinuppgifter.	

Affärsenhet	
Projekt	

K2,	K6,	K25,	
K29	

Incitamentbaserade	
ersättningar	

Incitamentsbaserad	betalning	som	är	
kopplad	till	grupprestanda	motiverar	
aktörer	att	fokusera	på	
helhetsprestationer	och	undvika	
suboptimeringar.	

Ledning	
Affärsenhet	
Projekt	

K9,	K10,	
K11,	K14,	
K18,	K28,	
K30,	K31,	
K32	

Metoder	

Kvantifiera	
förbättringar	

Bygg	upp	kvantitativt	dataunderlag	på	
vad	förbättringar	genererar	och	
kommunicera	värdet	till	kund.	Informera	
beslutsfattare	ute	i	projekt	så	de	har	
relevant	aktuell	information	och	kan	
optimera	sitt	beslutsfattande.	

Affärsenhet	
Projekt	

K15	

Standardisera	best	
practices	

Utvärdera	dess	betydelse	för	enskilda	
projekt	och	skapa	en	portfolio	där	dessa	
samlas.	Se	till	att	dessa	sedan	används	
regelbundet	i	andra	projekt	genom	att	
utbilda	projektledare	eller	gör	det	
obligatoriskt.	

Affärsenhet	
Projekt	

K15	

Struktur	
&	

Styrning	

Små	och	autonoma	
avdelningar	

Det	är	viktigt	att	organisationens	
avdelningar	hålls	små	och	autonoma	så	
att	de	anställda	känner	ett	ansvar	och	
ägande	för	sina	egna	resultat.	Detta	
uppmuntrar	till	en	kultur	av	
självständighet	och	risktagande.	

Affärsenhet	 K6	

Utnyttjande	
aktiviteter	i	projekt	
och	utforskande	
aktiviteter	i	FoU	

Stora	byggföretag	kan	med	fördel	driva	
utnyttjande	aktiviteter	i	ordinarie	
projektstruktur	och	utforskande	
aktiviteter	inom	en	separat	FoU-
avdelning.	

Affärsenhet	
Projekt	

K11	

Pilotprojekt	och	
utvecklingsprojekt	
utöver	vanliga	

projekt	

Upprätta	särskilda	pilot-	och	
utvecklingsprojekt	för	att	driva	
utforskande	aktiviteter	i.	

Affärsenhet	
Projekt	

K33	

Olika	grupper	för	
olika	aktiviteter	

Utnyttjande	främjas	av	homogena	
grupper	av	individer	som	tidigare	arbetat	
tillsammans.	Utforskande	förstärks	av	
heterogena	grupper	där	individer	har	
olika	erfarenheter	och	bakgrund	

Affärsenhet	
Projekt	

K34	

	

2.3.2	Ambidext	strategi	på	respektive	organisatorisk	nivå	i	stora	byggföretag	

För	 att	 ovan	 nämnda	 framgångsfaktorer	 ska	 kunna	 verkställas	 på	 olika	

organisatoriska	nivåer	är	det	viktigt	att	det	organisatoriska	klimatet	främjar	dessa.	

Följande	 avsnitt	 diskuterar	 därför	 vilken	 eller	 vilka	 av	 de	 kända	 ambidextra	
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strategier	 som	 bäst	 lämpas	 på	 respektive	 organisatorisk	 nivå.	 De	 presenteras	 i	

följande	ordning;	ledningsnivå,	affärsenhetsnivå,	projektnivå.	

Ledningsnivå	

En	grundförutsättning	för	att	organisationer	ska	uppnå	organisatorisk	ambidextri	

är	att	ledningen	själv	förstår	vikten	och	innebörden	av	det.	Gibson	och	Birkinshaw	

(2004),	 O’Reilly	 och	 Tushman	 (2004)	 och	 Palm	 och	 Lilja	 (2017)	 menar	 att	

ledningsgruppen	ska	vara	den	stöttande	funktionen	som	ligger	till	grund	för	andra	

positiva	bidragsgivare	i	organisationen.	Det	är	ledningens	uppgift	att	målbilden	för	

både	 utforskande	 och	 utnyttjande	 verksamhet	 konkretiseras.	 Likadant	 är	 det	

ledningens	uppgift	att	skapa	en	förlåtande	kultur	som	stimulerar	risktagande	för	

att	nå	affärsmålen,	där	anställda	tillåts	göra	misstag	för	att	våga	satsa	på	djärva	och	

långsiktiga	mål	(t	ex;	Gibson	&	Birkinshaw,	2004;	Chatman	et	al.,	2013;	Tushman	

&	O’Reilly,	1996).	Om	ledningen	inte	tillåter	eller	uppmuntrar	sina	anställda	att	ta	

risker	 för	 att	 nå	 långsiktiga	 och	 tuffa	 mål,	 skickas	 paradoxala	 signaler	 ut	 och	

anställda	 finner	 sig	 i	 ett	 handlingsmässigt	 dödläge	 (t	 ex;	 Gibson	 &	 Birkinshaw,	

2004;	 Chatman	 et	 al.,	 2013;	 Tushman	&	 O’Reilly,	 1996).	 Utöver	 en	 risktagande	

kultur	 menar	 bland	 annat	 Gibson	 och	 Birkinshaw	 (2004)	 att	 ledningen	 måste	

skapa	ett	klimat	där	de	anställda	erbjuds	stöd	och	förtroende.	Anställda	behöver	

tydliga	krav	från	ledningen	samtidigt	som	de	känner	att	de	har	det	förtroende	och	

den	handlingsfrihet	som	krävs	för	att	utföra	sitt	arbete	(Ghoshal	&	Bartlett,	1994;	

Gibson	&	Birkinshaw,	2004;	Adler	et	al.,	1999).	

Samtliga	 identifierade	framgångsfaktorer	 för	att	 lyckas	hantera	balansen	mellan	

utforskande	och	utnyttjande	på	 ledningsnivå	 tar	 avstamp	 i	 att	 det	 är	 ledningen	

själv	 som	 måste	 sätta	 spelreglerna	 och	 skapa	 utrymme	 för	 resten	 av	

organisationen	att	faktiskt	verkställa	att	organisatorisk	ambidextri	uppstår.	Detta	

bottnar	 i	 att	 varje	 enskild	 person	 i	 ledningsgruppen	 själv	 förstår	 och	

kommunicerar	 vikten	 av	 att	 utforska	 och	 utnyttja	 till	 resten	 av	 organisationen.	

Eftersom	det	är	individerna	i	ledningsgruppen	som	sätter	strukturen	för	resten	av	
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organisationen,	 och	 därför	 inte	 innefattas	 av	 några	 egna,	 anses	 kontextuell	

ambidextri	vara	det	som	fungerar	bäst	på	ledningsnivå.	Ledningen	föreslås	därför	

inte	 att	 uppdelas	 varken	 strukturellt	 eller	 sekventiellt,	 då	 båda	dessa	 strategier	

kräver	 en	 överordnad	 och	 obevekligt	 kommunicerad	 vision,	 som	 i	 detta	 fall	

ledningen	själva	ska	stå	för,	för	att	kunna	integreras	i	enlighet	med	organisationens	

affärsmål	(Gibson	&	Birkinshaw,	2004).	Det	hade	varit	kontraproduktivt	att	dela	

upp	ledningsgruppen	i	utforskande	och	utnyttjande	enheter	eftersom	de	aktivt	ska	

arbeta	för	att	förena	organisationens	övriga	uppdelade	avdelningar.	

Affärsenhetsnivå	

Enligt	 Blindenbach-Driessen	 och	 van	 den	 Ende	 (2006)	 sker	 inte	 vanligtvis	

innovation	 inom	 den	 projektbaserade	 byggindustrin	 i	 separata	 forsknings-	 och	

utvecklingsavdelningar	(FoU),	utan	inom	projekt.	Dock	menar	Eriksson	(2013)	att	

en	 framgångsfaktor	 för	 stora	 byggföretag	 är	 att	 de	 kan	 lägga	 större	 fokus	 på	

utnyttjande	 aktiviteter	 i	 ordinarie	 projektstruktur	 och	 utforskande	 aktiviteter	

inom	en	typ	av	FoU-avdelning.	Detta	då	organisationen	är	större	och	det	finns	mer	

resurser	 att	 röra	 sig	 med.	 Flera	 författare	 hävdar	 vidare	 att	 en	 balans	 mellan	

utforskande	 och	 utnyttjande	 kan	 uppnås	 på	 affärsenhetsnivå	 i	 projektbaserade	

organisationer	genom	att	man	hanterar	det	i	projektportfolion,	genom	att	initiera	

olika	 projekt	 för	 utforskande	 och	 utnyttjande	 (Gann	 &	 Salter,	 2000;	 O’Reilly	 &	

Tushman,	 2004;	 Lavie	&	Rosenkopf,	 2006;	Andriopoulos	&	Lewis,	 2009).	 Enligt	

Gann	och	Salter	(2000)	kan	detta	uppnås	genom	att,	utöver	de	vanliga	projekten,	

genomföra	 pilotprojekt	 och	 utvecklingsprojekt	 separat,	 vilket	 är	 en	

framgångsfaktor	för	att	hantera	ambidextri	på	affärsenhetsnivå.	

Ovanstående	 tyder	 på	 att	 strukturell	 ambidextri	 lämpar	 sig	 bäst	 på	

affärsenhetsnivå.	 Men	 för	 att	 effektivt	 kunna	 arbeta	 med	 denna	 uppdelning,	

kommer	det	krävas	att	rätt	beslut	kan	tas	för	vad	och	när	man	ska	utforska	eller	

utnyttja.	En	framgångsfaktor	är	då	att	man	har	ambidextra	och	engagerade	chefer	

som	har	en	förståelse	för	när	man	behöver	utforska	(Gibson	&	Birkinshaw,	2004;	
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O’Reilly	 &	 Tushman,	 2004;	 Palm	 &	 Lilja,	 2017).	 Det	 kommer	 även	 behövas	 att	

förståelsen	finns	bland	alla	anställda,	vilket	betyder	att	anställda	behöver	utbildas	

i	det	 ambidextra	 tänkandet	 (Adler	et	al.,	1999;	Bartlett	&	Ghoshal,	1989).	Detta	

tyder	alltså	på	att	det	även	kommer	behövas	inslag	av	kontextuell	ambidextri	för	

att	lyckas	med	det	strukturella.	

Avslutningsvis	 hävdar	 Eriksson	 (2013)	 att	 den	 största	 nackdelen	 med	 en	

strukturell	lösning	är	att	innovationerna	och	kunskapsutvecklingen	som	följer	av	

FoU-verksamhet	 inte	kan	erbjudas	direkt	 och	självständigt	 till	marknaden,	utan	

måste	implementeras	och	sprida	sig	genom	de	vanliga	projekten.	Det	gäller	alltså	

att	 bland	 annat	 sprida	 kunskapen	 från	 de	 decentraliserade	 projekten	 till	 andra	

projekt	och	uppåt	i	organisationen.	Smyth	(2010)	hävdar	även	att	innovation	sker	

i	projekten,	men	att	den	sedan	inte	lyckas	spridas	genom	organisationen.	Detta	på	

grund	av	att	den	självständighet	varje	projekt	får	ger	upphov	till	risken	för	att	de	

kopplas	 från	 andra	 projektgrupper	 inom	 samma	 organisation.	 Detta	 hävdar	

Eriksson	(2011)	är	mer	vanligt	i	just	byggindustrin,	vilket	medför	att	strukturell	

ambidextri	inom	byggindustrin	inte	är	tillräckligt	(Eriksson,	2013).	

Projektnivå		

Raisch	 et	 al.	 (2009)	 och	 Andriopoulos	 och	 Lewis	 (2009)	 hävdar	 att	 sekventiell	

ambidextri	kan	fungera	i	projektbaserade	organisationer	då	projekten	traditionellt	

genomgår	samma	typer	av	faser.	De	menar	att	man	tidigt	i	projekt	fokuserar	på	att	

utforska	och	senare	ägnar	sig	åt	att	utnyttja.	Eriksson	(2013)	hävdar	däremot	att	

det	i	byggindustrin	även	är	viktigt	att	kunna	utnyttja	i	början	av	projekt,	då	en	brist	

på	 detta	 kan	 leda	 till	 ineffektivt	 arbete	 senare	 i	 projekt.	 Den	 komplexitet	 och	

osäkerhet	 som	 ofta	 uppstår	 i	 byggprojekt	 resulterar	 dessutom	 i	 oförutsedda	

förändringar	 som	 under	 projektets	 gång	 kräver	 anpassning	 och	 därför	 hindrar	

utnyttjande	aktiviteter	(Kadefors,	2004).	Eriksson	(2013)	menar	därför	att	dagens	

sekventiella	 lösningar	 inte	 fullt	 ut	 skördar	 fördelarna	 med	 ambidextri,	 då	



22	

	

integrationen	 mellan	 de	 utforskande	 och	 utnyttjande	 förmågorna	 inte	 är	

integrerade.	

Samarbete	 var	 ett	 kritiskt	 tema	 som	 identifierades	 i	 litteraturen	 för	 att	 lyckas	

utforska	 och	 utnyttja	 på	 projektnivå.	 Det	 avser	 framförallt	 samarbete	 med	

nyckelpersoner	i	projekt	och	mer	specifikt	tidigt	involverande	av	nyckelpersoner	

(t	ex;	Eriksson,	2013;	Almeida	&	Solas,	2016;	Ozorhon,	2012;	Gil,	Miozzo	&	Massini,	

2012)	 och	 långsiktiga	 relationer	med	nyckelpersoner	 (t	 ex;	 Eriksson	&	 Szentes,	

2017;	 Dubois	 &	 Gadde,	 2002;	 Harrison	 &	 Waluszewski,	 2008;	 Duncan,	 1976).	

Framgångsfaktorerna	ligger	i	linje	med	Eriksson	(2013)	och	antyder	också	att	en	

förflyttning	från	den	traditionella	sekventiella	design-bid-build-processen	till	ett	

mer	integrerat	arbetssätt	som	stimulerar	gemensam	innovation	är	viktigt	 för	att	

kunna	 utforska	 och	 utnyttja	 på	 projektnivå	 (t	 ex;	 Eriksson,	 2013;	 Eriksson	 &	

Szentes,	2017;	Bygballe	&	Ingemansson,	2014;	Almeida	&	Solas,	2016).	Utan	detta	

tänk	 menar	 Eriksson	 (2013)	 att	 det	 ofta	 uppstår	 problem,	 då	 de	 inblandade	

aktörerna	i	designfasen	fokuserar	mycket	på	att	utforska	och	när	de	aktörer	som	

är	 ansvariga	 för	 produktionsfasen	 tar	 över	 läggs	 fokus	 på	 att	 utnyttja.	 Därmed	

skapas	ett	gap	mellan	utforskande	och	utnyttjande	och	projekten	drar	ut	på	tiden	

(Eriksson,	2013).	

Om	integrationen	och	samarbetet	mellan	nyckelpersoner	i	projekt	förbättras	kan	

kontextuell	 ambidextri	 istället	 uppnås.	 Eriksson	 (2013)	 hävdar	 vidare	 att	

kontextuell	ambidextri	borde	krävas	på	projektnivå.	Vilket	känns	lämpligast	för	att	

hantera	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande	på	projektnivå.	
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3. METOD	

Följande	avsnitt	presenterar	och	motiverar	studiens	tillvägagångssätt	och	hur	det	

avser	 att	 besvara	 studiens	 syfte.	 Först	 presenteras	 forskningsansatsen,	 följt	 av	

datainsamlingsmetoden	 och	 hur	 datan	 har	 analyserats.	 Slutligen	 diskuteras	 de	

kvalitetshöjande	åtgärder	som	har	vidtagits.	

3.1	Forskningsansats	

Studien	 har	 för	 avsikt	 att	 öka	 förståelsen	 för	 hur	 stora	 organisationer	 i	

byggindustrin	ska	bli	ambidextra	och	därigenom	framgångsrikt	hantera	balansen	

mellan	 att	 utforska	 och	 utnyttja.	 Bristande	 tillgång	 på	 litteratur	 om	 ambidextri	

inom	 byggindustrin	motiverade	 valet	 av	 en	 induktiv	 ansats	med	 ett	 deskriptivt	

syfte	 då	 studien	 ämnar	 öka	 förståelse.	 Empirisk	 data	 har	 alltså	 använts	 för	 att	

bygga	 en	 teori	 som	kompletterar	 redan	 existerande	 teorier	 (Saunders	&	Lewis,	

2012).	Vidare	har	en	kvalitativ	datainsamling	valts	utifrån	rapportens	ansats	och	

syfte.	Den	kvalitativa	datainsamlingen	är	fördelaktig	i	deskriptiva	studier	eftersom	

forskaren	 lämnar	 större	 öppenhet	 för	 de	 prioriteringar	 som	 författare	 av	

vetenskaplig	litteratur	samt	medverkande	aktörer	i	intervjuer	gör	(David	&	Sutton,	

2016).	Detta	för	att	lättare	kunna	komponera	en	helhetsbild	av	samtliga	data	som	

insamlats	(David	&	Sutton,	2016).	

Datainsamlingen	genomfördes	i	form	av	en	fallstudie	på	ett	företag,	som	på	grund	

av	 konfidentiella	 skäl	hädanefter	benämns	som	Alpha.	David	och	Sutton	 (2016)	

menar	att	fallstudier	erbjuder	goda	möjligheter	till	att	skapa	insikter	och	djupare	

förståelse	kring	ett	fenomen	eller	problem.	Fallföretaget	Alpha	är	ett	stort	svenskt	

byggföretag	som	även	är	verksamma	på	den	globala	marknaden.	Fallstudien	har	

avgränsats	till	deras	verksamhet	i	Sverige,	där	de	är	den	största	leverantören	på	

den	offentliga	marknaden	och	industrins	populäraste	arbetsgivare	med	sina	9000	

arbetare.	Alpha	är	dessutom	ett	av	de	tre	största	byggföretagen	på	den	svenska	

marknaden,	 som	 tillsammans	 utgör	 75%	 av	 den	 totala	 marknaden	 (Sveriges	

Byggindustrier,	2017).	Alpha	är	förutom	en	stor	aktör	på	marknaden	en	aktör	som	
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utmärkt	 sig	 särskilt	 innovativ	 jämfört	 med	 övriga	 organisationer	 i	 samma	

storleksordning.	 Almeida	 och	 Solas	 (2016)	 erkände	 flertalet	 industriledande	

innovationer	 från	 Alpha	 i	 sin	 rapport,	 något	 som	 understryker	 att	 Alpha	 är	 en	

innovativ	organisation.	Sammantaget	gör	det	Alpha	till	ett	adekvat	fallföretag	att	

studera	 för	 att	 öka	 förståelsen	 för	 hur	man	 uppnår	 organisatorisk	 ambidextri	 i	

stora	byggföretag.	

Studerat	 fall	 hade	 flera	 olika	 inneslutande	 analysenheter:	 (1)	 ledningsnivå;	 (2)	

affärsenhetsnivå;	 (3)	 projektnivå.	Att	 ha	 analyserat	 flera	 organisatoriska	nivåer	

inom	 fallföretaget	 har	 varit	 centralt	 för	 studiens	 resultat.	 Analysenheterna	

kompletterar	varandra	och	ger	ett	värdefullt	holistiskt	perspektiv	på	studien	som	

bidrog	till	en	djupare	förståelse.	

3.2	Datainsamlingsmetod	

Den	 primära	 datainsamlingen	 i	 detta	 arbete	 har	 varit	 i	 form	 av	 intervjuer,	 ty	

arbetet	har	en	kvalitativ	ansats.	Detta	har	varit	av	hög	vikt	för	studien,	då	intervjuer	

av	 kvalitativ	 form	 möjliggör	 en	 förståelse	 av	 tankegångar	 och	 attityder	 hos	

respondenterna	 (Saunders	 &	 Lewis,	 2012).	 Det	 urval	 som	 har	 använts	 för	

intervjuerna	har	varit	selektivt.	I	ett	selektivt	eller	teoretiskt	urval	väljs	enheterna	

enligt	forskargruppens	egen	kunskap	och	uppfattning	om	vilka	individer	som	kan	

vara	 till	 nytta	 för	 studien	 (David	 &	 Sutton,	 2016).	 Initialt	 identifierades	

nyckelpersoner	för	respektive	analysenhet.	Därefter	gjordes	urvalet	löpande	enligt	

snöbollsmetoden	 (Bryman,	 2011)	 där	 intervjupersonerna	 hänvisade	 vidare	 till	

potentiella	 nyckelpersoner	 för	 studien.	 Samtliga	 personer	 som	 intervjuats	

arbetade	under	studien	på	Alpha.	För	att	vidare	förstå	problematiken	 från	olika	

perspektiv	valdes	personer	på	olika	befattningar	 inom	Alpha.	Urvalet	har	också	

baserats	på	 individernas	 erfarenhet	 inom	området	 innovation	samt	möjligheten	

för	projektgruppen	att	kontakta	personen.	Studiens	respondenter	hade	varierande	

kunskap	om	innovation	och	mer	specifikt	ambidextri,	men	var	antingen	medvetet	

eller	omedvetet	nyckelpersoner	för	studien.	
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Respondenterna	kontaktades	framförallt	via	mail,	där	studiens	syfte	förklarades.	

För	alla	intervjuer	bokades	minst	60	minuter	in,	med	möjlighet	till	förlängning,	för	

att	inte	riskera	att	tiden	skulle	ta	slut.	Totalt	genomfördes	21	intervjuer	på	totalt	

1448	minuter	(se	Tabell	4),	där	varje	intervju	varierade	mellan	41	till	123	minuter.	

Stora	skillnaden	i	tid	berodde	på	hur	frispråkiga	de	olika	respondenterna	var	och	

vilken	omgång	intervjun	var	i.	Då	majoriteten	av	de	intervjuade	befann	sig	lokalt	

kunde	20	 av	de	21	 genomförda	 intervjuerna	 ske	 ansikte-mot-ansikte.	 Intervjun	

som	inte	skedde	ansikte-mot-ansikte	genomfördes	istället	genom	ett	videosamtal	

med	verktyget	Skype	för	 företag.	 Intervjuerna	genomfördes	 i	 två	omgångar	med	

olika	syfte.	

Omgång	1	

Första	 omgången	 av	 intervjuer	 var	 utformade	 efter	 en	 explorativ	 och	

ostrukturerad	karaktär.	Intervjufrågorna	i	omgång	ett	baserades	i	viss	mån	på	det	

teoretiska	 ramverket	 och	 hade	 i	 syfte	 att	 skapa	 större	 förståelse	 för	 de	 olika	

respondenternas	syn	på	studien	och	berika	författarnas	förståelse	i	sammanhanget	

för	forskningen.	Respondenterna	fick	här	möjlighet	att	prata	fritt	vilket	ledde	till	

att	 även	 information	 som	 inte	 var	 relevant	 för	 studien	 diskuterades.	 I	 denna	

omgång	genomfördes	det	totalt	fem	stycken	intervjuer.	

Omgång	2	

Efter	 att	 första	 omgången	 av	 intervjuer	 var	 genomförda	 kunde	 nästa	 steg	 i	

datainsamlingen	 att	 börja.	 I	 detta	 steg	 skapades	 en	 intervjumall	 utifrån	 den	

information	som	 fåtts	 från	första	omgången	av	 intervjuerna,	med	komplettering	

från	det	teoretiska	ramverket	(se	Bilaga	2).	Syftet	med	omgång	två	var	att	skapa	en	

djupare	förståelse	av	ämnet.	Dessa	intervjuer	var	semistrukturerade	vilket	bidrog	

till	en	viss	flexibilitet	i	svaren.	Detta	möjliggjorde	även	för	intervjuarna	att	kunna	

ändra	 ordningen	 på	 frågor,	 samt	 kunna	 inflika	 med	 kompletterande	 frågor	

(Bryman	 &	 Bell,	 2015).	 Dessa	 frågor	 var	 mer	 riktade	 mot	 Alphas	 nuvarande	

situation	 och	 för	 att	 kunna	 besvara	 forskningens	 syfte.	 Under	 denna	 omgång	
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genomfördes	 totalt	 16	 stycken	 intervjuer	 med	 17	 olika	 personer.	 Alla	 dessa	

intervjuer	spelades	in	och	transkriberades.	

Tabell	4:	Sammanställning	av	genomförda	intervjuer	

Respondent	 Position	 Datum	 Varaktighet	
(min)	

Omgång	1	

R1	 Verksamhetsarkitekt	 2018-01-26	 87	

R2	 Gruppchef	Verksamhetsarkitekt	 2018-02-09	 93	

R3	 Verksamhetsarkitekt	 2018-02-20	 78	

R4	 Projektledare	BIM	 2018-02-20	 41	

R5	 Vice	President	Research	&	Innovation	 2018-02-21	 98	

Omgång	2	

R6	 Utvecklingschef	 2018-04-05	 57	

R2	 Gruppchef	Verksamhetsarkitekt	 2018-04-06	 56	

R7	 Utvecklingsledare	 2018-04-06	 63	

R8	 Verksamhetsutvecklare	 2018-04-09	 65	

R9	 FoU-chef	 2018-04-09	 71	

R10	 CIO	 2018-04-10	 66	

R11	 Funktionschef	
2018-04-10	 64	

R12	 IT-teknisk	expert	

R13	 Digital	Coach	 2018-04-10	 67	

R14	 Utvecklingschef	 2018-04-11	 58	

R15	 Funktionschef	 2018-04-11	 60	

R16	 Utvecklingschef	 2018-04-11	 62	

R17	 Operativ	chef	 2018-04-13	 59	

R1*	 Verksamhetsarkitekt	 2018-04-13	 52	

R18	 Utvecklingschef	 2018-04-16	 63	

R19	 Utvecklingsledare	 2018-04-17	 65	

R5	 Vice	President	Research	&	Innovation	 2018-04-26	 123	

	*Följande	intervju	genomfördes	via	ett	videosamtal.	
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3.3	Analysmetod	

Analysmetoden	 som	 har	 använts	 för	 den	 empiriska	 datainsamlingen	 har	

inspirerats	 av	 tematisk	 analys.	 En	 tematisk	 analys	 gör	 det	 möjligt	 att	 tydligt	

visualisera	mönster	och	relevanta	åsikter	som	uppstår	under	intervjuer	och	är	en	

vanlig	 metod	 vid	 kvalitativa	 studier	 (Clarke	 &	 Braun,	 2013).	 Den	 tematiska	

analysen	 är	 lämplig	 att	 tillämpa	 när	 forskningen	 syftar	 till	 att	 undersöka	 ett	

specifikt	ämne,	där	de	 teman	och	kategorier	 som	 identifierades	 i	den	empiriska	

datainsamlingen	kan	jämföras	med	tidigare	fynd	(Clarke,	2006).	Litteraturen	har	

däremot	erkänt	att	det	är	svårt	att	tolka	åsikter	och	uttalanden	av	individer	i	en	

kvalitativ	 datainsamling	 (Clarke	 &	 Braun,	 2013).	 Användningen	 av	 teman	 och	

koder	har	därför	blivit	en	metod	för	att	framgångsrikt	strukturera	dessa	samlade	

uppgifter	och	överbrygga	problemet	som	Clarke	och	Braun	(2013)	nämner.	Vidare	

menar	författarna	att	den	tematiska	analysen	skapar	en	historia	som	baseras	på	de	

koder	och	teman	som	identifierats	i	den	kvalitativa	datainsamlingen.	Berättelsen	

visualiserar	en	generell	bild	av	hela	datainsamlingen	och	underlättar	tolkningen	av	

respondenternas	uttalanden	(Clarke	&	Braun,	2013).	

Till	 skillnad	 från	hur	den	 tematiska	 analysen	 vanligtvis	 används,	 så	 som	Clarke	

(2006)	 beskriver	 den,	 togs	 konceptuella	 teman	 fram	 före	 analysprocessen	

startade.	 De	 första	 teman	 som	 togs	 fram	 var	 Ledarskap	 &	 Kultur,	 Struktur	 &	

Styrning,	Människor	 &	 Färdigheter,	 Samarbete	 samt	Metoder,	 vilka	 baserats	 på	

innehållet	 i	det	 teoretiska	ramverket	med	hänsyn	 till	 vilka	områden	som	vidare	

behövdes	undersökas	för	att	kunna	besvara	studiens	syfte.	Dessa	teman	användes	

senare	 för	 att	 underlätta	 struktureringen	 av	 datainsamlingen	 från	 intervjuerna.	

När	 intervjuguiden	 designades	 var	 varje	 fråga	 kategoriserad	 under	 det	 bäst	

lämpade	temat.	Det	innebar	att	efter	varje	intervju	var	transkriberad	var	största	

delen	av	den	data	redan	underordnad	ett	tema.	Dock	var	en	stor	del	av	intervjun	

fortfarande	ostrukturerad	och	respondenterna	fick	möjligheten	att	fritt	resonera	

kring	 ämnet	 bortanför	 specifika	 teman.	 För	 att	 underlätta	 analysprocessen	

konsoliderades	 sedan	 all	 data	 under	 respektive	 tema	 till	 ett	 separat	 dokument.	
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Största	delen	av	datan	kunde	överföras	direkt	från	sitt	underordnade	tema,	men	

eftersom	delar	av	intervjuerna	var	ostrukturerade	och	respondenterna	emellanåt	

återgick	till	att	diskutera	tidigare	teman	fanns	utrymme	för	att	i	efterhand	flytta	

data	till	korrekt	tema.	

Därefter	togs	det	fram	koder	för	respektive	tema.	Koderna	togs	fram	enhälligt	av	

båda	 forskarna,	 för	 att	 säkerställa	 att	 viktiga	 aspekter	 av	 den	 insamlade	 datan	

fångades	 och	 för	 att	minska	 partiskhet.	 Utvecklingen	 av	 koderna	 tog	 avstamp	 i	

litteraturstudien	 och	 viktiga	 ämnen	 som	 togs	 upp	 i	 de	 semistrukturerade	

intervjuerna.	För	att	säkerställa	att	det	var	rätt	koder	som	utvecklades	blev	varje	

kod	granskad,	analyserad,	grupperad	eller	utbytt	för	att	passa	datamaterial	i	så	stor	

utsträckning	som	möjligt.	Genom	att	ha	använt	denna	metod	har	samtliga	fraser	

och	uttalanden	som	delat	samma	innebörd	blivit	grupperade	tillsammans,	något	

som	 har	 möjliggjort	 vidare	 analys	 av	 underliggande	 data	 för	 varje	 kod	 och	

möjligheten	 att	 identifiera	mönster	 som	 ökar	 förståelsen	 för	 fenomenet	 i	 stort.	

Detta	har	legat	till	grund	för	studiens	resultat	och	analys.	

3.4	Kvalitetshöjande	åtgärder	

För	kvalitativa	studier	menar	Lincoln	och	Guba	(1985)	och	Bryman	och	Bell	(2015)	

att	kvaliteten	på	studien	kan	höjas	genom	att	följande	kvalitetskriterier	säkerställs:	

trovärdighet,	 överförbarhet,	 pålitlighet	 och	 anpassningsbarhet.	 Dessa	 skiljer	 sig	

alltså	 från	tillvägagångssättet	 för	kvantitativa	studier.	 I	 följande	avsnitt	beskrivs	

vilka	åtgärder	som	har	vidtagits	för	att	uppfylla	de	olika	kvalitetskriterierna.	

Studiens	 trovärdighet	 har	 kunnat	 uppnås	 i	 och	 med	 att	 respondenter	 på	 olika	

positioner	 intervjuats,	 exempelvis	 utvecklingschefer,	 operativa	 chefer,	 CIO	 och	

Vice	President	Research	&	Innovation.	Detta	hjälpte	studien	att	få	en	mer	ingående	

förståelse	av	forskningsgapet.	Studien	nyttjade	även	triangulering	som	en	metod	

för	 att	 öka	 trovärdigheten.	 Trianguleringen	 genomfördes	 vid	 analys	 av	

intervjuerna	 och	 den	 insamlade	 datan.	 Det	 gjordes	 genom	 att	 de	 olika	
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respondenternas	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 ställdes	 mot	 varandra	 och	

verifierades.	

För	att	en	överförbarhet	 ska	 kunna	uppnås	 i	 studien,	har	 intervjuerna	och	dess	

frågor	varit	anpassade	så	att	en	mer	allmän	uppfattning	framhävs.	Detta	för	att	ge	

andra	den	informationen	som	krävs	för	att	de	själva	ska	kunna	göra	en	bedömning	

om	en	möjlig	överförbarhet	finns	till	andra	miljöer.	Personer	utanför	byggindustrin	

har	därför	möjlighet	att	analysera	materialet	för	att	avgöra	om	det	är	tillämpbart	

för	andra	industrier.	

Studiens	pålitlighet	har	vidare	kunnat	uppnås	genom	att	författarna	väl	beskrivit	

och	dokumenterat	processen	som	använts	i	studien.	Detta	har	genomförts	dels	via	

att	 ett	metodavsnitt	 skrivits,	 där	 allt	 från	 hur	 datainsamlingen	 gått	 till	 och	 hur	

analysmetoden	 var	 upplagd	 beskrivits.	 Vidare	 har	 även	 valet	 av	 respondenter	

beskrivits	 och	 sedan	 har	 även	 alla	 intervjuer	 som	 hållits	 transkriberats	 och	

infogats	i	studien.	

Slutligen,	 för	 att	 uppnå	 anpassningsbarhet	 i	 studien,	 har	 produkten	 av	 studien	

granskats	av	andra.	Detta	har	genomförts	genom	tre	olika	typer	av	granskningar.	

Dels	 har	 författarna	 under	 hela	 studien	 haft	 avstämning	 en	 gång	 i	 veckan	med	

handledaren	 från	 fallföretaget,	 där	 studien	och	dess	process	 kunnat	 diskuteras.	

Vidare	 har	 även	 samma	 kontinuerliga	 kontakt	 skett	 med	 handledare	 från	

universitetet,	vilket	bidragit	till	att	studien	även	håller	en	akademisk	och	bredare	

bild.	Slutligen	har	även	fyra	stycken	opponeringar	skett	där	dels	handledaren	från	

universitetet	varit	opponent,	men	även	andra	studenter	från	universitetet.	
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4. RESULTAT	

Från	den	insamlade	datan	syntetiserades	följande	analys	och	resultat.	Kapitlet	är	

indelat	 i	 två	 avsnitt,	 där	 de	 avser	 att	 besvara	 forskningsfrågorna	 i	 kronologisk	

ordning.	Avsnitten	är	följande,	kopplat	till	forskningsfrågorna:	

Framgångsfaktorer	 för	 att	 hantera	 balansen	 mellan	 utforskande	 och	

utnyttjande	 i	 stora	 byggföretag,	 avser	 att	 besvara	 FF1:	 Vilka	 är	

framgångsfaktorerna	för	att	stora	byggföretag	ska	kunna	hantera	balansen	mellan	

utforskande	och	utnyttjande?	

Hur	organisationsstrukturen	ska	se	ut	på	de	olika	organisatoriska	nivåerna	

för	att	främja	framgångsfaktorerna,	avser	att	besvara	FF2:	Vilken	organisatorisk	

struktur	 krävs	 för	 att	 främja	 framgångsfaktorerna	 på	 respektive	 organisatorisk	

nivå?	

4.1	 Framgångsfaktorer	 för	 att	 hantera	 balansen	 mellan	 utforskande	

och	utnyttjande	i	stora	byggföretag	

För	 att	 identifiera	 kritiska	 framgångsfaktorer	 som	hjälper	 stora	byggföretag	 att	

balansera	 utforskande	 och	 utnyttjande	 har	 insamlad	 data	 analyserats.	

Identifierade	 framgångsfaktorer	 har	 genom	 dataanalys	 sedan	 kategoriserats	 i	

givna	 teman	 från	 litteraturstudien;	 Ledarskap	 &	 Kultur,	 Struktur	 &	 Styrning,	

Människor	&	Färdigheter,	Metoder	och	Samarbete.	Temat	Människor	&	Färdigheter	

har	 efter	 dataanalys	uppdaterats	 till	Människor	&	Förståelse	 då	 analysen	 tydligt	

indikerar	 att	 det	 handlar	 om	 att	 skapa	 en	 bredare	 förståelse	 för	 organisatorisk	

ambidextri	snarare	än	specifika	färdigheter	för	att	lyckas	hantera	balansen	mellan	

utforskande	och	utnyttjande.	

I	följande	avsnitt	ges	en	mer	detaljerad	förklaring	av	analysen.	Under	varje	tema	

presenteras	 framgångsfaktorerna,	 och	 respondenternas	 åsikter	 korsrefereras	

genomgående	till	det	nummer	de	tilldelades	i	avsnitt	3.2	Datainsamling.	Även	det	

teoretiska	 ramverket	 har	 lyfts	 in,	 för	 att	 kunna	 skapa	 en	 förståelse	 mellan	
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praktiken	och	teorin.	Avslutningsvis	har	framgångsfaktorerna	sammanställts	i	ett	

ramverk.	

4.1.1	Ledarskap	&	Kultur	

Tidigare	litteratur	har	diskuterat	socialt	stöd	som	en	viktig	del	för	att	åstadkomma	

organisatorisk	ambidextri	(Ghoshal	&	Bartlett,	1994;	Gibson	&	Birkinshaw,	2004;	

Adler	et	al.,	1999).	Socialt	stöd	är	även	något	som	respondenterna	påvisat	är	viktigt	

för	 att	 kunna	 ha	 handlingsfriheten	 för	 att	 arbeta	 med	 både	 utforskande	 och	

utnyttjande.	Ett	socialt	stöd	handlar	om	att	 individer	 i	organisationer	ska	få	den	

säkerhet	och	handlingsfrihet	som	de	behöver	för	att	utföra	sitt	arbete.	Detta	bör	

komma	både	från	ledningen,	men	också	från	andra	medarbetare.	En	respondent	sa	

följande	om	socialt	stöd:	

“Både	att	driva	en	sån	kultur	som	skapar	innovationsförmåga	och	var	och	

en	måste	känna	att	man	får	stöd	i	att	det	uppmuntras.	Inte	att	man	bara	

ser	som	ett	besvär	och	att	det	kostar	pengar	så	att	det	är	jättemycket	en	

ledningsfråga	 och	 skapa	 den	 kulturen	 och	 förutsättningarna	 för	 det.”	

(R10)	

Respondenten	 understryker	 vikten	 av	 att	 ledningen	 skapar	 förutsättningar	 för	

resten	av	organisationen	att	agera	innovativt.	

Vidare	menar	litteraturen	att	risktagande	är	en	viktig	faktor,	att	ledningen	måste	

tillåta	 anställda	 att	 ta	 risker	 (Gibson	&	Birkinshaw;	2004,	 Chatman	et	al.,	2013;	

March,	1991;	Tushman	&	O’Reilly,	1996;	Palm	&	Lilja,	2017).	Detta	är	något	som	

respondenterna	delvis	håller	med	om,	men	väljer	att	formulera	det	enligt	följande:	

“Jag	vet	inte	om	man	ska	kommunicera	att	man	ska	ta	risker,	men	att	man	

har	en	förlåtande	kultur,	där	det	är	okej	att	göra	fel.”	(R10)	

En	 risktagande	 kultur	 har	 en	 påtaglig	 negativ	 klang	 i	 byggindustrin.	 Flertalet	

respondenter	har	 istället,	 likt	den	ovan,	valt	att	benämna	det	som	en	 förlåtande	

kultur	där	man	 tillåts	 ta	 risker	 för	att	utforska	och	utnyttja.	Det	handlar	om	ett	

kontrollerat	risktagande	med	ett	tydligt	ledarskap	att	det	är	okej	att	göra	fel.	
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En	visions-	och	värderingsstyrd	verksamhet	är	ett	område	som	litteraturen	inte	

behandlat.	 Detta	 menar	 dock	 respondenterna	 är	 av	 hög	 vikt	 för	 att	 inte	 bara	

fokusera	på	 tid	och	pengar,	vilket	är	vanligt	 inom	byggindustrin.	En	respondent	

menar	följande:	

“Säg	att	ledningen	hade	talat	om	vad	vi	skulle	ha	gjort	med	pengarna,	då	

hade	vi	säkert	inte	kommit	dit	vi	ville.	Jag	tror	därför	det	är	bättre	att	vara	

mer	 visions-	 och	 värderingsstyrd	 istället	 för	 micromanagement	 från	

ledningsnivå.”	(R7)	

Genom	 att	 man	 istället	 styr	 verksamheten	 efter	 visioner	 och	 värderingar,	 och	

sedan	 tydligt	 konkretiserar	 vad	 det	 innebär	 för	 respektive	 verksamhetsgren,	

kommer	stora	byggföretag	öka	sannolikheten	att	nå	sina	mål.	

4.1.2	Struktur	&	Styrning	

Ett	 område	 litteraturen	 inte	 har	 uppmärksammat	 kopplat	 till	 organisatorisk	

ambidextri	 är	 portföljstyrning.	 Däremot	 hävdar	 respondenterna	 att	

portföljstyrning	är	den	enskilt	tydligaste	insatsen	för	att	hantera	balansen	mellan	

utforskande	 och	 utnyttjande.	 Tanken	 med	 portföljstyrning	 för	 att	 uppnå	

organisatorisk	ambidextri	är	att	samla	tvärfunktionell	kompetens	i	ett	centralt	råd	

för	att	besluta	om	en	organisations	investeringar	i	innovationsprojekt.	På	så	sätt	

styrs	 organisationers	 utvecklingsområden	 centralt	 och	 det	 blir	 enkelt	 och	

överskådligt	 att	 balansera	 den	 utforskande	 och	 utnyttjande	 verksamheten.	 En	

respondent	 svarade	 följande	 på	 frågan	 vad	 Alpha	 gör	 om	 en	 idé	 till	 innovation	

uppstår	ute	i	organisationen:	

"Då	har	vi	ju	en	struktur	för	det	vilket	innebär	att	jag	behöver	sätta	upp	

ett	business	case,	ta	hjälp	av	vissa	nyckelpersoner	och	sen	så	småningom	

gå	 upp	 i	 utvecklingsrådet.	 Och	 där	 egentligen	 få	 godkänt	 för	 att	 få	 en	

budget	för	det	här…	Vill	man	göra	något	i	större	skala	då	behöver	det	gå	

upp	i	utvecklingsrådet."	(R8)	



33	

	

Vidare	 inom	 Struktur	 &	 Styrning	 har	 respondenterna	 uttryckt	 en	 tydlig	

uppskattning	för	tydligt	prioriterade	utvecklingsområden	från	ledningen,	återigen	

en	framgångsfaktor	 litteraturen	inte	har	 lagt	någon	vikt	vid.	Exempelvis	sade	en	

respondent:	

	“Säg	det	här	området	är	det	vi	ska	satsa	på	nu,	vi	tror	mycket	på	det	här	

och	vi	vill	ju	se	mycket	innovation	och	också	det	här	utforskande	biten	och	

utnyttjande.	Att	det	 finns	en	tydlig	del	att	man	kan	kommunicera	ut	att	

här	vill	vi	jobba	med	något.”	(R1)	

Respondenten	syftar	på	att	ledningen	ska	visa	vägen	för	utvecklingsarbetet	genom	

att	 explicit	 peka	 på	 utvecklingsområden	 som	 en	 organisation	 bör	 satsa	 på	

framöver.	

Respondenterna	ansåg	vidare	att	strukturellt	separerade	innovationslaboratorier	

är	framgångsrikt	för	att	främja	den	utforskande	verksamheten,	något	som	styrks	

av	 framförallt	 O’Reilly	 &	 Tushman	 (2008).	 Författarna	 hävdar	 att	 strukturellt	

separerade	 enheter	 som	 fokuserar	 på	 utforskande	 och	 utnyttjande	 och	 som	

integreras	av	en	tydlig	och	obevekligt	kommunicerad	vision	är	 fundamentalt	 för	

att	bygga	en	ambidext	organisation.	En	respondent	sa	exempelvis:	

	“Tankesmedjor	 där	man	okritiskt	 tar	 fram	 förslag	 på	 vilka	 områden	 vi	

skulle	vilja	bli	bättre	på	och	så	slänger	man	fram	några	förslag	på	saker	

som	kanske	kommer	att	 funka	 för	att	komma	dit	 vi	 vill.	 Sen	 i	 ett	andra	

skede	 plockar	 man	 kanske	 fram	 10-15	 mest	 potentiella	 delarna.	 Sen	

granskar	man	varje	 förslag	kritiskt.	 Istället	 för	att	man	ska	ha	business	

case	på	allt.	Det	tror	jag	på.”	(R16)	

Respondenten	 understryker	 vikten	 av	 att	 ha	 en	 funktion	 i	 organisationen	 som	

lyfter	blicken	och	tar	fram	förslag	på	utvecklingsområden	för	att	nå	affärsmålen.	

Eriksson	 (2013)	 hävdar	 att	 företag	 i	 byggindustrin	 borde	 ha	 utnyttjande	

aktiviteter	 i	projekt	och	utforskande	aktiviteter	 i	 forskning	och	utveckling.	Gann	

och	Salter	(2000)	håller	delvis	med	Eriksson	(2013),	men	hävdar	att	man	borde	ha	

utvecklingsprojekt	 och	 pilotprojekt	 utöver	 vanliga	 projekt	 för	 att	 bedriva	
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utforskande	 verksamhet.	 Efter	 att	 ha	 analyserat	 empirin	 är	 det	 tydligt	 att	

respondenterna	 är	 överens	 om	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 separera	 utforskande	

aktiviteter	 från	ordinarie	projektstruktur,	 då	 skarpa	projekt	mot	 kund	hämmar	

innovation.	Däremot	hävdar	respondenterna	att	utnyttjande	verksamhet	fungerar	

bra	 att	 testa	 och	 utveckla	 i	 ordinarie	 projektstruktur.	 Dessa	 två	 ursprungliga	

framgångsfaktorer	 från	 litteraturen	 (Eriksson,	 2013;	 Gann	 &	 Salter,	 2000)	 har	

kompletterats	 av	 empirin	 och	 sammanslagits	 till	 en;	 utnyttjande	 aktiviteter	 i	

vanliga	projekt	och	utforskande	aktiviteter	i	renodlade	pilotprojekt.	

Tushman	och	O’Reilly	(1996)	ansåg	att	små	och	autonoma	avdelningar	var	viktigt	

vad	gäller	Struktur	&	Styrning	för	att	skapa	en	ambidext	organisation,	något	som	

inte	fick	lika	starkt	fäste	hos	respondenterna.	En	respondent	uttryckte	bland	annat:	

	“För	 många	 små	 grupper	 med	 väldigt	 fristående	 uppdrag	 och	 jobba	

utforskande	blir	svårt	för	ett	företag	av	Alphas	storlek	att	hålla	koll	på.	Jag	

säger	inte	att	man	ska	vara	kontrollstyrande	men	på	något	sätt	måste	man	

ha	insikten	av	vad	som	händer.”	(R2)	

En	 anledning	 till	 detta	 tros	 vara	 på	 grund	 av	 den	 projektbaserade	 strukturen.	

Utvecklingsarbete	och	initiativ	på	stora	byggföretag	sker	traditionellt	bottom-up	

och	 det	 finns	 en	 generell	 rädsla	 mot	 att	 avskärma	 avdelningarna	 mot	

kärnverksamheten	projekten.	Små	och	autonoma	avdelningar	föreslås	därför	inte	

som	framgångsfaktor	för	stora	byggföretag	i	arbetet	mot	att	uppnå	organisatorisk	

ambidextri.	

4.1.3	Människor	&	Förståelse	

Inom	litteraturen	har	ambidextra	och	engagerade	ledningsgrupper	och	chefer	setts	

som	en	viktig	del	för	att	främja	organisatorisk	ambidextri	(Gibson	&	Birkinshaw,	

2004;	 O’Reilly	 &	 Tushman,	 2004;	 Palm	 &	 Lilja,	 2017).	 Adler	 et	 al.	 (1999)	 och	

Ghosthal	 (1989)	 menar	 vidare	 att	 personalutbildning	 kan	 användas	 som	

hjälpmedel	 för	 att	 skapa	 engagemang	 och	 insikt	 bland	 medarbetarna.	 Dessa	

kritiska	faktorer	är	något	som	respondenterna	delvis	håller	med	om,	men	hävdar	
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att	byggindustrin	är	så	komplex	att	den	ambidextra	förståelsen	måste	genomsyra	

hela	verksamheten,	från	ledning	ända	ner	till	kritiska	beslutsfattare	i	projekt.	En	

respondent	uttrycker	sig	enligt	följande	om	att	grundförståelsen	för	organisatorisk	

ambidextri	är	nödvändig	för	att	överhuvudtaget	överleva:	

"Det	krävs	att	man	kontinuerligt	jobbar	med	utveckling	och	innovation	för	

att	vi	inte	ska	bli	passerade	av	våra	konkurrenter."	(R11)	

För	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri	har	respondenterna	även	hävdat	att	våga	

satsa	 pengar	 är	 en	 kritisk	 faktor,	 något	 som	 inte	 har	 förankrats	 i	 litteraturen.	

Respondenterna	menar	att	stora	byggföretag	traditionellt	inte	känner	oro	för	att	

deras	industri	ska	upplösas	och	skyller	på	sina	låga	marginaler	till	varför	man	inte	

investerar	 tillräckligt	 i	 forskning	 och	 utveckling.	 För	 att	 få	 utväxling	 på	 den	

utforskande	 verksamheten	 krävs	 det	 att	man	 avsätter	 tid	 och	 resurser	 och	 har	

förståelsen	för	att	innovationsinitiativ	misslyckas,	men	att	de	som	lyckas	skördar	

framgångar	som	täcker	de	misslyckade	investeringarna,	vilket	följande	respondent	

tydligt	påpekar:	

“Men	sådana	högriskprojekt,	där	kommer	ju	80-90%	gå	åt	skogen,	men	de	

där	10%	som	inte	gör	det,	där	borde	vi	få	en	jättevinning	och	hämta	hem	

de	misslyckade."	(R16)	

Alphas	globala	forskningschef	understryker	också	vikten	av	att	våga	satsa	pengar	

på	forskning	och	utveckling	och	spräcker	myten	om	att	det	inte	finns	några	pengar:	

”Det	gäller	ju	att	våga.	Man	vågar	ju	satsa	på	kontorsutveckling,	för	det	

vet	man	ger	jättebra	pengar.	...	Här	kommer	du	och	säger	att	vi	ska	satsa	

på	en	armeringsstation	med	robotar.	Eh	det	har	vi	inte	testat	förut.	Hur	

ska	vi	våga	göra	det?	Hur	ska	vi	kunna	ta	det	där	steget?	Det	gäller	att	

våga	det,	men	pengar	finns,	det	är	inga	problem.	Och	dessutom	finns	det	

mycket	pengar	utifrån.	Vinova,	EU,	det	finns	ju	mängder	av.	Så	pengar	är	

nog	inte	problemet.”	(R5)	

Något	 som	 flertalet	 författare	 tryckt	 på,	 för	 att	 stimulera	 organisatorisk	

ambidextri,	är	ett	gemensamt	bonussystem	som	är	kopplat	till	grupprestanda	(t	ex;	
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Gibson	&	Birkinshaw,	 2004;	 O’Reilly	&	Tushman,	 2011;	Almeida	&	 Solas,	 2016;	

Eriksson,	 2013).	 De	 menar	 att	 ett	 detta	 motiverar	 aktörer	 att	 fokusera	 på	

helhetsprestationer	och	att	undvika	suboptimeringar.	Rent	praktiskt	skulle	detta	

innebära	 mer	 långsiktighet	 i	 bonussystemen.	 En	 respondent	 anser	 att	

bonussystemen	 är	 avgörande	 för	 individers	 beteende	 och	 därför	 viktiga	 att	

diskutera:	

"Jag	känner	 till	bonussystemen,	alla	har	 ju	det	och	det	är	väldigt	 starkt	

drivande	på	deras	beteende."	(R5)	

Respondenterna	menar	 att	 bonussystemen	 ska	 vara	 tuffa	 och	 driva	 utveckling.	

Respondenterna	var	även	inne	på	att	det	är	viktigt	att	hitta	rätt	nyckeltal	att	mäta	

för	att	lyckas	erhålla	rätt	balans	mellan	utforskande	och	utnyttjande.	

Vad	beträffar	Människor	&	Förståelse	menar	ett	antal	 respondenter	att	man	ska	

implementera	erkännandeprogram	som	offentligt	erkänner	och	belönar	anställda	

för	innovation	och	önskat	beteende.	Exempelvis	uttryckte	en	respondent:	

"...att	 lyfta	 den	 innovationskraft	 som	 finns,	 långt	 ifrån	 de	 centrala	

funktionerna,	är	viktigt.	Det	går	jag	igång	på."	(R7)	

Att	ha	ett	incitamentsprogram	är	något	som	även	är	i	enlighet	med	vad	Almeida	

och	Solas	(2016)	och	Palm	och	Lilja	(2017)	ser	som	en	viktig	framgångsfaktor	för	

att	lyckas	främja	både	utforskande	och	utnyttjande	verksamhet.	

Att	 ha	 processer	 eller	 system	 som	 uppmuntrar	 individer	 att	 göra	 egna	

bedömningar	 och	 vara	 flexibla	 i	 sina	 rutinuppgifter	 är	 något	 som	 litteraturen	

framhåller	 som	viktigt	när	det	kommer	 till	organisatorisk	 ambidextri	 (Gibson	&	

Birkinshaw,	2004;	O’Reilly	&	Tushman,	2013;	Duncan,	1976;	Tushman	&	O’Reilly,	

1996).	 Detta	 är	 något	 som	 respondenterna	 inte	 ansåg	 lika	 viktigt,	 och	 menar	

istället	att	byggindustrin	behöver	behålla	rutiner	för	att	inte	utsätta	människor	för	

risker	eller	att	verksamhetsgrenarna	glider	ifrån	varandra.	Processer	eller	system	

som	uppmuntrar	 individer	 att	 göra	 egna	bedömningar	 föreslås	 därför	 inte	 som	

framgångsfaktor	 för	 stora	 byggföretag	 i	 arbetet	 mot	 att	 uppnå	 organisatorisk	

ambidextri.	
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4.1.4	Metoder	

I	enlighet	med	Almeida	och	Solas	(2016)	anser	respondenterna	att	standardisera	

best	practices	är	en	effektiv	metod	för	att	främja	den	utnyttjande	verksamheten.	

Individer	bör	utvärdera	dess	betydelse	för	enskilda	projekt	och	skapa	en	portfolio	

som	användarna	uppdaterar.	Vidare	bör	de	se	till	så	att	dessa	används	regelbundet	

i	 andra	 projekt	 genom	 att	 utbilda	 projektledare	 eller	 göra	 det	 obligatoriskt.	

Exempelvis	uttrycker	en	respondent	sig	enligt	följande:	

“Det	är	precis	vad	jag	har	gjort,	att	samla	best	practices.”	(R18)	

Ytterligare	en	respondent	 förtydligade	att	det	används	en	portfolio	för	att	samla	

och	dela	best	practices:	

“Alltså	verksamhetssystemet	ska	ju	vara	best	practice.	Det	är	ju	så	vi	ska	

göra.	Men	med	tanke	på	hur	många	projekt	som	är	igång	hela	tiden	blir	

det	ju	nya	best	practices	hela	tiden.	Men	verksamhetssystemet	ska	ju	vara	

best	practice.”	(R13)	

Almeida	 och	 Solas	 (2016)	 hävdar	 vidare	 att	 kvantifiera	 förbättringar	 var	 en	

effektiv	 metod	 för	 att	 få	 större	 genomslag	 och	 bredare	 användning	 av	 nya	

innovationer.	 De	 föreslog	 att	 byggföretag	 skulle	 bygga	 upp	 kvantitativt	

dataunderlag	på	vad	 förbättringar	genererar	och	kommunicera	värdet	 till	kund.	

Informera	beslutsfattare	ute	i	projekt	så	de	har	relevant	och	aktuell	information,	

så	att	de	kan	optimera	sitt	beslutsfattande.	En	respondent	var	positiv	till	detta	men	

underströk	utmaningarna	som	följer:	

“Vi	 kallar	 det	 av	 effektframtagning,	 vilket	 är	 något	 vi	 inte	 är	 bra	 på.	 I	

utvecklingsrådet	 försöker	 man	 få	 till	 detta	 på	 något	 vis.	 Men	 det	 är	

supersvårt	att	räkna	på.	Rätt	i	teorin	men	svårt	i	verkligheten.”	(R6)	

Respondenterna	 på	 Alpha	 har	 en	 positiv	 grundinställning	 till	 idén,	 samt	 att	 de	

försöker	göra	så	idag,	men	menar	att	det	är	lättare	sagt	än	gjort.	
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Flera	respondenter	vittnar	om	att	man	inom	byggindustrin	är	väldigt	styrda	efter	

upphandlingarna	och	därför	har	ytterst	lite	utrymme	för	utveckling	i	projekten.	En	

respondent	menar	att	kontrakten	hämmat	den	utforskande	verksamheten:	

“Traditionellt	 har	 man	 inte	 tjänat	 på	 att	 göra	 så	 mycket	 utforskande	

verksamhet	på	grund	av	kontrakten.	Så	kontrakten	är	ju	en	del.”	(R12)	

	En	metod	för	att	skapa	mer	utrymme	för	utveckling	i	kontrakten	är	att	använda	

sig	 av	 offensiv	 kontraktsupphandling	 och	 därigenom	 skapa	 utrymme	 för	 att	

använda	ny	teknologi	eller	nya	arbetssätt.	En	respondent	säger	följande:	

“Det	är	kontraktsformerna	som	avgör	hur	innovativa	vi	kan	va.	Det	är	ju	

en	beauty	contest.	Vi	ska	ju	beskriva	hur	innovativa	och	duktiga	vi	är	i	det	

här	 anbudet.	 Vi	 poängsätts	 ju	 på,	 det	 finns	 till	 och	 med	 teknik	 och	

utveckling	som	ett	kriterium	i	anbudet.	Så	att	vi	får	poäng	för	det.	Så	där	

kan	vi	beskriva	det.	Naturligtvis	på	ett	trovärdigt	sätt	eftersom	att	vi	sen	

måste	leverera	det.	Men	i	och	med	att	det	är	ett	projekt	som	ska	löpa	i	10	

år	finns	det	ju	stora	möjligheter	att	göra	detta.”	(R5)	

På	 så	 sätt	 kan	 man	 utvecklas	 med	 projekten	 för	 att	 säkra	 sin	 långsiktiga	

överlevnad.	Detta	är	inget	litteraturen	har	nämnt	men	empirin	hävdade	enhälligt	

att	 kontrakten	 är	 en	 stor	 barriär	 för	 innovation	 i	 byggprojekt,	 vilket	 behöver	

överbryggas.	

Eftersom	 nuvarande	 kontraktsskrivning	 i	 regel	 hämmar	 innovation,	 menar	

respondenterna	att	man	kan	nyttja	möjligheten	att	utforska	 i	projekt	mot	 intern	

beställare.	Stora	byggföretag	driver	ofta	interna	projekt,	där	en	respondent	hävdar	

att	det	finns	goda	möjligheter	till	att	bedriva	utforskande	verksamhet:	

“Jag	 menar	 vi	 bygger	 fastigheter,	 men	 vi	 har	 också	 att	 vi	 exploaterar	

områden.	Och	där	om	inte	annat	borde	man	ju	kunna	implementera	mer	

delar	som	kommer	från	en	mer	utforskande	verksamhet.”	(R16)	

Ytterligare	en	respondent	ser	värdet	i	detta	och	menar	att	möjligheterna	är	stora	

om	även	rätt	personer	inkluderas	i	de	interna	projekten	och	att	personerna	även	

vågar	ta	ut	svängarna:	
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“Möjligheterna	är	väldigt	stora	eftersom	det	du	sa,	vi	är	inte	beroende	av	

någon	 kund.	 Vi	 borde	 ju	 vara	 världens	 bästa	 kund.	 Jag	 tycker	 att	 den	

interna	 utvecklaren	 skulle	 ha	 lite	 mer	 innovationsmänniskor	 och	

ingenjörer	kring	sig	och	inte	bara	businessmen…	Det	man	ska	tänka	på	då	

är	dom	projekten	där	vi	är	vår	egen	beställare.	Där	måste	du	kunna	ta	ut	

svängarna	mer.”	(R5).	

Genom	att	se	möjligheterna	med	interna	projekt,	kan	man	kringgå	skarpa	tid-	och	

budgetmål	och	istället	skapa	möjligheten	att	testa	innovationer	och	aktiviteter	av	

utforskande	karaktär	 i	praktiken.	Därav	är	det	en	framgångsfaktor	att	utforska	 i	

projekt	mot	intern	beställare.	

Empirin	 indikerar	 även	 på	 att	man	bör	 nyttja	 stora	byggprojekt	 för	 att	 bedriva	

utforskande	och	utnyttjande	verksamhet.	En	respondent	menar	följande:	

“Två	saker,	det	ena	är	att	den	tiden	man	har	att	leverera	projektet,	det	är	

ett	antal	år	liksom.	Man	ser	att	här	finns	det	tidsrum.	Vi	hinner	starta	upp	

och	testa	någonting	sen	ska	tåget	gå	hela	tiden	ändå	men	vi	har	lite	mer	

manöverutrymme	 både	 tidsmässigt	 men	man	 har	 också	 en	 större	 påse	

pengar.”	(R15)	

Respondenten	menar	att	stora	byggföretag	bör	ta	chansen	att	utforska	och	utnyttja	

i	stora	byggprojekt	med	långa	tidshorisonter	och	mer	resurser.	Litteraturen	har	

inte	uppmärksammat	denna	framgångsfaktor,	men	empirins	övertygelse	gör	det	

till	 en	 stark	 framgångsfaktor	 för	 stora	 byggföretag	 i	 arbetet	 att	 balansera	

utforskande	och	utnyttjande.	Respondenten	uttrycker	sig	även	enligt	följande:	

“Man	kan	ju	säga	det	att	vi	var	inne	på	att	utforska…	så	ett	år	senare	hade	

vi	över	100	iPads	ute	i	produktion.	Då	var	det	lite	fräckt	att	få	arbeta	med	

iPads,	 lite	 flashigt.	 Folk	 kände	 igen	 det	 från	 hemma	 och	 det	 var	 lite	

användarvänligt.	Så	där	hände	någonting	 i	ett	projekt	vilket	man	orkar	

göra	i	dom	här	lite	större	och	längre	projekten.”	(R15)	
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4.1.5	Samarbete	

Att	vara	delaktig	i	industrigemensamma	innovationsprojekt	är	något	som	empirin	

hävdar	 är	 en	 framgångsfaktor.	 De	 menar	 att	 fördelen	 med	 att	 vara	 ett	 stort	

byggföretag	är	att	man	har	möjlighet	att	ingå	i	strategiska	innovationsprogram	och	

där	påverka	åt	vilket	håll	industrin	är	på	väg.	Där	finns	möjlighet	till	pengar,	men	

framförallt	att	man	har	möjlighet	att	påverka	industrins	fokus	på	utforskande	eller	

utnyttjande.	Detta	 är	 inget	 som	diskuterats	 i	 litteraturen,	men	kopplat	 till	 stora	

byggföretag,	där	det	är	en	självklarhet	att	vara	med	i	industrigemensamma	projekt,	

samt	att	det	är	en	industri	som	ligger	efter	i	innovationsarbetet,	kan	detta	anses	

som	en	framgångsfaktor.	

Fortsättningsvis	visar	empirin	att	den	utforskande	verksamheten	inte	kan	blomma	

fullständigt	 om	 den	 endast	 sker	 internt.	 Det	 som	 krävs	 är	 extern	 teknologi	 och	

kompetens	för	att	tänka	nytt.	Den	utforskande	verksamheten	missgynnas	även	av	

att	bara	köras	i	vanliga	projekt	på	grund	av	tid	och	budget.	Empirin	menar	därför	

att	 man	 ska	 nyttja	 samarbeten	 med	 partners	 för	 att	 främja	 den	 utvecklande	

verksamheten.	 Dessa	 samarbeten	 bör	 enligt	 respondenterna	 ske	 med	 allt	 från	

universitet,	 leverantörer	eller	med	organisationer	som	är	helt	utanför	 industrin.	

En	respondent	formulerade	detta	enligt	följande:	

“Man	ser	att	det	förändras	ganska	fort	där	ute	och	måste	därför	utforska	

mer.	…	Jag	tror	partnerskap	även	är	viktigt,	för	att	kunna	få	till	produkter	

och	även	tjänster	som	vi	behöver	ha	för	tredje	part	framöver.”	(R16)	

Detta	stärks	ytterligare	av	Lavie	och	Rosenkopf	(2006)	som	menar	att	utforskande	

verksamhet	förstärks	av	heterogena	grupper	där	individer	har	olika	erfarenheter	

och	 bakgrund.	 Avslutningsvis	 säger	 även	 empirin	 att	 innovationstävlingar	 för	

externa	är	ett	sätt	att	locka	utomstående,	vilket	bidrar	till	utvecklande	verksamhet.	

Vidare	har	 även	 författare	 inom	 litteraturen	diskuterat	 vikten	 av	 att	 samarbeta	

med	nyckelpersoner	(t	ex;	Eriksson,	2013;	Eriksson	&	Szentes,	2017;	Bygballe	&	

Ingemansson,	 2014;	 Almeida	 &	 Solas,	 2016).	 De	 menar	 att	 alla	 parter	 som	 är	
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involverade	 i	 byggprocessen	 -	 ägare,	 entreprenörer,	 underentreprenörer	 och	

leverantörer	-	har	ett	intresse	för	kvalitet	och	betalning	i	tid	och	skulle	kunna	dra	

nytta	av	att	flytta	bort	från	den	klassiska	sekventiella	design-bid-build-strategin	till	

ett	 mer	 integrerat	 tillvägagångssätt.	 Får	 de	 möjlighet	 att	 samarbeta	 kan	 både	

utforskande	 och	 utnyttjande	 aktiviteter	 förstärkas	 och	 generera	 mer	 nytta.	

Existerar	 inte	 samarbetet	 i	 alla	 led	 kommer	behov	och	kunskap	 att	 gå	 förlorad,	

vilket	 då	missgynnar	 projekten.	 Därav	 är	 samarbete	mellan	 nyckelpersoner	 en	

framgångsfaktor	kopplat	till	organisatorisk	ambidextri.	

Åtskilliga	författare	har	understrukit	vikten	av	att	tidigt	involvera	nyckelpersoner	

i	projekt	för	att	stimulera	innovation	(t	ex;	Eriksson,	2013;	Almeida	&	Solas,	2016;	

Ozorhon,	 2012;	 Gil,	 Miozzo	 &	 Massini,	 2012).	 Det	 handlar	 om	 att	 förbättra	

utforskande	 genom	 gemensam	 innovation	 och	 utnyttjande	 genom	 förbättrad	

byggbarhet.	Det	faciliterar	även	kostnadsbesparingar	och	kortare	projekt.	Aktörer	

som	annars	är	delaktiga	först	senare	i	projekt	får	tillfälle	att	påverka	tidigt	i	projekt,	

vilket	 kan	 stimulera	 innovation	 (t	 ex;	 Eriksson,	 2013;	 Almeida	 &	 Solas,	 2016;	

Ozorhon,	2012;	Gil,	Miozzo	&	Massini,	2012).	Empirin	är	enig	och	en	respondent	

säger	följande:	

“Det	är	ett	måste,	det	sliter	vi	med	i	varje	projekt.”	(R13)	

Ytterligare	 en	 respondent	 förklarar	 även	 vikten	 av	 detta	 och	 menar	 att	 det	 är	

nyckeln	för	att	lyckas	arbeta	med	både	utforskande	och	utnyttjande	i	projekt:	

“Det	är	nyckeln,	det	är	 jätteviktigt,	och	det	är	därför	dom	kallar	det	 för	

early	 contractor	 involvement.	 Istället	 för	 att	 det	 är	 som	 idag	 där	

beställaren	har	några	konsulter	och	sitter	och	tänker	till,	sen	tar	man	in	

en	konsult	vid	ett	senare	tillfälle	och	gör	någon	form	av	förslagshandling	

så	att	man	kan	handla	upp	en	entreprenör.	Dom	tänker	ju	inte	byggbarhet	

på	något	sätt.”	(R5)	

Avslutningsvis	 inom	 temat	 Samarbete	 har	 litteraturen	 påvisat	 att	 långsiktiga	

relationer	med	nyckelpersoner	är	en	framgångsfaktor	(t	ex;	Eriksson	&	Szentes,	

2017;	 Dubois	 &	 Gadde,	 2002;	 Harrison	 &	 Waluszewski,	 2008;	 Duncan,	 1976).	



42	

	

Författarna	 menar	 att	 strävandet	 efter	 långsiktiga	 relationer	 mellan	

nyckelpersoner	 över	 en	 rad	 projekt	 ökar	 både	 investeringar	 i	 utforskande	 och	

utnyttjande	 verksamhet	 genom	kontinuerlig	 utveckling	 från	projekt	 till	 projekt.	

Detta	kommer	på	lång	sikt	göra	att	man	skapar	förtroende	för	varandra	och	även	

blir	mer	villiga	att	våga	satsa	på	aktiviteter	av	både	utforskande	och	utnyttjande	

karaktär.	 Långsiktiga	 relationer	 med	 nyckelpersoner	 är	 även	 något	 empirin	

bekräftat,	vilket	följande	respondent	förklarar	enligt	följande:	

“Det	blir	långsiktiga	samarbeten,	de	har	varit	med	och	drivit	utvecklingen	

med	oss.	Det	har	varit	lyckosamt.	Då	har	vi	också	byggt	upp	 långsiktiga	

relationer	som	gör	så	att	rätt	personer	vill	arbeta	med	oss.	Den	är	viktig.”	

(R7)	

4.1.6	Sammanställning	av	framgångsfaktorerna	

Från	resultatet	har	ett	antal	teman	och	framgångsfaktorer	identifierats.	Dessa	har	

sammanställts	 i	Tabell	5	 för	att	berörda	på	ett	överskådligt	sätt	ska	kunna	få	en	

klar	överblick.	Här	har	även	kopplingen	till	de	olika	organisatoriska	nivåerna	lyfts	

fram,	 så	 att	 berörda	 även	 ska	 kunna	 se	 vad	 som	är	 viktigt	 för	 just	 dem.	Vidare	

kommer	resultatet	för	de	organisatoriska	nivåerna	att	presenteras	i	avsnitt	4.2.	
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Tabell	5:	Framgångsfaktorer	för	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri	i	stora	byggföretag	

Tema	 Framgångsfaktor	 Organisatorisk	
nivå	

Ledarskap	
&	

Kultur	

Socialt	stöd	
Ledning	

Affärsenhet	
Projekt	

Förlåtande	kultur	
Ledning	

Affärsenhet	
Projekt		

Visions-	&	Värderingsstyrd	verksamhet	 Ledning	

Struktur	
&	

Styrning	

Portföljstyrning	 	Affärsenhet	

Tydligt	prioriterade	utvecklingsområden	 Ledning	

Innovation	lab	 Affärsenhet	

Utnyttjande	aktiviteter	i	vanliga	projekt	och	
utforskande	aktiviteter	i	renodlade	pilotprojekt	

Affärsenhet	
Projekt	

Människor	
&	

Förståelse	

Förståelse	för	organisatorisk	ambidextri	
Ledning	

Affärsenhet	
Projekt	

Våga	satsa	pengar	på	utforskande	verksamhet	 Ledning	

Bonussystem	
Ledning	

Affärsenhet	
Projekt	

Incitamentsprogram	
Ledning	

Affärsenhet	
Projekt	

Metoder	

Standardisera	best	practices	 Affärsenhet	
Projekt	

Kvantifiera	förbättringar	 Affärsenhet	
Projekt	

Offensiv	kontraktsupphandling	för	innovation	 Projekt	

Utforska	i	projekt	mot	intern	beställare	 Projekt	

Utforska	och	utnyttja	i	stora	projekt	 Projekt	

Samarbete	

Delaktig	i	industrigemensamma	innovationsprojekt	 Affärsenhet	

Partnering	för	utforskande	verksamhet	 Affärsenhet	

Samarbete	mellan	nyckelpersoner	 Affärsenhet	
Projekt	

Tidigt	involverande	av	nyckelpersoner	 Projekt	

Långsiktiga	relationer	med	nyckelpersoner	 Affärsenhet	
Projekt	
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4.2	Hur	organisationsstrukturen	ska	se	ut	på	de	olika	organisatoriska	

nivåerna	för	att	främja	framgångsfaktorerna	

Följande	avsnitt	presenterar	vilken	ambidext	strategi	som	bör	råda	på	respektive	

organisatorisk	 nivå.	 Detta	 för	 att	 främja	 framgångsfaktorerna	 och	 därigenom	

organisatorisk	 ambidextri.	 Avsnittet	 tar	 avstamp	 från	 empirin	 och	 stöttas	 av	

resonemang	från	litteraturstudien.	

4.2.1	Ledningsnivå	

Empirin	 är	 överens	 vad	 gäller	 ledningens	 roll	 i	 arbetet	 mot	 att	 uppnå	

organisatorisk	 ambidextri.	 Det	 handlar	 om	 att	 skapa	 tydliga	 riktlinjer	 för	 var	

organisationen	är	på	väg	och	aktivt	stötta	organisationen	för	att	ta	sig	dit,	i	enlighet	

med	Gibson	och	Birkinshaw	(2004),	O’Reilly	och	Tushman	(2004)	samt	Palm	och	

Lilja	 (2017).	 En	 respondent	menar	 att	 en	 viktig	 aspekt	 är	 att	 ha	 förståelse	 för	

långsiktighet	på	ledningsnivå	för	att	bli	framgångsrik	i	arbetet:		

“Långsiktigheten	 behöver	 man	 ju	 förstå	 såklart.	 Framförallt	 på	

ledningsnivå.	Vi	kan	inte	utveckla	saker	med	brandsläckare.”	(R5)	

Vilket	är	ett	uttalande	som	stödjer	framgångsfaktorn	förståelse	för	ambidextri,	en	

förståelse	som	måste	vara	djupt	rotad	på	 ledningsnivå	 för	att	kunna	genomsyra	

resten	 av	 organisationen.	 Vidare	 anser	 respondenterna	 att	 ledningen	 ska	 styra	

verksamheten	 efter	 visioner	 och	 värderingar,	 med	 tydliga	 mål	 och	 sedan	

kommunicera	tydligt	prioriterade	utvecklingsområden	för	att	uppnå	målen.	Bland	

annat	uttrycker	en	respondent	följande:	

”Säg	det	här	området	är	det	vi	ska	satsa	på	nu,	vi	tror	mycket	på	det	här	

och	vi	vill	ju	se	mycket	innovation	och	utforskande	och	utnyttjande.	Att	det	

finns	en	tydlig	del	att	man	kan	kommunicera	ut	att	här	vill	vi	jobba	med	

något.	Utifrån	här	då,	kunna	bygga	upp	en	struktur,	men	att	vi	då	förberett	

oss	för	att	vi	vet	vad	som	komma	skall.”	(R1)	

Där	 en	 annan	 respondent	 håller	 med	 och	 tydliggör	 behovet	 av	 prioriterade	

utvecklingsområden	för	att	stimulera	innovation	ute	i	verksamheten:	
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“Jag	skulle	vilja	ha	en	plan	för	detta,	att	koncernen	har	en	master	plan	för	

ja	elektrifierade	fordon,	förarlöst,	det	är	prioriterat.	Låt	oss	satsa	på	det.	

Låta	ett	affärsområde	driva	det	som	Sverige.	Men	ha	en	plan	för	det.”	(R5)	

Ett	utvecklingsområde	Alpha	har	visat	stora	framgångar	inom	är	miljö.	En	starkt	

bidragande	faktor	till	detta	är	att	 ledningen	tydligt	har	prioriterat	detta	som	ett	

viktigt	 område	 för	 organisationens	 framtid.	 En	 utvecklingschef	 på	

klimatavdelningen	säger	följande:	

“Det	som	är	bra	för	vår	del,	miljömässigt,	är	att	vi	hela	tiden	har	fått	en	

budget	att	hela	tiden	jobba	med.	Vi	får	då	möjlighet	att	utforska	eftersom	

pengarna	 handlar	 om	 att	 vi	 ska	 ligga	 först	 inom	miljö.	 Det	 ger	 oss	 en	

möjlighet	till	att	utforska.	Vi	kan	då	ta	fram	arbetssätt	innan	behovet	finns.	

Men	det	har	ju	förutsatt	att	det	funnits	en	pott	med	pengar	som	vi	är	fria	

att	använda.”	(R7)	

Respondenten	 påvisar	 vikten	 av	 att	 satsa	 pengar	 och	 tydligt	 kommunicera	 att	

specifika	utvecklingsområden	är	viktiga.	Utmaningen	för	ledningen	blir	emellertid	

att	 göra	 prioriteringen	 med	 vilka	 utvecklingsområden	 som	 är	 kritiska	 för	

organisationens	 framtid	 och	 sen	 våga	 satsa	 pengar	 för	 att	 realisera	 målen	 för	

respektive	utvecklingsområde.	

Empirin	 indikerar	 tydligt	 att	 kontextuell	 ambidextri	 bör	 råda	 på	 ledningsnivå.	

Samtliga	identifierade	framgångsfaktorer	som	berör	ledningen	handlar	på	ett	eller	

annat	sätt	om	en	grundläggande	individuell	förståelse	för	vikten	av	organisatorisk	

ambidextri.	 Ledningen	 måste	 komma	 till	 insikt	 om	 detta	 och	 därefter	 sätta	

spelplanen	för	resten	av	organisationen	att	verkställa.	Likt	 litteraturen	finns	det	

ingenting	som	styrker	att	en	strukturell	 eller	 sekventiell	uppdelning	skulle	vara	

fördelaktig	på	ledningsnivå,	det	är	individerna	i	ledningen	som	själva	måste	förstå	

organisatorisk	ambidextri	och	bestämma	hur	avvägningen	mellan	utforskande	och	

utnyttjande	ska	se	ut	på	resten	av	organisationen.	
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4.2.2	Affärsenhetsnivå	

För	affärsenhetsnivå	är	empirin	inte	lika	enig	om	att	det	är	kontextuell	ambidextri	

som	 är	 den	 bästa	 lösningen.	 Respondenterna	 menar	 bland	 annat	 att	 fokus	 på	

affärsenhetsnivå	 handlar	 om	 att	 balansera	 arbetet	 mellan	 utforskande	 och	

utnyttjande,	att	avväga	när	man	ska	ingå	projekt	i	det	ena	eller	andra.	Att	göra	detta	

är	 inte	 helt	 enkelt	 enligt	 empirin.	 En	 respondent	 förklarar	 svårigheterna	 med	

detta:	

“Många	vill	ha	med	Alpha	i	sina	projekt	då	vi	är	så	stora,	om	man	jobbar	

med	forskningsprojekt.	Så	för	oss	handlar	det	om	att	värdera	vad	som	är	

viktigt	för	oss	att	vara	med	i.”	(R7)	

För	att	kunna	värdera	vilka	typ	av	projekt	man	ska	gå	in	i	krävs	det	att	det	finns	en	

ambidext	förståelse,	vilket	en	respondent	förklarar	enligt	följande:	

“Så	den	där	magkänslan	hur	man	ska	uttrycka	det.	Vad	behöver	vi	nu,	och	

vad	behöver	vi	sen.	Det	är	en	viktig	kompetens.”	(R2)	

Empirin	har	även	lyft	fram	fördelarna	som	finns	med	att	vara	ett	stort	byggföretag.	

Att	man	som	ett	stort	byggföretag	har	större	möjligheter	att	arbeta	med	partnering	

och	att	samarbeta	med	externa	aktörer.	Även	framgångar	med	att	lyfta	ut	en	del	ur	

företaget	som	helt	fokuserar	på	utforskande	aktiviteter,	vilket	även	Gann	och	Salter	

(2000)	och	Eriksson	(2013)	stödjer.	En	respondent	beskriver	vikten	av	samarbete	

enligt	följande:	

“Vi	har	långsiktiga	grejer	också.	Vi	har	ju	ett	samarbete	med	ett	externt	

företag.	Där	har	vi	ett	innovationstänk.	Här	arbetar	vi	med	ny	teknik	för	

att	hitta	lösningar,	vilket	varit	lyckat.”	(R12)	

Vidare	 beskriver	 följande	 två	 respondenter	 vinsten	 med	 att	 skapa	 delar	 av	

organisationen	som	arbetar	utanför	ordinarie	struktur,	för	att	gynna	utforskande	

aktiviteter:	

“Jag	tycker	att	man	skulle	ha	någon	form,	avknoppa	någon	avdelning	och	

kalla	den	för	digitalisering,	Alpha	Digital	skulle	vi	ha	separat.	Som	man	
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lyfter	ut	från	den	ordinarie	organisationen.	Det	tror	jag	skulle	vara	nyttigt	

faktiskt.	Det	blir	mer	som	en	task	force	som	tittar	på	digitalisering.”	(R5)	

“Låta	någon	del	bubbla	fritt	också.	Helt	utan	att	det	bara	har	en	budget	

och	sen	på	eget	bevåg	liksom	testa	och	fatta	beslut.”	(R14)	

Ovanstående	tyder	på	två	saker:	(1)	Det	krävs	förståelse	hos	individerna	och	att	

det	 är	 de	 som	 leder	 arbetet	 mot	 att	 hitta	 balansen	 mellan	 utforskande	 och	

utnyttjande.	 (2)	 Det	 behöver	 finnas	 avknoppningar	 eller	 tydliga	 samarbeten	

utanför	 industrin	 för	 att	 lyckas	 arbeta	 med	 den	 utforskande	 delen	 på	

affärsenhetsnivå.	Följande	två	slutsatser	är	något	som	empirin	är	enade	om	och	att	

det	 inte	 går	 att	 uppnå	 organisatorisk	 ambidextri	 med	 endast	 ett	 tänk.	 Empirin	

indikerar	 alltså	 att	 det	 är	 en	 kombination	 av	 både	 kontextuell	 och	 strukturell	

ambidextri	 som	 är	 bäst	 passande	 på	 affärsenhetsnivå,	 något	 som	 även	

framgångsfaktorerna	 bekräftar.	 Kontextuell	 ambidextri	 ska	 vara	 grunden	 på	

affärsenhetsnivå,	men	att	det	även	kommer	krävas	strukturell	ambidextri	 för	att	

nå	hela	vägen.	En	respondent	uttrycker	behovet	av	kombinationen	enligt	följande:	

“Jag	 tror	 i	 vår	 industri,	 även	 om	man	 ska	 lyfta	 ut	Alpha	Digital	 som	är	

strukturell	historia,	även	fast	jag	sa	det	och	tror	på	det.	Men	för	att	kunna	

genomföra	någonting	och	tro	på	någonting	tror	jag	att	man	behöver	va	

på	 den	 kontextuella	 delen.	 Försöka	 ha	 huvudfokus	 på	 kontextuell	 men	

försöka	göra	strukturell	där	det	går.	Men	lite	försiktigt.”	(R5)	

Följande	är	även	i	linje	med	Eriksson	(2013),	som	menar	att	strukturell	ambidextri	

inom	byggindustrin	inte	är	tillräckligt	för	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri.	På	

affärsenhetsnivå	krävs	alltså	att	man	arbetar	med	ambidextri	på	individnivå,	men	

att	 där	 det	 går	 skapar	 strukturella	 avknoppningar.	 När	 ledningen	 har	 satt	

spelplanen	 för	 organisationen	 kan	 sedan	 de	 på	 affärsenhetsnivå	 ta	 vid	 och	

verkställa.	



48	

	

4.2.3	Projektnivå	

Likt	 ledningsnivån	 är	 den	 organisatoriska	 ambidextrin	 på	 projektnivå	 oerhört	

beroende	 av	 individerna	 i	 projekten.	 Projektledarna	 är	 ytterst	 ansvariga	 för	

projekten	och	fattar	beslut	kring	hur	mycket	utforskande	och	utnyttjande	som	sker	

i	varje	projekt.	En	respondent	sa	 följande	på	frågan	vem	som	fattar	beslut	kring	

innovation	i	projekten:	

“Det	är	ju	i	normalläge	så	att	alla	såna	beslut	om	man	ska	säga	ett	namn	

så	blir	det	ju	projektchefen.	Den	som	är	chef	över	projektet.”	(R15)	

Detta	 är	 en	 situationsbeskrivning	 som	 vittnar	 om	 att	 den	 utforskande	 och	

utnyttjande	verksamheten	är	starkt	beroende	av	att	projektledarna	inser	vikten	av	

innovation	och	kan	göra	effektiva	insatser	för	att	integrera	mer	innovationsarbete	

i	 projekten.	 Övriga	 framgångsfaktorer	 som	 diskuteras	 i	 föregående	 avsnitt	

behandlar	 nästan	 uteslutande	 samverkan	 mellan	 affärspartners	 eller	 effektiva	

metoder	 för	 att	 tillvarata	 chansen	 att	 driva	 utforskande	 och	 utnyttjande	 i	 olika	

typer	 av	 projekt.	 Samtliga	 av	 dessa	 aktiviteter	 är	 också	 beroende	 av	 individers	

grundförståelse	för	ambidextri	och	antyder	därför	instämmande	att	en	kontextuell	

ambidextri	lämpar	sig	bäst	på	projektnivå	i	stora	byggföretag.	

Däremot	antyder	vissa	framgångsfaktorer	att	den	organisatoriska	ambidextrin	kan	

gynnas	 av	 en	 strukturell	 uppdelning	 av	 projekt	 som	 sker	 i	 sekvenser.	

Framgångsfaktorn	utforska	i	projekt	mot	intern	beställare	innebär	att	projekt	mot	

intern	beställare,	skilt	från	ordinarie	projektstuktur,	ska	ansvara	för	att	testa	nya	

utforskande	 idéer.	 En	 annan	 framgångsfaktor	 hävdar	 att	 man	 bör	 utnyttja	 i	

ordinarie	 projekt	 och	 utforska	 i	 renodlade	 pilotprojekt.	 Sammanförs	 dessa	

framgångsfaktorer	 föreslås	 organisationer	 att	 utforska	 i	 projekt	 mot	 intern	

beställare	(pilotprojekt)	och	utnyttja	i	ordinarie	projekt.		Sammantaget	kan	detta	

ses	 som	 en	 obruten	 följd	 av	 utforskande	 och	 utnyttjande	 projekt	 som	 stöttar	

varandra.	Ordinarie	projekt	ägnar	sig	regelbundet	åt	utnyttjande	verksamhet	och	

stöttas	emellanåt	med	beprövad	radikal	innovation	från	interna	projekt.	En	metod	

som	tillåter	små	vinster	i	strävan	efter	stora	segrar.		
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Empirin	hävdar	slutligen	att	kontextuell	ambidextri	är	centralt	på	projektnivå	för	

att	 åstadkomma	 organisatorisk	 ambidextri.	 Vidare	 hävdar	 empirin	 att	

organisationer	 även	kan	dra	nytta	 av	 en	 strukturell	 uppdelning	 av	projekt.	Mer	

specifikt	 utforskande	 interna	 projekt	 och	 ordinarie	 utnyttjande	 projekt	 som	

fortlöper	 sekventiellt	 med	 ett	 ömsesidigt	 lärande	 sinsemellan	 för	 att	 balansera	

insatserna	 för	 utforskande	 och	 utnyttjande.	 Den	 traditionella	 sekventiella	

lösningen	på	projektnivå	där	projekt	 föreslås	utforska	 i	början	och	utnyttja	 i	 ett	

senare	skede	(Raisch	et	al.	2009;	Andriopoulos	&	Lewis,	2009)		rekommenderas	ej.	

Det	handlar	snarare	om	ett	integrerat	arbetssätt	med	mycket	samverkan	och	tidigt	

involverande	av	nyckelpersoner	för	att	lyckas.	De	sekventiella	inslagen	lyfts	ut	från	

individuella	 projekt	 och	 sker	 genom	 en	 följd	 av	 utforskande	 och	 utnyttjande	

projekt	över	en	längre	tid.		
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5. DISKUSSION	OCH	SLUTSATSER	

Syftet	 med	 denna	 studie	 har	 varit	 att	 öka	 förståelsen	 för	 hur	 utforskande	 och	

utnyttjande	bör	hanteras	på	olika	organisatoriska	nivåer	 i	 stora	byggföretag	 för	

långsiktig	 överlevnad.	 Detta	 genom	 att	 adressera	 följande	 forskningsfrågor;	 (1)	

Vilka	är	framgångsfaktorerna	för	att	stora	byggföretag	ska	kunna	hantera	balansen	

mellan	utforskande	och	utnyttjande?	och	(2)	Vilken	organisatorisk	struktur	krävs	för	

att	främja	framgångsfaktorerna	på	respektive	organisatorisk	nivå?.	Nedan	beskrivs	

slutsatserna	för	respektive	forskningsfråga	samt	en	övergripande	modell	för	hur	

organisatorisk	 ambidextri	 uppnås	 i	 stora	 byggföretag,	 en	 modell	 som	 har	

syntetiserats	från	studiens	resultat.		

Första	forskningsfrågan	resulterade	i	fem	identifierade	teman;	Ledarskap	&	Kultur,	

Struktur	 &	 Styrning,	 Människor	 &	 Förståelse,	 Metoder	 och	 Samarbete.	 Samtliga	

teman	har	underordnade	framgångsfaktorer	som	explicit	redogör	för	utforskande	

och	 utnyttjande	 aktiviteter	 som	 främjar	 organisatorisk	 ambidextri	 i	 stora	

byggföretag.	En	oväntad	men	kärnfull	insikt	studien	har	bidragit	med	är	vikten	av	

att	 nyttja	 projekt	mot	 intern	 beställare	 som	 arena	 för	 utforskande	 verksamhet.	

Kontraktsformer	och	skarpa	kundkrav	är	två	kritiska	barriärer	mot	 innovation	i	

projekt	 (Eriksson	 &	 Szentes,	 2017),	 vilka	 i	 projekt	 mot	 intern	 beställare	 med	

enkelhet	kan	formas	för	att	främja	den	utforskande	verksamheten.	Ytterligare	en	

insikt	 som	 varit	 särskilt	 tydlig	 för	 den	 utforskande	 verksamheten	 är	 vikten	 av	

partnerskap.	 Det	 är	 något	 tidigare	 studier	 har	 nämnt	 (Barlow,	 2000;	 Dubios	 &	

Gadde,	 2002)	 och	 vår	 studie	 bekräftar,	 som	menar	 att	 det	 är	 avgörande	 för	 att	

lyckas	med	den	utforskande	verksamheten.			

Resultatet	på	andra	forskningsfrågan	visar	att	kontextuell	ambidextri	är	central	på	

samtliga	 organisatoriska	 nivåer	 i	 stora	 byggföretag.	 Den	 decentraliserade	

projektstukturen	gör	att	traditionella	strukturella	eller	sekventiella	lösningar	inte	

fungerar	 tillfredsställande	 (Eriksson,	 2013).	Däremot	 kan	 strukturella	 inslag	på	

affärsenhetsnivå	vara	framgångsrikt	för	att	stötta	den	utforskande	och	utnyttjande	
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verksamheten,	 likväl	som	ambidextri	på	projektnivå	kan	främjas	av	sekventiella	

inslag	som	bygger	på	att	utforskande	och	utnyttjande	projekt	fortlöper	parallellt	

med	ett	ömsesidigt	lärande.	

Då	 organisatorisk	 ambidextri	 handlar	 om	 förmågan	 att	 bedriva	 radikal	 och	

inkrementell	 innovation	 parallellt	 för	 organisatorisk	 överlevnad	 (Tushman	 &	

O’Reilly	1996),	har	resultatet	syntetiserats	till	en	konkret	modell	som	redogör	för	

hur	 just	 det	 åstadkoms	 i	 stora	 byggföretag,	 se	 Figur	 1.	 Modellen	 tar	 avstamp	 i	

framgångsfaktorerna	och	de	ambidextra	strategierna	och	åskådliggör	hur	lärande	

från	 ordinarie	 projekt	 blir	 startskottet	 till	 en	 obruten	 följd	 av	 utforskande	 och	

utnyttjande	 idéer.	 Modellen	 visar	 en	 process	 för	 att	 skapa	 en	 självförsörjande	

ambidext	organisation	i	byggindustrin.	En	organisation	som	tillåter	små	vinster	i	

strävan	efter	stora	segrar	och	fullt	ut	hanterar	spänningen	mellan	och	beroendet	

av	dessa	 fundamentalt	 skilda	 förbättringsagendor,	 utforskande	och	utnyttjande.	

Modellens	begränsning	ligger	däremot	bortanför	byggindustrin	och	kan	appliceras	

på	alla	projektbaserade	organisationer.		
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Figur	1:	Vägen	mot	organisatorisk	ambidextri	
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Modellen	ovan	visar	att	tre	kritiska	faktorer	först	behöver	finnas	på	plats,	innan	

själva	 innovationsprocessen	 kan	 börja.	 Det	 som	 krävs	 är	 att	 ledningen	 sätter	

ramarna	för	att	lyckas,	att	organisationen	tillämpar	kontextuell	ambidextri,	där	det	

finns	 ett	 socialt	 stöd	 och	 en	 förlåtande	 kultur.	 Är	 följande	 på	 plats	 kommer	

förutsättningarna	för	att	lyckas	med	innovationsprocessen	att	öka.	

Innovationsprocessen	 startar	 med	 att	 enskilda	 individer	 kommer	 med	

utvecklingsförslag.	 Dessa	 individer	 kan	 komma	 från	 hela	 organisationen,	 men	

framförallt	 kommer	 förslag	 från	ordinarie	 projekt	mot	extern	kund.	Vilket	 även	

Blindenbach-Driessen	&	van	den	Ende	(2006)	bekräftar	i	sina	studier.	De	förslag	

som	flödar	i	organisationen	framförs	sedan	i	ett	innovationsråd.	Ett	innovationsråd	

med	 tvärfunktionell	kompetens	vars	syfte	 är	 att	verka	som	ett	beslutsorgan	 för	

utvecklingsförslagen.	 Går	 ett	 förslag	 vidare	 från	 rådet,	 fattas	 ett	 besluta	 om	

förslaget	är	av	utforskande	eller	utnyttjande	karaktär,	vilket	påverkar	den	fortsatta	

processen.	Är	 förslaget	av	utnyttjande	karaktär	kommer	förslaget	att	skickas	till	

ett	förbättringslabb,	vilka	bearbetar	förslaget	för	att	snabbt	få	ut	det	till	ordinarie	

pilotprojekt.	 Har	 däremot	 förslaget	 en	 utforskande	 karaktär	 skickas	 det	 till	

innovationslabbet.	

Innovationslabbet,	 likt	 förbättringslabbet,	 är	 en	 strukturell	 avknoppning	 på	

affärsenhetsnivå,	 innehållande	 individer	 som	 endast	 jobbar	 med	 utforskande	

aktiviteter.	Detta	 ligger	 i	 linje	med	Eriksson	 (2013)	 som	menar	 att	 utforskande	

aktiviteter	 bör	 ske	 utanför	 ordinarie	 projekt.	 Innovationslabbet	 inleder	 sedan	

arbetet	med	förslaget	och	nyttjar	partnering	vid	behov.	I	de	fall	extern	kompetens	

behövs,	sker	partnering	med	antingen	universitet,	branschgemensamt	eller	med	

företag	utanför	branschen.	Sedermera,	med	eller	utan	partners,	kan	det	utvecklade	

förslaget	testas	i	ett	internt	projekt.	I	ett	internt	projekt	är	man	sin	egen	kund	och	

hämmas	inte	av	kontraktsformerna	som	existerar	i	ett	ordinarie	projekt.	Efter	att	

ett	 internt	 projekt	 är	 genomfört	 kommer	 innovationsrådet	 ta	 beslut	 för	 om	

projektet	är	lyckat	eller	om	korrigeringar	behöver	ske.	Är	projektet	lyckat	kan	det	

gå	in	i	ordinarie	pilotprojektprojekt.	
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Pilotprojekt	 innebär	att	ett	 förslag	kommer	testas	skarpt	 i	ordinarie	projekt	och	

där	 utvärderas	 om	 det	 även	 fungerar	 mot	 extern	 kund.	 Efter	 detta	 kan	

utvecklingsförslagen	 standardiseras	 och	 sedan	 köras	 i	 ordinarie	 projekt.	

Avslutningsvis	 sker	 denna	 modell	 iterativt	 då	 individer	 nere	 i	 de	 ordinarie	

projekten	kommer	kontinuerligt	med	nya	förslag	till	innovationsrådet.	På	så	sätt	

skapas	en	självförsörjande	ambidext	organisation	i	byggindustrin.	

5.1	Teoretiskt	bidrag	

Tidigare	 litteratur	 har	 påvisat	 att	 (1)	 byggindustrins	 decentraliserade	

projektstruktur	gör	att	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande	bör	hanteras	

på	 olika	 sätt	 på	 olika	 organisatoriska	 nivåer	 (Eriksson,	 2013),	 samt	 (2)	 att	 en	

sekventiell	lösning	kan	användas	på	projektnivå,	som	innebär	utforskande	i	början	

av	projekt	och	utnyttjande	i	ett	senare	skede	(Raisch	et	al.,	2009;	Andriopoulos	&	

Lewis,	 2009).	 Vår	 studie	 instämmer	 med	 första	 slutsatsen	 och	 föreslår	 att	

kontextuell	 ambidextri	 bör	 råda	 på	 samtliga	 organisatoriska	 nivåer	 i	 stora	

byggföretag.	 Specifikt	 för	 affärsenhetsnivå	 har	 litteraturen	 hävdat	 att	 en	

strukturell	uppdelning	varit	mest	 framgångsrik	(O’Reilly	&	Tushman,	2004).	Vår	

studie	 hävdar	 däremot	 att	 en	 kombination	 av	 strukturell	 och	 kontextuell	

ambidextri	 är	 mest	 framgångsrik	 på	 affärsenhetsnivå	 i	 stora	 byggföretag.	

Utveckling	 i	 stora	 byggföretag	 sker	 traditionellt	 bottom-up	 och	 är	 beroende	 av	

individers	förmåga	att	ta	initiativ,	något	som	främjas	av	en	kontextuell	ambidextri.	

Däremot	krävs	viss	strukturell	avknoppning	för	att	skapa	förutsättningar	för	den	

utforskande	och	utnyttjande	verksamheten	att	blomstra	fullt	ut.	

Vidare	 är	 studiens	 modell,	 se	 Figur	 1,	 ett	 bidrag	 som	 omformar	 synen	 på	

sekventiell	 ambidextri	 på	 projektnivå.	 Raisch	 et	 al.	 (2009)	 och	 Andriopoulos	&	

Lewis	(2009)	hävdar	att	projekt	ska	bedrivas	i	sekvenser	med	skiftande	fokus	på	

utforskande	 och	 utnyttjande,	 en	 metod	 som	 inte	 fullt	 ut	 skördar	 nyttan	 av	

sekventiell	 ambidextri.	 Genom	att	 istället	 bedriva	utforskande	projekt	 parallellt	

med	utnyttjande	ordinarie	 projekt,	med	 ett	 ömsesidigt	 beroende	och	 stöttande,	
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överbryggas	 kritiska	 barriärer	 som	 kontraktsformer	 och	 skarpa	 kundkrav	

(Eriksson	&	Szentes,	2017)	och	organisatorisk	ambidextri	kan	uppnås.	Det	handlar	

om	ett	sekventiellt	lärande	mellan	utforskande	och	utnyttjande	projekt,	snarare	än	

en	sekventiell	uppdelning	inom	projekt.		

5.2	Praktiskt	bidrag	

Iakttagelser	från	denna	studie	har	viktiga	bidrag	som	olika	chefer	kan	använda	sig	

av	 i	 praktiken.	 Eriksson	 och	 Szentes	 (2017)	 menar	 i	 sin	 studie	 att	 det	 saknas	

kunskap	 om	 hur	man	 hanterar	 balansen	mellan	 utforskande	 och	 utnyttjande	 	 i	

praktiken.	Vår	studie	har	tagit	detta	i	beaktning	och	kunnat	bidra	med	ett	ramverk	

för	hur	stora	byggföretag	ska	arbeta	för	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri.  

Ramverket	 bidrar	 praktiskt	 med	 en	 process	 ledningen	 kan	 implementera	 och	

sedan	chefer	och	andra	berörda	kan	arbeta	efter.	Ramverket	ger	riktlinjer	på	hur	

beslut	 och	 hur	 man	 arbetar	 med	 utforskande	 och	 utnyttjande	 aktiviteter	 ska	

genomföras.	 Med	 detta	 ramverk,	 i	 samband	 med	 att	 chefer	 arbetar	 med	

framgångsfaktorerna,	 kommer	 även	 en	 tydlighet	 att	 uppstå	 för	 hur	utforskande	

och	utnyttjande	aktiviteter	arbetas	med,	istället	för	att	det	sker	ostrukturerat	i	en	

organisation.	Denna	upptäckt	kommer	att	öka	möjligheten	för	stora	byggföretag	

att	hantera	balansen	mellan	utforskande	och	utnyttjande.		

Viktigt	 för	 att	 ramverket	 ska	 bidra,	 är	 att	 chefer	 och	 ledningsgrupper	 är	 väl	

införstådda	med	det	ambidextra	tänket	och	vikten	av	det.	Det	är	dessa	som	skapar	

möjligheterna	 och	 en	 kultur	 för	 att	 ramverket	 ska	 kunna	 användas	 i	 en	

organisation.	Det	är	även	viktigt	att	hela	organisationen	 förstår	och	inkluderas	 i	

ramverket,	att	hela	organisationen	tar	samma	riktning	i	utförandet	för	att	uppnå	

långsiktig	överlevnad.	

5.3	Begränsningar	och	förslag	på	framtida	studier	

Även	 om	 våra	 resultat	 givit	 flera	 bidrag	 till	 litteraturen	 om	 organisatorisk	

ambidextri,	 har	 studien	 begränsningar	 som	 bör	 beaktas	 vid	 tolkningen	 av	
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resultaten.	 Först	 har	 studien	 enbart	 intervjuat	 respondenter	 för	 ett	 stort	

byggföretag,	 vilket	 innebär	 att	 synvinklar	 från	 andra	 stora	 byggföretag	 gått	

förlorade.	 Även	 om	 det	 undersökta	 företaget	 är	 ledande	 inom	 ämnet,	 finns	

möjligheter	 att	 även	 de	 andra	 företagen	 besitter	 relevant	 kompetens	 och	

information	som	kunnat	vara	relevant	 för	studien.	Ytterligare	en	begränsning	är	

kopplad	till	det	stora	antal	nyckelaktörer	som	är	medverkande	i	byggprojekt	och	

behovet	av	externa	samarbeten	vid	utforskande	verksamhet.	Vår	studie	har	endast	

fokuserat	 på	 stora	 byggföretags	 perspektiv,	 och	 inte	 hur	 nyckelaktörer	 och	

samarbetspartners	påverkar	detta.	Detta	kan	eventuellt	påverka	möjligheterna	att	

lyckas	arbeta	med	och	verkställa	några	av	framgångsfaktorerna.	

Vår	 studie	 påvisar	 att	 samarbete	 med	 externa	 partners	 är	 en	 kritisk	

framgångsfaktor	för	att	lyckas	med	utforskande	verksamhet.	En	rekommendation	

för	 framtida	 forskning	 är	 därför	 att	 gräva	 djupare	 i	 projekt	 för	 partnerskaps-

innovation	och	undersöka	från	båda	perspektiven	hur	man	framgångsrikt	driver	

dessa	 projekt.	 En	 bättre	 förståelse	 för	 partnerskapsinnovation	 hjälper	 den	

utforskande	verksamheten	och	kan	bidra	till	att	uppnå	organisatorisk	ambidextri.	
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Bilaga	2	-	Intervjuguide	
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• Namn:	
• Position:	
• Organisatorisk	nivå:	
• Datum:	
• Längd	på	intervju:	

	
Bakgrundsfrågor:	

• Vad	är	din	position	inom	Alpha?	
• Hur	länge	har	du	haft	den	och	hur	länge	har	du	varit	på	Alpha?	
• Vad	är	dina	huvudsakliga	arbetsuppgifter?	

	
Introduktion	till	innovation	

• Känner	du	till	begreppet	innovation?	
• Vad	är	innovation	för	dig?	
• Skulle	du	säga	att	du	arbetar	med	detta,	och	i	så	fall	hur	ofta?	
• Vad	är	det	för	uppgifter?	
• Känner	du	till	radikal	och	inkrementell	innovation?	
• Vad	är	skillnaden	enligt	dig?		

o (Här	förklarar	vi	vår	syn	på	detta)	
• Kan	du	ge	exempel	på	radikal	och	inkrementell	innovation	på	Alpha?	
• Hur	uppstår	radikala	och	inkrementella	innovationer	på	Alpha?	

o Top-down	
o Bottom-up	
o FoU	
o Olika	typer	av	projekt	

• Hur	jobbar	ni	för	att	främja	både	och?	
	
Ambidextri/Tvåhänthet	

• Känner	du	till	begreppet	ambidextrous	organisation,	organisatorisk	
tvåhänthet?	

o Om	inte,	så	förklarar	vi	begreppet,	eller	vi	gör	det	i	vilket	fall	som	
helst.	

• Vad	tror	du	är	viktigt	för	att	lyckas	arbete	på	detta	sätt?	
• Tror	du	detta	är	viktigt	för	Alpha?	
• Upplever	du	att	ni	idag	på	något	sätt	arbetar	på	detta	sätt	omedvetet?		
• Om	ja,	hur	då?		
• (Vi	beskriver	de	tre	olika	strategierna	för	tvåhänthet)	
• Efter	att	ha	hört	dessa,	skulle	du	säga	att	ni	arbetar	på	något	av	dessa	sätt?	
• Hur	tror	du	att	ni	hade	kunnat	nyttja	dessa	för	att	främja	

innovationsarbetet?	
o Ser	det	olika	ut	beroende	på	var	i	organisatoriska	nivån?	
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o Tror	du	att	en	kombination	eller	att	ett	specifikt	arbetssätt	av	dessa	
hade	passat	bäst?	

• Ser	du	några	framgångsfaktorer	kopplat	till	att	arbeta	tvåhänt?	
o Ledarskap	och	Kultur	
o Samarbete	
o Människor	och	färdigheter	
o Metoder	
o Struktur	och	Styrning	

	
Identifierade	framgångsfaktorer	

• Följande	är	framgångsfaktorer	vi	identifierat	utifrån	den	vetenskapliga	
litteraturen.	Vilka	tycker	du	är	viktiga	och	hur	viktiga	tror	du	dessa	är?	

• Skulle	de	funka	inom	din	enhet/organisation/organisatoriska	nivå	samt	
hela	Alpha?	

	
Avslutningsfrågor	

• Är	det	något	du	vill	tillägga?	
• Finns	det	någon/några	du	tycker	vi	ska	intervju	för	ytterligare	insikt	i	

området?	
• Vill	du	vara	med	vid	en	senare	presentation	av	arbetet	och/eller	få	arbetet	

skickat	till	dig?	
• Vid	behov,	är	det	okej	att	vi	bokar	in	en	till	kortare	intervju	med	dig?	


