
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsekonomiska institutionen 

FEKH19 

Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå 

VT 2020  

 

 

 

 

Välj det osäkra före det säkra  

En fallstudie om hur dynamiska kapabiliteter kan hantera osäkerhet orsakat av 

ekonomisk chock 

 

 

Författare:  

Filip Altergård  960728-5856 

Anton Jernå 940612-2276 

Adam Åberg 971101-3459  

 

Handledare:  

Devrim Göktepe-Hultén 

 

Antal Ord:  

13 805  



 

 

 

 

 

 

2 

 

Förord 
 
Vi skulle vilja börja med att tacka alla personer på Hello There Games AB som vi fått intervjua 
och framförallt Oskar Eklund för en galet rolig resa under dessa månader. Vidare vill vi tacka 
vår handledare, Devrim Göktepe-Hultén, för vägledning och bollande av idéer - oavsett tid på 
dygnet. Till sist vill vi tacka vår nära vän Markus Gustavsson för att alltid sprida skratt, glädje 
och peppa oss under dessa tider.  
 
Lund, 31 maj 2020.  
 
 
 
 
 
 
_____________________ ________________________ _____________________ 
Filip Altergård   Anton Jernå    Adam Åberg     



 

 

 

 

 

 

3 

 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: Välj det osäkra före det säkra 
 
Seminariedatum: 2020-06-03 
 
Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management 
 
Författare: Filip Altergård, Anton Jernå, Adam Åberg 
 
Handledare: Devrim Göktepe-Hultén  
 
Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, osäkerhet, ekonomisk chock, förändring, ordinära 
kapabiliteter, ad hoc-problemlösning. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet 
företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. 
 
Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa 
primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. Primärdata har samlats in med 
semistrukturerade intervjuer och enkätundersökning internt på fallföretaget. Dataanalysen 
genomfördes med konstant- och mönsterjämförelse.  
 
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorin om dynamiska kapabiliteter, främst av Teece 
(1997, 2007), samt tillägg av vidare forskning. Därefter presenteras forskning om osäkerhet 
sammankopplat med dynamiska kapabiliteter. 
 
Empiri: Studiens fallföretag, Hello There Games AB, är ett litet spelutvecklingsföretag baserat 
i Göteborg, Sverige, som opererar i en snabbföränderlig bransch. Den rådande pandemin har 
lett till förändringar för företaget som hanteras av diverse åtgärder. 
 
Resultat: Företaget uppfyller delvis eller helt de kriterier som krävs för att uppnå dynamiska 
kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter såsom organisatorisk inlärning, kunskapshantering, 
strategic fit samt att forma om existerande kapabiliteter har använts för att hantera osäkerheten 
orsakat av en ekonomisk chock. 
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ABSTRACT 
 

Title: Choose uncertainty over certainty 
 
Seminar date: 2020-06-03 
 
Course: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management 
 
Authors: Filip Altergård, Anton Jernå, Adam Åberg 
 
Advisor: Devrim Göktepe-Hultén 
 
Keywords: Dynamic capabilities, uncertainty, economic shock, change, ordinary capabilities, 
ad-hoc problem solving. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of dynamic capabilities, in a small-
size company, during uncertainty caused by an economic shock.  
 
Methodology: The study follows an abductive reasoning with both qualitative and quantitative 
elements. The research design is a case-study of a single company. Primary data was collected 
with semi-structured interviews and a self-completion questionnaire. The data analysis was 
conducted through both constant comparative and pattern matching methods. 
 
Theoretical perspectives: The study is based on the theory of dynamic capabilities, mainly 
done by Tecee (1997; 2007), with the addition of further research. Research about uncertainty 
and dynamic capabilities is also presented.  
 
Empirical foundations: The case-study is based on a small-size game developing company, 
Hello There Games AB, located in Gothenburg, Sweden, and operating in a high-volatile 
market. The pandemic resulted in changes and made several actions to handle it.   
 
Conclusions: The company fulfills partly or fully criterias required to achieve dynamic 
capabilities. Dynamic capabilities such as organizational learning, strategic fit and reformation 
of existing capabilities have been used to handle the uncertainty caused by an economic shock.  
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INLEDNING 

Världsekonomin har aldrig tidigare försökt stängas ner och framförallt inte återupptas samtidigt 

som en pandemi fortfarande pågår. Covid-19 har sedan sitt första fall i december 2019 i Wuhan, 

Kina lett till en global ekonomisk chock. Hela länder har satts i karantän, företag världen över 

går på knäna och arbetslösheten är på historiska nivåer (Craven, Liu, Mysore, & Wilson, 2020; 

USBLS, 2020). Trots massiva stimulanser från statliga aktörer är de ekonomiska följderna 

oundvikliga. Företag sätts nu på prov och tvingas förändra och utveckla sina resurser för att 

anpassa sig efter de dramatiska förändringar som pandemin medför (Craven, Liu, Mysore & 

Wilson, 2020). Den resursbaserade teorin (RBT)1 ämnar till att förklara hur företag kan 

förändra och utveckla sina resurser för att uppnå långvariga konkurrensfördelar (Barney, 1991). 

Teece, Pisano och Shuen (1997) menade att RBT inte tog tillräcklig hänsyn till 

snabbföränderliga marknadsförhållanden och presenterade därmed dynamiska kapabiliteter2 

som en vidareutveckling av RBT (Eisenhardt & Martin, 2000).  

En bransch som karaktäriseras av snabb förändring är spelbranschen. Giganter så som 

Nintendo, Microsoft och Sony har under senaste decennier drivit utveckling och innovation 

vilket har bidragit till hur marknaden ser ut idag (Cade & Gates, 2016; Minotti, 2016). Idag är 

spelbranschen större än både musik- och filmindustrin tillsammans och förväntas ha en stark 

fortsatt tillväxt (Stewart, 2019).  

                                                
1 Översättning från den engelska termen “Resource Based View” (Barney, 1991) 
2 Översättning från den engelska termen “Dynamic Capabilities” och definieras som förmågan att integrera, skapa 
och omstrukturera interna och externa resurser (Teece et al, 1997)  
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Trots möjligheter i spelbranschen med fler uppkopplade enheter, skapar en pandemi 

stor osäkerhet hos företag och ekonomin i stort då ingen med säkerhet vet omfattningen av 

Covid-19 (Redeye, 2020; Sveriges Kommuner och Regioner, 2020). Viss forskning presenterar 

förslag på hur dynamiska kapabiliteter kan hantera osäkerhet (Tecee & Leih, 2016; Teece, 

Peteraf & Leih, 2016), vilket därmed blir av intresse under rådande situation. Dock avser Teece 

et al. (2016) osäkerhet orsakat av marknader med snabb teknologisk och finansiell utveckling, 

men nämner inte osäkerhet orsakat av ekonomiska chocker. Ekonomiska chocker kan uppstå 

till följd av exempelvis pandemier, akut råvarubrist eller finansiella kriser (Chappelow, 2019). 

Samtidigt kan både ekonomiska chocker och marknader med snabb teknologisk och finansiell 

utveckling resultera i djup osäkerhet (Bloom, 2009; Teece et al., 2016). 

Sammanfattningsvis ämnar teorin om dynamiska kapabiliteter att förklara hur företag i 

snabbföränderliga marknadsförhållanden kan vara konkurrenskraftiga, men omfattar inte 

hanteringen av osäkerhet orsakad av ekonomiska chocker. Samtidigt finns det indikationer att 

dynamiska kapabiliteter kan hantera osäkerhet orsakad av ekonomisk chock. Därutöver har det 

än gjorts relativt få empiriska studier där dynamiska kapabiliteter hos små och innovativa 

företag undersökts (Zahra, Sapienza & Davidsson, 2006; Sapienza, Autio, George & Zahra, 

2006; Tecee et al., 2016).  Därmed blir det av intresse att undersöka hur ett mindre företag i 

spelbranschen agerar under rådande osäkerhet. 
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Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag 

under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. Utifrån vårt syfte, har vi formulerat följande 

forskningsfråga:  

 

Vilka kriterier för dynamiska kapabiliteter uppfyller ett litet företag och vilka kapabiliteter 

kan användas för att hantera osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock?  

 

Utgångspunkt för vår studie är att teorin om dynamiska kapabiliteter inte gör tillräckligt 

med anspråk för att beskriva hur de kan användas för att hantera osäkerhet, specifikt orsakad 

av ekonomiska chocker. Eftersom det både finns diskrepans gällande detta fenomen samt få 

studier gällande små och innovativa bolag, har vi därför utgått ifrån en enfallsstudie av ett litet 

spelutvecklingsbolag. För att skapa en enhetlig bild av företaget har vi utgått ifrån en blandad 

forskningsdesign, med semi-strukturerade intervjuer och en enkätundersökning. Vidare har den 

empiriska data analyserat utifrån en konstant- och mönsterjämförelse3 (Glaser & Strauss, 

1967).  

                                                
3 Översättning från engelska termen “Pattern matching” (Glaser & Strauss, 1967) 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

Dynamiska kapabiliteter  

David Teece, Gary Pisano och Amy Shuen definierade begreppet dynamiska kapabiliteter i 

artikeln “Dynamic Capabilities and Strategic Management” (1997). Där presenterades 

dynamiska kapabiliteter som ett verktyg för att analysera ett företags förmåga att utveckla och 

anpassa konkurrensfördelar i ett föränderligt marknadsförhållande. Teece et al. (1997) 

definierade begreppet på följande vis: “Ett företags förmåga att integrera, skapa och 

omstrukturera interna och externa resurser för att möta snabbt förändrande miljöer” (Teece 

et al., 1997)  

Winter (2003) förklarade skillnaden mellan två typer av kapabiliteter. Ordinära 

kapabiliteter möjliggör för företag att få kortsiktiga vinster och är aktiviteter som ingår i 

företagets normala verksamhet. Andra typen av förmågor enligt Winter (2003), även kallat 

dynamiska kapabiliteter, skapar en konkurrenskraftig fördel genom att utöka, ändra eller 

omskapa ordinära kapabiliteter. Denna förklaring är lik Zahra et al. (2006) som också särskilde 

mellan ordinära kapabiliteter4 och dynamiska kapabiliteter. Ordinära kapabiliteter sägs då vara 

förmågan att lösa ett problem, medan dynamiska kapabiliteter syftar till förmågan att förändra 

tillvägagångssättet för att lösa problem. 

                                                
4 Översättning från engelska termen “Substantive capability” (Zahra et al, 2006)  
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Identifiering av möjligheter och hot. Dynamiska kapabiliteter delas upp i tre förmågor; 

(1) identifiering av möjligheter och hot, (2) agerande på möjligheterna samt (3) att hantera hot 

och bibehålla konkurrensfördelar (Teece, 2007).  

En organisation kan identifiera möjligheter på två sätt. Dels genom god tillgång till 

bristfällig information (Kirzner, 1973). Dels med att tillgå ny information och kunskap 

(Schumpeter, 1934). Företag måste regelbundet skanna och undersöka nya tekniker och 

marknader både lokalt och globalt (Nelson & Winter, 1982). Vidare krävs etablerade processer 

för att avgöra vilken information från omvärlden som är relevant och viktig för företaget 

(Danneels, 2008; Pavlou & El Sawy, 2006; Teece, 2007).  

När informationen sedan ska tolkas är följande frågor viktiga att besvara: Hur kommer 

det påverka tekniken? Hur och när kommer kunder och konkurrenter svara och reagera på 

förändringen? Specifik kunskap, kreativa aktiviteter och förståelse för kunder leder till ökad 

chans att korrekt tolka informationen och därmed kunna svara på frågorna (Nonaka & Toyama, 

2007). Ett problem kan uppstå om enbart ett fåtal personer hanterar viktig information, vilket 

kan leda till partiskhet i beslutsfattning och feltolkning (Teece, 2007). En decentraliserad 

organisation minskar detta problem och därmed ökar chansen att identifiera 

marknadsförändringar (Teece, 1997). Slutligen bör företaget avgöra till vilken grad nya 

kapabiliteter krävs för att anpassa sig till den värdefulla information man har identifierat 

(Barreto, 2010; Teece, 2007).  

Agerande på möjligheter. När ett företag har identifierat en möjlighet krävs förmåga 

att skapa intern kunskap och tillgå extern kunskap. Detta uppnås genom att skapa processer för 

kunskapsdelning inom organisationen (Kogut & Zander, 1992; Zahra & George, 2002). 
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Förbättrade processer är ofta resultatet av nya kombinationer av kunskap och är av stor vikt 

framförallt i turbulenta affärsmiljöer (Augier & Teece, 2009). Vid insamling av kunskap bör 

företag fokusera på extern kunskap och inte enbart intern. Anledningen till detta är då intern 

kunskap kan vara bristfällig för att agera korrekt (Lichtenthaler, 2009).  

När en ny teknik eller marknad har identifierats, alternativt förändrats, krävs det att 

företag aktivt anpassar sina produkter, processer eller tjänster. Detta medför i sin tur med största 

sannolikhet ett behov av att investera i specifika delar av verksamheten. Utmaningar med detta 

är att avgöra när, var och hur stor investering som krävs. Ett hinder vid investeringsbeslut kan 

vara organisationsstrukturen, där få beslutsfattare ofta leder till färre investeringar. 

Anledningen till detta är att färre infallsvinklar tas i beaktning och därmed högre risk för 

partiskhet i investeringsbesluten (Teece, 2007). Teece (2007) förklarar att beslutsfattare måste 

därför ta opartiska beslut under turbulenta marknadsförhållanden för att ha möjlighet till 

dynamiska kapabiliteter. För att uppnå dynamiska kapabiliteter bör även potentiell vinning från 

synergier i immateriella tillgångar beräknas vid investeringar. Detta skiljer sig från en ordinär 

kapabilitet i samband med investeringar, där det beskrivs som förmågan att beräkna på framtida 

avkastning i relation med kostnad. Det är större chans att genomföra en lyckad investering om 

flera alternativ analyseras, i kombination med en förståelse för hur kunder och konkurrenter 

kommer agera (Teece, 2007).  

Fortsättningsvis menar Nelson & Winter (1982) att lager på lager av processer och 

rutiner är fiende till innovation och snabbt agerande. Motsatt effekt uppstår om rutiner konstant 

utvecklas för att möta teknologiska och branschmässiga förändringar. 
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Hantera hot och bibehålla konkurrensfördelar. Tredje kapaciteten som krävs för att 

uppnå dynamiska kapabiliteter är att hantera hot och bibehålla konkurrensfördelar (Teece, 

2007). Kapabiliteter kan antingen byggas internt där existerande kapabiliteter formas om, eller 

förvärvas externt (Carlile, 2004; Teece, 2007). Förvärv avser uppköp av hela eller delar av ett 

annat företag (Capron, Dussauge & Mitchell, 1998; Capron & Mitchell, 2009; Lavie, 2006) 

som sedan integreras och länkas samman med existerande kapabiliteter. I en studie utförd av 

Iansiti & Clark (1994) påvisas ett positivt samband mellan hög grad av kunskapsintegration 

och finansiell prestation. En viktig faktor för att lyckas med integration är återigen 

decentralisering då fler infallsvinklar ger ett bredare perspektiv (Teece, 2007).  

Utöver decentralisering är strategic fit en viktig del av att kunna bibehålla och skapa 

konkurrensfördelar. Strategic fit uppnås då resurser blir mer värdefulla tillsammans än var och 

en för sig. Strategic fit innebär även hur väl företag anpassar sina kapabiliteter och resurser till 

omvärldsförändringar (Iansity & Clark, 1994). Som företagsledare är det därför fundamentalt 

att kunna skapa synergieffekter som bidrar till skapandet av dynamiska kapabiliteter. Teece 

(2007) nämner att välutvecklad organisatorisk inlärning och kunskapshantering är ytterligare 

faktorer som krävs för att bibehålla konkurrensfördelar. Know-how, alltså standardiserade 

rutiner, är ett effektivt sätt att skapa en god kunskapshantering.  

Slutligen kan en minskad friktion mellan principal och agent samt en gemensam 

målsättning mellan alla anställda bidra till dynamiska kapabiliteter (Teece, 2007).  
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Figur 1. Sammanfattning av dynamiska kapabiliteter  

Vidare forskning om dynamiska kapabiliteter 

Snabbföränderliga marknader. Eisenhardt och Martins (2000) forskning byggde 

vidare på Teece et al (1997), främst gällande hur olika typer av marknadsförhållanden kan 

påverka värdet av dynamiska kapabiliteter. De delar in marknader i antingen 

snabbföränderliga5 eller måttligt föränderliga6. I snabbföränderliga marknader är det svårt att 

avgöra vilka företagsmodeller som är framgångsrika samt hur marknadens gränser bör 

definieras. I dessa marknader har befintlig kunskap och resurser mindre betydelse jämfört med 

förmågan att skapa nya situationsspecifika kunskaper. Vidare karaktäriseras marknaden utav 

hög teknologisk utveckling, korta produktlivscykler och snabbt förändrade 

                                                
5 Översättning från engelska termen “High velocity” (Eisenhardt & Martin, 2000) 
6 Översättning från engelska termen “Moderate dynamic” (Eisenhardt & Martin, 2000) 
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konsumentbeteenden (Schilke, 2007). I en måttlig dynamisk marknad finns väldefinierade 

marknadsgränser, identifierbara företagsmodeller och förändring är lättare förutsägas. I denna 

marknadstyp är rutiner ofta detaljerade, komplicerade och analytiska processer som förlitar sig 

på inbyggd kumulativ, befintlig kunskap för att nå förutsagt resultat (Eisenhardt & Martin, 

2000). Eisenhardt & Martin (2000) menar att värdet av dynamiska kapabiliteter ökar i 

snabbföränderliga marknader.  

Ad hoc-problemlösning. Winter (2003) menar att företag förändrar sin resursbas utan 

att nödvändigtvis ha dynamiska kapabiliteter. Eftersom många förändringar sker utom egen 

kontroll behöver företag hantera utmaningar som de inte alltid är förberedda på. Winter (2003) 

föreslår ad hoc-problemlösning som ett samlingsbegrepp för de förändringsbeteende som inte 

beror på ett företags dynamiska kapabiliteter. Ad hoc-problemlösning beskrivs som något som 

inte är upprepande, mönstrat eller rutinbaserat. Winter (2003) menar att denna typ av 

förändring kommer ofta som en respons till oförutsedda händelser.  

Däremot säger Winter (2003) att företag inte uteslutande behöver använda ad hoc-

problemlösning som respons till oförutsedda händelser och snabbföränderliga marknader, utan 

kan användas i kombination med dynamiska kapabiliteter. Avsikten med samlingsbegreppet är 

att ad hoc-problemlösning och dynamiska kapabiliteter är olika sätt att hantera förändring 

(Winter, 2003).  

Osäkerhet orsakad av ekonomiska chocker  

En ekonomisk chock avser en oförutsedd förändring i grundläggande makroekonomiska 

variabler eller förhållanden såsom konsumtion, inflation och arbetslöshet (Chappelow, 2019). 
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En ekonomisk chock kan påverka utbud eller efterfråga, alternativt båda (Bergh & Jakobsson, 

2017). En chock som påverkar utbudet kallas för utbudsstörning vilket påverkar kostnader i 

produktion. En efterfrågestörning sker vid förändringar i konsumtion av slutkonsumenter och 

investeringar av företag (Fregert. & Jonung, 2014). Pandemi, krasch på bostadsmarknad och 

stora teknologiska förändringar är alla exempel på ekonomiska chocker (Chappelow, 2019). 

Dessa händelser benämns av Taleb (2007) som “Black Swan”-händelser, vilket han menar är 

oberäkneliga men i efterhand uppenbara.  

Osäkerhet uppstår vid avsaknaden av information om en framtida situation eller 

tillstånd (Borghesi & Gaudenzi, 2013). En ekonomisk chock kan leda till djup osäkerhet 

(Bloom, 2009). Många forskare har på senare tid visat att osäkerhet inte behöver leda till 

katastrof, utan kan ses som en möjlighet för företag (O'Malley, 2004).  

Dynamiska kapabiliteter och osäkerhet. 

Risk är sammankopplat med osäkerhet, då risk beskrivs som en mätbar osäkerhet (Kloman, 

1992). Många traditionella synsätt på strategisk ledning7 hanterar just risk med utgångspunkten 

att det går att analysera och anta marknadens framtida förändring. Detta gör att företag ofta 

hanterar osäkerhet på samma vis som risk (Teece et al., 2016).  

Teece & Leih (2016) kritiserar detta genom att förklara att användandet av 

riskhantering i en snabbföränderlig bransch enbart leder till falsk trygghet. Författarna påvisar 

att dynamiska kapabiliteter är av högsta vikt när företag möter hög osäkerhet i form av 

                                                
7 Översättning från den engelska termen “strategic management” 
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marknader med snabb teknologisk och finansiell utveckling. Oförutsedda händelser kan 

användas till något positivt, men det kräver en flexibel organisation och en breddad 

produktportfölj (Teece et al., 2016; Teece & Leih, 2016). Företag bör sträva efter att hantera 

oväntade händelser med minimal störning i övriga organisationen utan krishantering (Teece & 

Leih, 2016). 

METOD 

Val av forskningsdesign 

Vår forskningsdesign grundar sig i enfallsstudie med avsikt att fördjupa oss i ett specifikt 

fallföretag (Bryman & Bell, 2011). Tack vare en enfallsstudie kunde vi på ett resurseffektivt 

vis indikera på möjliga bidrag till teoriutveckling (Yin, 2007). En svårighet vi identifierat under 

arbetets gång är att vi inte kunde jämföra det empiriska resultatet med andra fall, som då kunde 

försvåra generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2007).  

Blandad forskningsstudie. Den primära datainsamlingen har genomförts genom 

triangulering där den kvantitativa datan har kompletterat den kvalitativa datan. Detta tillät oss 

att nå ut till hela fallföretaget och skapa en enhetlig bild. Teorin (Tecee, 2007) ställer krav på 

detaljerad och djupgående information vilket betyder att kvalitativ data var lämpligt. Fokus i 

vår uppsats var att identifiera underliggande faktorer till processer och rutiner som även styrker 

valet av kvalitativ data (Bryman & Bell, 2011). Vidare omfattar dynamiska kapabiliteter hela 

organisationen (Tecee, 2007) vilket gjorde det önskvärt att införskaffa data från alla anställda. 
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Detta samlades in via kvantitativ metod (Yin, 2007). Den kvantitativa primärdatan minskade 

även beroendet av information av ett fåtal nyckelrespondenter från den kvalitativa 

datainsamlingen (Yin, 2007). 

Den kvantitativa datan var inte statiskt signifikant för att kunna genomföra godtyckliga 

regressionsanalyser. Istället syftade den till att verifiera den kvalitativa datan (Bryman & Bell, 

2011). En möjlig nackdel med en blandad forskningsstudie var svårigheten att integrera de två 

olika typerna av primärdata, i en och samma dataanalys. Den kvantitativa datan har därför 

kategoriserats utifrån samma ramverk som den kvalitativa, och kan därmed presenteras 

gemensamt i det empiriska resultatet.  

Ansats. Forskningsdesignen följer en abduktiv ansats med syfte att motverka risken att 

det empiriska resultatet saknar stöd från de teoretiska referensramarna (Alvesson & Sköldberg, 

2008).  Ansatsen är välanvänd för studier inom samhällsvetenskapliga ämnen (Bryman & Bell, 

2011). Vi har alternerat mellan tidigare formulerade teorier och vår empiriska data som samlas 

in allt eftersom. Detta har medfört att vi kunde arbeta mer förutsättningslöst och undvika att 

förutbestämda teorier begränsat oss. En abduktiv ansats medförde också en större balans mellan 

vår empiri, samt teoretisk diskussion och reflektion i framtagandet av analys och slutsats 

(Bryman & Bell, 2011). Abduktiv ansats kan dock leda till att författare påverkas av partiskhet 

från tidigare forskning istället för att vara objektiv. Vi motverkade detta genom att samla in en 

teoretisk bredd från flera olika perspektiv och författare (Patel och Davidson, 2003). 
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Operationalisering 

Tolkning av dynamiska kapabiliteter. Tolkning av dynamiska kapabiliteter utgår från 

tidigare presenterat ramverk (se figur 1). De tre huvuddelarna Teece (2007) presenterade är: 

(1) Identifiering av möjligheter och hot; (2) Agerande på möjligheter; (3) Hantera hot och 

bibehålla konkurrensfördelar, har använts som huvudkriterier i vår analys. Varje huvudkriterie 

förtydligas med en förmåga, som vi därefter analyserar utifrån tre underkriterier i syfte att 

underlätta och tydliggöra analysen. Dessa kriterier analyserades utifrån att de uppfylldes helt, 

delvis eller ej. Då vissa kriterier kräver insikt från hela organisationen och andra kriterier kräver 

djupare förståelse har vi analyserat dessa utifrån olika källor.  

Tolkning av litet företag. Vi har valt att utgå ifrån den Europeiska Kommissionens 

definition av ett litet företag: Ett företag med 10 till 49 anställda och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro årligen (Europeiska Kommissionen, 2014). 

Tolkning av ekonomisk chock. Vi har valt att utgå från att en ekonomisk chock är en 

oförutsedd händelse som påverkar grundläggande makroekonomiska variabler. För att 

konkretisera detta utgick vi ifrån variabler som arbetslöshet, konsumtion och inflation, där 

minst en variabel ska ha förändrats av händelsen.   

Tolkning av förändring under osäkerhet. Utifrån den empiriska datan har vi härlett 

förändringar som uppkommit ifrån den ekonomiska chocken. För att säkerställa detta har vi 

haft krav på att en tydlig koppling mellan vad teorin förklarar som följder av en ekonomisk 

chock och det empiriska resultatet fanns. Vi identifierade både interna och externa förändringar 

i organisationen och har genomfört analysen därefter.  
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Tabell 1, Illustration hur datainsamlingsmetoderna kommer användas i vår analys.  
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Urval  

Val av bransch. Vår förundersökning ledde till att vi valde spelutvecklingsbranschen 

då den karaktäriseras av hög grad av teknologisk förändring och hög konkurrensintensitet 

(Arvell, 2019). Branschen uppfyllde de krav vilket enligt teorin är nödvändiga för att analysera 

dynamiska kapabiliteter. Tidigare forskning nämner även datorindustrin, däribland 

spelutvecklingsbranschen, som ett exempel där det är fördelaktigt att besitta dynamiska 

kapabiliteter (Eisenhardt & Martin, 2000), vilket var en motivationskälla till vår val av bransch.  

Val av fallföretag. Fallstudien är utförd på företaget Hello There Games AB, framöver 

Hello There, som bedriver utveckling av spel till diverse konsoler. Valet av fallföretag gjordes 

med strategisk insamling med anledning av att kunna säkerställa att företaget var relevant för 

vårt syfte (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2007). Vid initial kontakt med företagets VD fanns 

indikationer på dynamiska kapabiliteter, vilket vi ansåg som kritiskt för ett fallföretag att 

uppfylla för att kunna genomföra studien. Företagets storlek var sista kriteriet som vi tog 

hänsyn till och även detta uppfyllde Hello There.  

Val av ekonomisk chock. Vi har valt den rådande pandemin Covid-19 som en 

ekonomisk chock, då den uppfyller de kriterier som vi har satt.  

Det finns även en fördel att undersöka den nuvarande situationen då respondenterna har 

den aktuella händelsen färskt i minne (Bryman & Bell, 2011). Det fanns även ett personligt 

intresse att undersöka konsekvenserna av den rådande situationen, då den haft stor påverkan 

på omvärlden och oss själva.  
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Respondenter. Den initiala kontakten med Hello There genomfördes via telefon med 

företagets VD och grundare, Oskar Eklund. Vi hade ingen tidigare insyn i företaget och kunde 

via ett snöbollsurval bli hänvisade till passande respondenter utifrån våra önskemål (Bryman 

& Bell, 2011). Vi valde respondenter utifrån företagets organisationskarta och önskade 

intervjuer med personer i beslutsfattande positioner (se bilaga 6). Genom att vi själva önskade 

respondenter minskade vi risken för favorisering hos kontaktpersonen (Bryman & Bell, 2011).  

Respondenterna till vår enkätundersökning var alla anställda på Hello There.  

 

Namn Organisation Befattning Datum (Klockslag) 

Oskar Eklund Hello There  VD/Grundare  2020-04-22 (13:00-14:25) 

Eric Thelander Hello There Producent 2020-05-08 (13:30-14:20) 

Oskar Eklund  Hello There VD/Grundare 2020-05-10 (14:00-15:10) 

Annette Nielsen Hello There Art Director 2020-05-11 (12:30-13:25) 

Edvard Rutström Hello There  Utvecklare  2020-05-11 (15:30-16:25) 

Lina Lemser Hello There Studio Manager 2020-05-12 (13:05-14:00) 

Oskar Eklund  Hello There  VD/Grundare 2020-05-21 (13:35-14:35) 

Tabell 2, Intervjurespondenter   
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Datainsamling och forskningsinstrument  

Semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer då det ökade 

flexibiliteten för båda parter (Bryman & Bell, 2011). Samtliga intervjuer utgick från 

huvudfrågor med möjlighet att ställa följdfrågor i de fall vi ansåg att förtydligande och 

vidareutveckling av svaren krävdes. I de fall där information uteslutande fanns hos en specifik 

respondent genomfördes flertalet intervjuer med samma person. Vi delade upp alla intervjuer i 

olika delar för att skapa en tydlig och mer sammanhängande intervju (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjuerna med VD:n förändrades allt eftersom empirin samlades in och studiens syfte 

formaterades. Intervjuerna med de resterande respondenterna genomfördes dock med samma 

intervjuguide för att underlätta analys (se bilaga 1-4 för intervjuguider).  

Respondenterna informerades innan intervjutillfället med frågorna via e-mail för att öka 

deras förståelse kring intervjumaterialet och därmed bättre förberedda (Bryman & Bell, 2011). 

Vi inledde med generella bakgrundsfrågor, kopplade till studien, för att säkerställa en bekväm 

början för respondenten (Bryman & Bell, 2011). Vi informerade även respondenterna att 

intervjun skulle spelas in och de har fått möjlighet att ta del av, samt godkänna det 

transkriberade materialet (Yin, 2007).  

Samtliga intervjuer genomfördes via det digitala videomötestjänsten Zoom då rådande 

restriktioner inte tillät oss att besöka företagets lokaler. Tack vare videointervjuer kunde vi nå 

respondenter som tidigare kanske hade bedömts otillgängliga på grund av distansen mellan 

Lund och Göteborg. En ytterligare fördel med videointervjuer är att de har varit tidseffektiva, 

då företaget och de anställda har varit i en arbetsintensiv situation. Det har dock varit svårt att 
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identifiera kroppsspråk och andra icke-verbala uttryck, som försvårade nyansen av 

respondentens svar. Vi upplevde även att det digitala mötet gjorde det svårare att skapa 

engagemang hos respondenterna som eventuellt har lett till ett minskat intresse (Bryman & 

Bell, 2011).  

Enkätundersökning. Syftet med enkäten var att öka trovärdigheten med primärdatan 

samt få in mätbara svar från de anställda (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2011). Frågorna var 

stängda då det förenklade jämförelsen mellan svaren (Bryman & Bell, 2011). Enkätfrågorna 

hade en direkt koppling till de processer som påverkar hela organisationen (se tabell 1). 

Frågorna utgick ifrån en kvotskala, där 1 - Väldigt liten utsträckning och 5 - Väldigt stor 

utsträckning. Då svaren utgick ifrån respondentens egna upplevelse, vilket inte alltid är 

detsamma som det faktiska svaret, tolkas svaren främst som indikationer på vad som har sagts 

i intervjuerna. Vi har därmed inte byggt uppfattningar eller slutsatser från enbart enkäten utan 

förstärker eller förkastar primärdatan från intervjuerna. För att undvika bortfall tydliggjorde vi 

enkätens syfte i beskrivningen och framförallt förtydligade respondenternas betydelse. VD:n 

på Hello There har hjälp oss med att påminna samtliga att svara efter sju dagar.  

Enkäten var aktiv under 14 dagar [2020-05-06 - 2020-05-20] med 77% svarsfrekvens 

vilket anses som väldigt bra utifrån Bryman & Bell (2011). 

Sekundärkällor. Sekundärkällor har använts i form av en organisationsrapport om 

Hello There (se bilaga 6-9), samt information från företagets hemsida. Vidare har vi samlat in 

sekundärdata från tidningsartiklar och myndighetsinformation. Syftet med de sekundära 

källorna var att skapa empiriskt underlag för att genomföra vår analys.  
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Tillvägagångssätt och dataanalys  

Vid formuleringen av vårt tillvägagångssätt, tog vi inspiration från Bryman & Bell (2011), som 

presenterar följande tillvägagångssätt för kvalitativa studier:  

  Steg 1: Generella frågeställningar och forskningsfrågor 

I detta stadie formaterade vi den grundläggande frågeställningen samt avgränsade 

forskningsfrågan i grova drag, där dynamiska kapabiliteter hade väckt vårt intresse. Efter 

initialt möte med vår handledare tog vi beslutet att genomföra en grundläggande 

litteraturgenomgång. Detta hade i syfte att bilda oss en uppfattning om litteraturen utan en satt 

forskningsfråga.   

Steg 2: Val av relevanta platser och undersökningspersoner  

Urvalsprocessen, som tidigare presenterats, utgick från vilka egenskaper ett företag bör ha för 

att göra det möjligt att undersöka dynamiska kapabiliteter. Detta resulterade i val av 

fallföretaget Hello There. Detta kan i efterhand karaktäriseras som en process för att få inblick 

i företaget och därmed avgöra om ursprunglig frågeställning är hanterbart och möjligt. I 

samband med den drastiska utvecklingen av Covid-19 blev det oundvikligt att bli påverkade 

av tanken av situationen eventuellt gick att involvera i det valda ämnesområdet.  

Steg 3: Insamling av relevant data 

Litteraturen presenterade många olika kriterier ett företag bör uppfylla för att uppnå dynamiska 

kapabiliteter. Detta medförde en övervägning av vilken data som ansågs nödvändig för att 

genomföra studien korrekt. Bryman & Bell (2011) menar på att olika metoder av datainsamling 

är önskvärt för att fånga komplexiteten i en situation. Detta motiverade vår val av en blandad 
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forskningsstudie. Den insamlade empirin testades löpande mot tidigare forskning, vilket är en 

metod av Glaser och Strauss (1967) som benämns konstant jämförelse8. Den konstanta 

jämförelsen gjorde det möjligt att kontinuerligt samla in data och testa teorin i en interaktiv 

process för att utveckla studien allt eftersom. 

Steg 4: Specificering av forskningsfrågan respektive insamling av ytterligare data  

Detta steg, där ytterligare ny information samlades in, blev avgörande för hur vår studie 

formades. Efter ett par intervjuer noterades tydliga tendenser till dynamiska kapabiliteter och 

främst att anpassa sig utefter rådande situation. Vår abduktiva ansats lät oss undersöka tidigare 

teoretiska perspektiv på dynamiska kapabiliteter och ekonomiska chocker, vilket ledde till att 

vi fann diskrepans mellan tidigare forskning och hittills insamlad empiri. De nyfunna 

resulterade i vår slutliga forskningsfråga och resterande empiri samlades.  

Steg 5: Tolkning av data 

Vi diskuterade intervjuerna inom gruppen efter individuell kartläggning av värdefulla citat som 

sedan kategoriserades utifrån återkommande mönster. En nackdel vid denna tolkningsmetod 

var att vi gjorde respondenternas uttalanden till fakta som vi sedan byggt vår analys på.  

Steg 6: Analys och resultat  

Primärdata från intervjuer och enkätundersökningar jämfördes med studiens teoretiska ramverk 

(se figur 1), vilket ledde till en mönsterjämförelse. Jämförelsen med ramverket hade i syfte att 

kartlägga företagets potentiella dynamiska kapabiliteter. Mönsterjämförelse är därmed 

användbart då relationen mellan variablerna undersöks på ett icke-statistiskt sätt (Glaser och 

                                                
8 Översättning från engelska termen “Constant comparative method” (Glaser & Strauss, 1967) 
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Strauss, 1967). Då studiens syfte var att undersöka huruvida dynamiska kapabiliteter kan 

användas under osäkerhet orsakad av ekonomisk chock, analyserade vi vilka specifika 

förändringar som gjorts sedan osäkerheten uppstått. Slutligen kunde vi härleda om de 

förändringar som skett har sitt ursprung i vad tidigare analys resulterat i, alternativt kan 

härledas till andra teoretiska förklaringar.   

Studiens validitet och reliabilitet  

Vi har valt att utgå ifrån intern och extern validitet och reliabilitet, trots att det finns olika 

kriterier för att utvärdera kvalitén av kvalitativa studier (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & 

Bell, 2011). Vi anser att detta tillvägagångssätt har godast chans att säkerställa validitet och 

reliabilitet då vi använde en blandad forskningsstudie i kombination med att kriterierna har 

anpassats för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2007; LeCompte & Goetz, 1982).  

Att analysera det framtagna teoretiska ramverket med mönsterjämförelse har som syfte 

att stärka den interna validiteten, vilket innebär att studien mäter vad den avser att mäta (Yin, 

2007). Den interna validiteten säkrades genom användandet av intervjuguider, samt att ge 

respondenterna möjlighet att läsa, korrigera och förtydliga vår transkribering (Bryman & Bell, 

2011). Vi använder rivaliserande förklaringar av dynamiska kapabiliteter, i kombination med 

triangulering, för att ytterligare stärka den interna validiteten (Yin, 2007). Alla respondenter 

har godkänt materialet utan några redaktionella ändringar.  

Vi har fokuserat på att säkerställa den externa validiteten då vi från start varit medvetna 

om att en enfallsstudie i kombination med snöbollsurval medför svårigheter att uppnå 

generaliserbarhet (LeCompte & Goetz, 1982). En viss generaliserbarhet kan uppnås i vår 
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studie, då vårt resultat är tänkt att användas som en utgångspunkt till framtida studier för att 

fortsätta utveckla teori (Bryman & Bell, 2011). Eisenhardt & Martin (2000) anser även att 

dynamiska kapabiliteter är mer replikerbara och homogena än andra teorier om 

konkurrensfördelar, vilket kan stärka generaliserbarheten i vår slutsats till andra fall.  

Studiens sociala kontexter är svår att återskapa då den nuvarande situationen är unik, 

vilket leder till en svårighet att replikera vår struktur vid framtida studier (LeCompte & Goetz, 

1982). Detta har vi motverkat genom en tydlig forskningsprocess där vi beskriver samtliga steg 

i vårt tillvägagångssätt. De semistrukturerade intervjuerna medför viss risk för minskad 

replikerbarhet då följdfrågor vara svåra att återskapa. Då vår intervjuguide är strukturerad med 

avskilda delar leder det till ökad replikerbarhet i att utformandet av liknande intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011).  

Samtliga författare i vår forskningsstudie har deltagit i alla intervjuer för att skapa en 

gemensam uppfattning av den empiriska datan och därmed säkerställa den interna 

reliabiliteten. Vidare har vi tillsammans läst igenom transkriberingarna för att säkerställa att 

den representerar respondentens svar. Pålitligheten9 i studien har stärkts genom att bibehålla 

en hel, öppen och reviderbar dokumentation av tillvägagångssätt, intervjumaterial och andra 

datakällor (Bryman & Bell, 2011). Det förbättras även genom att vår handledare Devrim 

Göktepe-Hultén, docent i forskningspolitik vid Lunds Universitet, har bidragit med vägledning 

till vårt arbete.  

                                                
9 Översättning från engelska termen “Dependability” (Bryman & Bell, 2011) 
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EMPIRI 

Covid-19 

I slutet på december 2019 kom rapporter från Wuhan, Kina att ett virus som gav symptom likt 

lunginflammation hade dykt upp. Viruset skulle snart identifieras som Covid-19, en version på 

Coronaviruset som under tidigt 2000-tal skrämt världen i form av SARS (NIH, 2020; WHO, 

2020). I mitten på januari spreds viruset utanför Kina för första gången och den 11:e mars 2020 

deklarerade WHO viruset som en pandemi (WHO, 2020). Vid skrivtillfället (2020-05-31) har 

6,104,980 fall rapporterats varav 370,078 dödsfall runt om i världen och i Sverige har 37,542 

rapporterade sjukdomsfall varav 4,395 dödsfall (JHU, 2020; FHM, 2020). 

Folkhälsomyndigheten i Sverige har gått ut med ett flertal allmänna råd till både allmänheten 

och företag att följa. Allmänna folksamlingar är begränsade till 50 personer och 

reserestriktioner är införda. Till arbetsgivare rekommenderar man bland annat att de bör 

säkerställa att anställda kan arbeta hemifrån, om det är möjligt, och att de bör undvika resor 

som inte anses som viktiga (Folkhälsomyndigheten, 2020).  

Den begränsade rörelsen har lett till en efterfrågechock på marknaden som medfört att 

många företag tvingats gå i konkurs (Region Skåne, 2020). Europeiska centralbanken berättar 

om en stor tillväxtschock för den globala ekonomin. Forskare i USA, där man som land redan 

påvisar en arbetslöshet på 14,7% i slutet av april, benämner en framtid med mindre 

globaliserade värdekedjor och en värld där konsumtionen kommer gå ner (USDOL, 2020; 
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Affärsvärlden, 2020; Politico, 2020). Det finns även indikationer på att Covid-19 kommer 

påverka inflationen framöver (Broeders, Goy, & Peterson, 2020). 

Presentation av Hello There  

Hello There grundades 2009 i Göteborg och är ett indiespelbolag som producerar främst 

marknadsförings- och utbildningsspel (Hello There, u.å.). Hello There har sedan starten 

utvecklats från att vara en renodlad spelutvecklare för mobila enheter till att ha en större 

diversifierad portfölj av olika affärsområden (Eklund, 2020).  

”Hello There är en renodlad spelstudio med tre olika affärsområden”, så lyder de första 

orden från Hello Theres VD. Första affärsområdet bygger på konceptet “Work for hire”10, 

vilket kan liknas med konsultverksamhet, där Hello There utvecklar spelbaserade utbildningar 

och marknadsföringsspel till företag. Några av deras kunder är Puma, Adidas och Volvo 

Trucks. “Joint ventures” representerar affärsområde två, där Hello There producerar 

konceptspel tillsammans med artister som AVICII och Alan Walker. Tredje affärsområdet är 

utveckling av egna “intellectual properties”, härmed IP11, där företaget utvecklar spel som de 

har helt ägandeskap över. Idag består konsultverksamheten för 20% av omsättningen och 

övriga 80% av omsättningen härleds till joint ventures och egenutvecklade IP (Eklund, 2020).  

Organisationsstruktur i bolaget. Hello There är ett bolag med 13 tillsvidareanställda. 

Ledningsgruppen utgörs av producenten Eric Thelander, studiomanagern Lina Lemser och 

VD:n Oskar Eklund. Vidare tar ledningsgruppen in specialistkompetens från olika områden av 

                                                
10 Termen “Work for hire” är fackspråk som företagets VD använder sig av, vi har valt att inte översätta dessa.  
11 Termen “Intellectual properties” är fackspråk och har ej översatts. 
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företaget beroende på vilket ärende de ska hantera (Bilaga 6; Eklund, 2020). Ägargruppen 

består av flertalet investerare med långa erfarenheter inom spel-, mat- och finansbranschen. 

Företagets struktur består av fyra olika divisioner i form av art, developers, producenter och 

gamedesigners (se bilaga 6), som samtliga rapporterar till VD. “Det är en platt organisation, 

det är jag och sen nästan rakt ner. Och vi kommunicerar nästan dagligen med alla” säger 

Eklund (2020) när han beskriver hur Hello There jobbar. Vidare förankras majoriteten av 

organisationsbesluten hos de anställda. “Oh ja, det är inte så att vi är bara ett gäng specialister, 

utan vi lyssnar mycket på organisationen.” säger Eklund (2020) i svar på huruvida 

medarbetarnas input tas i beaktning vid beslut.  

Uppfattningen om att organisationsstrukturen är platt med få hierarkiska nivåer delas 

av medarbetarna i företaget och kulturen förklaras som kunskapsdrivande och 

informationsdelande (Lemser, 2020; Rutström, 2020; Nielsen, 2020). “I och med att det är 

ganska platt och alla sitter bredvid varandra, så har vi en ganska bra förståelse och koll för 

de andras kunskaper.” (Rutström, 2020). Hello There tar stolthet i sin kultur vilket visar sig i 

deras vardagliga jobb samt i hur de presenterar sig utåt mot intressenter. Dialogen är öppen 

mellan kollegorna, där input värderas högt oavsett vilken position man har (se bilaga 8). Vidare 

uppmuntras krossfunktionellt samarbete för att ta del av varandras expertis (Eklund, 2020; se 

bilaga 8). 

Processer och rutiner  

Skanna, söka och utforska tekniker och marknader. Hello There jobbar frekvent med 

informationssökning och skanning av marknaden på olika sätt, där deras interna forum 
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“Datarådet” presenteras som en värdefull informationskälla där alla anställda på företaget är 

inkluderade. I datarådet hanteras frågor gällande nyutvecklade tekniker till branschmässiga 

förändringar såsom Googles utveckling av AR-teknologi (Eklund, 2020). Eklund (2020) säger 

att: “Vi diskuterar de spaningar som upptäckts, så bjuder företaget på en lunch, så sitter dem 

(Developers) i två timmar och kollar vad som händer med andra företag”. Utöver det interna 

forumet kommuniceras det dagligen via diverse digitala kommunikationsmedel, såsom Skype, 

gällande förändringar i branschen. Nielsen (2020) tror att åldern och intressen hos de anställda 

hjälper, då många använder sociala medier, läser bloggar och hemsidor med koppling till 

spelbranschen.  

Hello There har skapat en kultur som förespråkar informationssökning där stort 

personligt intresse av ny teknologi förstärker informationsspridning (Thelander, 2020; 

Rutström, 2020; Lemser, 2020). Spelmotorn, Unity, är ett verktyg som används dagligen under 

spelutvecklingen. Unity har även en teknikblogg där det publiceras dagliga uppdateringar i 

branschen samt erbjuder utbildningar. Spelutvecklarna på Hello There uppmanas att ta eget 

ansvar för att utforska och testa nya tekniker för att sedan visa för nya och befintliga kunder 

(Rutström, 2020). Resultatet av den intensiva informationssökningen visas även i 

enkätundersökningen (se bilaga 13) där de anställda anser företaget vara skicklig att 

uppmärksamma skiften i branschen. Dessutom anser en majoritet att företaget är bra på att 

observera och utnyttja teknologiska trender (se bilaga 12), men inte till samma utsträckning 

som att identifiera skiften. 

Skapandet av informationsflöde genom organisationen. Thelander (2020) och 

Rutström (2020) beskriver att hanteringen av extern information sker informellt, med få 
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riktlinjer. Informationsflödet sker på individnivå där personen som hämtar in extern 

information för det vidare internt (Rutström, 2020; Thelander, 2020). När GDPR trädde i kraft 

behövde företaget hantera en stor mängd ny information. Nielsen (2020) förklarar processen 

för att lösa den situationen som omfattande, men smidig. En utvald grupp anställda samlades 

för att diskutera och inhämta både intern och externa information. Slutligen prioriterade 

gruppen vilka delmoment som behövdes genomföras för att möta kraven från GDPR (Nielsen, 

2020).  

Ledningsgruppen ses varje måndag och fredag där uppdateringar av pågående projekt 

är en stående punkt på agendan (Eklund, 2020). Denna information sprids sedan till alla 

anställda under ett veckomöte där de anställda uppdaterar om projekt och lyfter värdefull 

information till ledningen (Lemser, 2020). I enkätundersökningen (se bilaga 11 & 14), lyfter 

de anställda att de blir snabbt informerade och får tillgång till värdefull information. 

Information värdesätts högt och Eklund (2020) uttrycker sig följande; “Tack vare tidigare 

tjänster, har jag lärt mig att information är viktigt, hellre för mycket än för lite. Alla vill nästan 

ha information hela tiden”. Projektplanering och allmänna möten sker fyra tillfällen per vecka 

och projektmöten sker dagligen (se bilaga 9). Företagets kultur och få hierarkiska nivåer leder 

till information sprids snabbt mellan de anställda inom olika divisioner och slutligen till VD 

(Eklund, 2020). I enkätundersökningen anser en majoritet av anställda att de är delaktiga att 

bidra med värdefull information, som berör förändringar i branschen (se bilaga 10). Vidare har 

Core Team en kontinuerlig dialog sinsemellan nästintill dagligt, något som VD:n delar vidare 

i veckomöten (Eklund, 2020).  
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Agerandet på företags- och branschmässig värdefull information.  

Agerande på intern och extern information sker på två sätt, både uppåt och nedåt i 

organisationen. Eklund (2020) beskriver att information från anställda tas vidare till 

ledningsgruppen som i sin tur tar ett beslut om hur bolaget bör agera. I de fall där Eklund 

mottagit information externt så presenteras och diskuteras alternativen i ledningsgruppen, för 

att sedan söka respons hos berörda divisioner i organisationen. Lemser (2020) säger: “(...) det 

handlar om en balans mellan att undersöka information som redan finns på marknaden, alltså 

hos kunderna, samtidigt som vi har tillgång till ny information inom branschen. Det gör det 

möjligt att positionera oss gentemot konkurrenter”. Delaktighet i beslutsprocesser värderas 

högt och genomförs praktiskt via kontinuerlig kontakt och öppna frågor till ansvarig för de 

olika divisioner. Eklund (2020) säger: “(...) vi tar in den person som är specifik för det området 

det berör. Så det gör vi uteslutande. Vi diskuterar saken först med ledningsgruppen och inte 

med alla, det hade varit ohållbart. Men det förankras alltid med personalen, det tycker jag är 

viktigt”. Lemser (2020) klargör processen och förklarar att ledningsgruppsmöten har som 

funktion att bedöma helheten av ett beslut för att sedan under planeringsmöten få tankar från 

berörd områdesansvarig. Den goda delaktigheten både Eklund och Lemser beskriver visas även 

i enkätundersökningen där en majoritet av anställda anser att de uppmanas att iaktta extern 

information som kan vara värdefull till företagets utveckling (se bilaga 18).  

Hello Theres Core Team anses väldigt värdefullt av Eklund (2020) och bistår med 

extern information för att skapa möjligheten att ta ett korrekt beslut. Core Team hjälper med 

frågor som berör bland annat långivare, finansieringsrundor och nyemissioner. Informationen 
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sprids snabbt inom ägargruppen tack vare att kommunikationen sker online och bidrar till att 

Hello There kan agera fort på nya händelser (Eklund, 2020).  

Processen att agera på värdefull information beskrivs olika beroende på situation och 

respondent, där Thelander (2020) som jobbar som producent, beskriver att idégrupper med 

utvecklare, grafiker och designer är en nyckelfunktion. Under dessa möten diskuteras potentiell 

användning av den nyfunna informationen. Denna process är kontinuerlig under projektets 

gång, alternativt när ett projekt ska säljas in (Thelander, 2020). Rutström (2020) menar att det 

inte finns några uttalade rutiner kring agerandet, men att alla uppmanas till att dela information. 

Agerandet på värdefull information anses vara ett krav för att lyckas med ett projekt. I 

enkätundersökningen finns det en stor spridning hos anställda på frågan gällande om de är bra 

eller inte på att iaktta värdefull information (se bilaga 15).  

Uppmaning om innovation och idéskapande. Innovation anses existera naturligt på 

Hello There då det har skapats en kultur som uppmanar de anställda att framföra idéer (Eklund, 

2020; Rutström, 2020). Att kulturen som förespråkar informationsdelning anses leda till 

innovation kan förklaras utifrån ett citat från Eklund (2020); “Mina anställda kan komma och 

säga ‘Jag kollade upp detta över helgen’ och då säger jag; ‘Du får tre dagar till på dig att 

djupdyka inom ämnet och redovisa vad du kommit fram till på fredag, så kan du lägga ditt 

nuvarande projekt på is’, vilket jag verkligen tror många uppskattar”. Tidigare har även 

konceptet “Creative Fridays” testats, där de anställda fått avsätta halva alternativt hela fredagar 

till egna initiativ. Trots detta ansåg de anställda att deras kreativitet och tid borde riktas mot de 

projektet som pågick och har istället uppmanats till innovation inom projektets ramar (Eklund, 

2020).  
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Thelander (2020), i samklang med Nielsen (2020), beskriver en liknande upplevelse till 

Eklunds och beskriver det som att företaget bistår de anställda med verktygen medans 

utforskandet i sig ofta sker med egen vilja. Kombinationen av jobb och egen vilja från de 

anställda går hand i hand, vilket tydliggörs av Thelander (2020): “ (...) man tänker ofta “Detta 

skulle jag vilja göra, men det finns inte tid”, utan då labbas det på fritiden då man har en 

kunskapstörst som man vill släcka, som man inte har utrymme i den vanliga verksamheten”. I 

enkätundersökning anser även en majoritet att de blir uppmanade till att lyfta och genomföra 

innovativa lösningar (se bilaga 16 & 17). Dessutom skapas idéer genom företagets nära 

samarbete Unity genom bland annat flertalet företagsbesök på deras huvudkontor i Köpenhamn 

(Rutström, 2020). Slutligen avsätts tid för att ständigt vara uppdaterade med spel runtom i 

världen, där de anställda blir ombedda att testa topp fem spel i några av världens kontinenter. 

Detta sker på arbetstid och leder, enligt Eklund (2020), till ökad innovation och framförallt 

inspiration till deras egna produkter.  

Agerandet på konkurrenskraftiga möjligheter genom investeringsbeslut. Vid 

investeringsbeslut vägs flertalet aspekter in, där potentiell säljvolym, vidare samarbeten, 

finansiell avkastning och potentiella risker är några av de huvudsakliga aspekterna som alltid 

undersöks (Eklund, 2020). Initialt träffar i princip alltid VD:n investerare för 

informationsinsamling. Vid större investeringsbeslut används extern rådgivning från konsulter 

inom finans och juridik. Slutligen utvärderar styrelse och ägargrupp utifrån vilka krav och 

önskemål som finns för investeringen. Hello There har trots en relativt liten studio en bred 

produktportfölj av egenutvecklade projekt, konsulttjänster och konceptspel. Den stora 

variationen är ett resultat av agerande på möjligheter över åren samt stor anpassningsförmåga 
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internt (Eklund, 2020). Konsulttjänsterna anses som främst finansiella investeringar, medans 

konceptspel med AVICII och Alan Walker är tudelat ekonomisk och varumärkesvinning. 

Eklund (2020) beskriver att dessa investeringar har samma marginaler som andra projekt, men 

med spridning av varumärket som effekt. 

Förändring av vardagliga arbetsprocesser. Det sker löpande förändringar under och 

mellan projekt vilket bidrar till en kontinuerlig utveckling av dagliga processer (Lemser, 2020). 

För att identifiera potentiella förbättringar används en digital plattform för projektplanering där 

uppgifter delas upp, utförs och utvärderas (Eklund, 2020). Det är ett pågående jobb att förbättra 

den digitala plattformen då producenten i fråga vill ha så detaljerad information som möjligt, 

vilket skiljer sig från andra anställda som bara vill fokusera på sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter (Thelander, 2020).  

Nielsen (2020) berättar att de själva tar med sig erfarenheter till varje projekt och kan 

därmed förändra mindre effektiva processer genom att tillsammans testa olika alternativ. 

Vidare berättar hon att tillvägagångssätt byts flertalet gånger under åren, vilket anses som en 

styrka då alla strävar efter att effektivisera sitt arbete. Vidare har Hello There genom att moln-

basera sina servrar, effektiviserat anställda arbete navigera i deras databas (Nielsen, 2020) Det 

har gjorts försök att skapa färdiga moduler och koder att använda för alla projekt, men då 

projekten ofta är unika, har fokus istället skiftat till att förändra och utveckla in-house processer 

(Rutström, 2020).  

Rutiner och processer förändras även i samband med nya samarbeten där Eklund (2020) 

ger ett exempel på detta; “(...) istället för att sitta alla tillsammans satt manusförfattarna och 

jobbade strukturerat med några avgränsade delar, det gick väldigt bra för då kom dem långt 
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utan att någon producent eller manager la sig i. Och det sättet att jobba ska vi implementera i 

alla våra projekt.”. 

Över tid har affärsområden förändrats från uteslutande mobilapplikationer, till en bred 

portfölj (Thelander, 2020; Eklund, 2020). Trots bolagets unga ålder har Hello There lyckats 

följa marknadens efterfrågan i kombination med att skapa en solid finansiell grund för att 

överleva. Thelander (2020) menar att bolagets utveckling beror på förmågan att flexibelt skifta 

fokus genom hela organisationen utan att tappa kvalitén. Branschen och kunderna har 

förändrats drastiskt över senaste tio åren, vilket medför att alla känner sig uppmanade att testa 

nya lösningar för att lyckas möta den ständiga förändringen (Lemser, 2020; Cade & Gates, 

2016). Eklund (2020) beskriver Hello Theres medvetna diversifieringsstrategi hjälper företaget 

att hantera marknadsförändringar. Många andra mindre bolag, tillika konkurrenter, i samma 

bransch har en smalare kundbas och har inte lika diversifierad produktportfölj. 

Inhämtandet av varandras kunskap. Eklund (2020) säger “Hela vår business 

genomsyrar synergi” i slutet av sitt svar gällande hur Hello There skapar synergieffekter. Det 

är alltid en målsättning för Hello There att uppnå synergieffekter, trots att det är svårt att få 

fram konkreta exempel (Rutström, 2020). Hinder och utmaningar uppstår dagligen på 

arbetsplatsen, där lanseringen av ett spel för konsolen Nintendo Switch användes som ett 

exempel av Eklund (2020). Utmaningen uppstod då Nintendo Switch prestanda är lägre än 

tidigare konsoler, krävdes det en omformatering av grundsystemet. Detta scenario var ett 

ypperligt exempel på hur kompletterande kunskap inom företaget ledde till ett positivt resultat 

i form av lansering på utsatt datum. Två till tre utvecklare, med olika baskunskaper, från olika 
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system, blev den vinnande lösningen och som Nielsen (2020) sa; “Två huvuden är klokare än 

ett, vilket gör att vi ofta jobba tvärvetenskapligt”. 

Datarådet används inte enbart som informationsdelning utan som kunskapsspridning 

mellan de anställda (Eklund, 2020). Eklund (2020) är ödmjuk inför att många misstag har 

begåtts under företagets livstid och han har även utan framgång testat olika metoder för att nå 

kunskapsspridning. Främsta anledningen till detta är enligt honom den mänskliga faktorn, 

exempelvis att utvecklare har kunskap inom olika programmeringsspråk. Då det är naivt att 

förutsätta att utvecklarna ska lära sig varandras programmeringsspråk leder det därmed ofta till 

egenutvecklade koder (Thelander, 2020). Trots detta scenario berättar Eklund (2020) att det 

finns ramar för hur mycket utvecklarna själva får skapa sin egna kod vilket leder till att kunskap 

delas. När denna interaktion mellan utvecklare sker skapas nya processer men framförallt ökad 

kunskapsintegrering internt. Uppfattningen är att de anställda har bra förståelse för varandras 

kunskaper, vilket i sin tur leder till att de anställda tar hjälp av varandra. När personalen arbetar 

i kross-funktionella grupper skapas även ett förtroende för varandra vilket leder till att alla lär 

av varandra (Rutström, 2020). Detta är i linje med enkätundersökningen där en majoritet anser 

att de tar del av kollegors kunskap (se bilaga 20).  Utöver den löpande kunskapsspridningen 

sker det möten kontinuerligt, vilket Thelander (2020) nämner i sin intervju; “Sen har vi lunch-

skissning, där grafiker, och andra personer, bara kan sitta och skissa och skissa, för att sedan 

ge feedback till varandra.”. Vidare visar enkätundersökning även en klar majoritet anställda 

att de förlitar sig på support mellan olika avdelningar (se bilaga 22).  

Synkronisering av mål mellan principal och agent. Det finns en viss diskrepans i 

målsättningen mellan ägargruppen och de anställda. Eklund säger att tack vare den platta 
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organisationsstrukturen, i kombination med god intern kommunikation, ökar chansen att 

uppsatta mål kommuniceras ut till hela organisationen. Medans ägargruppen har fokus på 

finansiella mål är anställda främst intresserade av nya projekt och få utöva sina intressen. För 

en del anställda är inte traditionella incitament, i form av lön, det viktigaste. Genom att 

acceptera de anställdas önskningar upplever Eklund (2020) att det bidrar till motivationen på 

jobbet. För att sammanfoga båda parters motiv presenteras ofta nyheter ur ett både finansiellt 

och på generellt plan (Eklund, 2020). Lemser (2020), som via sin roll kommer i kontakt med 

agent-principal problematiken, beskriver att under hennes tio år på företaget aldrig varit ett 

problem med motivationen. Hon tror att det främst beror på att majoriteten, om inte alla, jobbar 

mot samma mål; att leverera bra projekt till kunder. Detta i sig gör att både ledningen och de 

anställda kan alla mötas genom att skapa projekt. Däremot visas blandade åsikter om detta sett 

främst i fråga 10 från enkätundersökning, där det är spridda uppfattningar kring vetenskapen 

om vilka mål företaget och individen har som helhet (se bilaga 19). Tillika är det en viss 

splittring, dock en majoritet, som anser att målen är i sin tur integrerade i den dagliga 

verksamheten (bilaga 21).  

Osäkerhet  

Riskhantering och bemötande av osäkerhet. Både Thelander (2020) och Rutström 

(2020) svarar att tidigare osäkerhet i nivå med Covid-19 inte har hanterats. Nielsen (2020) 

menar att det är det största som hänt sett till osäkerhet trots att händelser såsom införandet av 

GDPR. 



 

 

 

 

 

 

41 

 

Det har ej funnits en uttalad riskhantering på Hello There (Thelander, 2020). Nielsen 

(2020) säger: “Jag skulle inte säga att det finns en tydlig plan, utan att vi avvaktar och arbetar 

på som vanligt till det dyker upp ny information som vi behöver ta ställning till.” för att beskriva 

hanteringen av osäkerhet. Detta är likt uttalandet från Rutström (2020): “Vi har ingen 

definierad riskhanteringsplan, den definieras när vi hamnar där.”. Eklund (2020) själv 

bekräftar detta med att säga att de inte har en konkret riskhanteringsplan och är inne på samma 

spår som Rutström. “...istället har vi en ständig förändring och plan därmed skulle man kunna 

säga, i och med att vi är i en snabbrörlig och föränderlig bransch.” (Eklund, 2020). De 

anställda har ett förtroende på ledningsgruppens förmåga att hantera kriser trots avsaknaden av 

en uttalad riskhantering. “Jag känner en säkerhet med dom (ledningsgruppen) under med dessa 

situationer, då vi har kompetent folk som hanterat liknande händelser förut.” (Rutström, 2020). 

Lemser (2020) har även en stark tillit till ledningen då hon med god insyn kan berätta att 

företaget har bra flexibilitet att skala ner verksamheten om det skulle behövas. 

Hello There har en uttalad nisch mot sport- och underhållningsspel. Det är i dessa 

områden som de satsar mot och vill ta marknadsandelar. I ett av deras tre affärsområden, Work-

for-hire, ger dem sig själva möjligheten att ta uppdrag som nödvändigtvis inte är i linje med 

deras nisch. Detta är något Hello There anser är en form av riskminimering då de diversifierar 

sin portfölj med projekt i en mängd olika branscher (Eklund, 2020). Dessa branscher innefattar 

bland andra offentliga sektorn, bilindustrin, och hygienartiklar. 

För Hello There är planerad riskhantering inget som det lägger kraft och ansträngning 

på utan har under åren förlitat sig på den kunskap det besitter för att bemöta oförutsägbara 

händelser (Eklund, 2020; Thelander, 2020).  
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Covid-19 och dess påverkan. Det finns en gemensam mening på Hello There om att 

Covid-19 anses som en potentiell risk vilket har lett till osäkerhet för företagets framtid 

(Eklund, 2020; Thelander, 2020; Nielsen, 2020; Rutström, 2020; Lemser, 2020). För företagets 

ägargrupp och investerare var Covid-19 initialt en stor risk som behövde hanteras. Efter 

diskussioner bland ledningen, ägarna och investerarna bemöter nu Hello There nu Covid-19 

som en stor möjlighet att bli mer lönsamma. “Mina ägare fick däremot panik och vi satt i 

många initiala möten, men det förändrades väldigt snabbt. De insåg, likt mig, att spelindustrin 

är en perfekt möjlighet“ (Eklund, 2020).   

Rutström (2020) pratar om möjligheten som uppstår nu då fler människor sitter hemma 

och spelar spel. Däremot är han öppen med att det aldrig varit mer osäkert än just nu. Nielsen 

(2020) upplever att marknadens konsensus på huruvida spel är bra eller inte har förändrats. 

“Det är ju spännande inom spelbranschen, speciellt vid kriser, då spelbranschen kanske 

påverkas minst, eller nästan positivt. Exempelvis nu, när alla sitter hemma, och experterna har 

sagt ‘Spela inte spel, det är farligt’, säger nu ‘Spela spel, det är bra mot depression” (Nielsen, 

2020).  

Förändringar av processer och rutiner 

Företagsspecifika och interna förändringar. Thelander (2020) beskriver 

händelseförloppet att jobbar hemifrån på följande sätt; “(...) när vi väl tog beslutet att jobba 

hemifrån, så var det faktiskt inte några konstigheter, utan folk tog med sig den hårdvaran som 

folk behövde för att kunna jobba hemifrån. Sen var det faktiskt lite, ja, bara “hejdå” och så 

körde vi på som vanligt hemifrån.” I relation till andra företag anser Nielsen (2020) att Hello 
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There har klarat sig bra sett till permitteringar och kunder. Rutström (2020) säger att det känns 

“Tryggt och stabilt!” när han beskriver hur han känner över att hans kollegor snabbt lyckats 

ändra på deras arbetsmetoder under Covid-19. Hello There har tittat på möjligheten till 

permittering för att kunna hantera situationen. Företaget har insett påfrestningarna med att 

jobba hemifrån där motivationen till att jobba 100% kan vara svår att uppnå (Eklund, 2020). 

Vid skrivande stund har företaget inte valt att permittera sina anställda.  

I och med Covid-19 Hello There blivit tvungna att se över deras 

kommunikationskanaler (Lemser, 2020). Respondenterna vittnar om hur, trots vana med 

digitala lösningar, kommunikationen blivit bristande under tider där alla anställda jobbar 

hemifrån (Lemser, 2020; Rutström, 2020; Nielsen, 2020). Kommunikationen har förändrats då 

att inga fysiska möten sker, vilket medför att många spontana samtal och interaktioner som 

normalt sker på kontor inte längre existerar (Nielsen, 2020). Vid tillfällen har flera olika digitala 

kanaler använts vilket lett till situationer där inte all information kommer fram på ett tydligt 

sätt. “Nu känner jag att vi har lite många olika kanaler, vi har Discord, vi har Skype, vi har 

mail. Jag märker att folk missar möten. (...) Nu har det blivit så att jag, VD:n, informerar via 

email och sen går jag ut via de andra kanalerna och säger till att ‘nu får ni gå in och läsa’ och 

då får alla den informationen” (Eklund, 2020; Thelander, 2020). Denna situation förändras allt 

eftersom och i ett senare skede meddelar Eklund (2020) att Skype, Discord och e-mail är de 

kommunikationsverktyg som uteslutande ska användas.  

Uppsidan är att omställningen inte bara leder till bibehållen produktion, utan att Hello 

There hittar möjligheter att förbättra de dagliga arbetsprocesserna, där Thelander (2020) säger: 

“Projektplaneringen fungerar jättebra, i vissa fall är det faktiskt väldigt smidigt att istället för 
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att alla ska titta på en person som står upp, så delar vi ett Google docs, och detta blir ju faktiskt 

smidigare när vi kör det digitalt.”. Hello There jobbar med moln-baserade servrar för alla 

projekt som inte är säkerhetsklassat, vilket medfört att all personal har åtkomst till samma 

material som tidigare. Detta är något som de skiljer sig från några konkurrenter som har lokala 

serverhallar vilket betyder att deras anställda inte kan jobba hemifrån (Nielsen, 2020).  

Externa förändringar. Den rådande situationen med Covid-19 har inneburit stora 

förändringar i hur Hello There arbetar med befintliga och nya kunder (Eklund, 2020; Lemser, 

2020). Eklund (2020) beskriver hur läget har tvingat dem att anpassa sitt affärsområde “Work 

for hire” till att bli mer adaptivt: “Nu när en av våra största kunder, Volvo Trucks, går dåligt, 

då har vi valt vår riskhantering utefter hur det går för våra kunder, i och med att hela det 

affärsområdet (Work for hire) har en stor kundspridning, inte bara en kund”. När Volvo 

Trucks sa upp alla sina konsultavtal blev pågående projekt lagda på is, vilket gjorde att de 

anställda som satt i projektet blev tvungna att byta projekt omgående. Inom loppet av en halv 

dag arbetade samtliga involverade med andra projekt.  

Ett annat exempel på detta lyfts av Eklund (2020): “Vi var på väg att signa ett kontrakt 

för ett eventbolag där vi skulle göra lokala spel för stora bolag som samlas på konferenser. 

Men den affären är stendöd nu, vilket var ett medvetet val att inte gå vidare med.” Vidare lyfter 

Eklund (2020) hur de som företag har valmöjlighet att anpassa sig efter kunden: “Sedan kan vi 

då istället rikta in oss på en särskild bransch såsom nu hygienartiklar, där en stor kund till oss 

är Essity som håller på med hushållspapper och går bra nu. (...) vi riktar in oss på de branscher 

som vi identifierar som positiva och lönsamma. De anställda som tidigare varit involverade i 

Volvo Trucks-projektet kunde bland annat avlasta kollegorna som jobbar på projekt för Essity, 
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då kunden önskade fler och större projekt på kort tid. Utöver anställda som arbetat på projekt 

inom Work-for-hire har personer från IP använts för att möte efterfrågan. Hello There hade 

sedan tidigare ett samarbete med Essity och när situationen uppmärksammats kunde nya avtal 

skrivas, vilket har bland annat resulterat i ett spel för barn med syfte att uppmana till att tvätta 

händerna. Eklund (2020) beskriver förmågan att drastiskt ändra fokus som ett resultat på 

företagets kultur: “(...) vi har en sån kultur, alla fattar läget. Jag tror det är ge och ta. Jag har 

en bra personal på det sättet, de är ganska seniora människor som fattar läget, vi har byggt 

upp en sån kultur” 

Covid-19 beskrivs även som en potentiell möjlighet för Hello There att skapa fler och 

nya egna IP:n (Rutström, 2020; Nielsen, 2020; Lemser, 2020; Eklund, 2020). Hello There har 

under flera år jobbat på ett taekwondospel då de har identifierat ett ökat intresse för e-sport. Ett 

avtal med världsförbundet finns, men har av olika anledningar har projektet blivit stillastående. 

Eklund (2020) beskriver hur rådande situation har satt fart på projektet igen: “Ett helt nytt 

tillfälle då alla stora mästerskap, inklusive de olympiska spelen i Japan är framflyttade ett år. 

Det sitter 90 miljoner taekwondomänniskor runt jordklotet och vill fightas, och då hörde 

europeiska förbundet av sig. Och det är en helt ny affärsmöjlighet.”. I dagsläget jobbar Hello 

There för att skapa en onlinebaserad turnering med mål att lansera om en månad. Däremot 

resulterar denna omställning till utmanande uppföljningsrutiner för producenter på Hello 

There, samtidigt som distansarbetet medför en förlorad interaktion och dynamik, vilka är 

viktiga delar i det kreativa arbetet spelutveckling (Thelander, 2020; Eklund, 2020; Rutström, 

2020). Potentiella samarbeten och marknadsmöjligheter har det inte varit brist på och trots 
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kunder som vill lansera projekt snabbare har ingen ny kompetens behövts ta in (Eklund, 2020). 

För Eklund (2020) är de anställdas adaptiva förmåga en stor del till att Hello There har lyckats 

bemöta dessa förändringar rakt på. Han förtydligas genom följande; “(...)vår personal som är 

adaptiv och är inte beroende i sin kompetens med att göra spel inom en viss bransch, utan kan 

anpassa” (Eklund, 2020).  

ANALYS 

Dynamiska Kapabiliteter 

Identifiering av möjligheter och hot. Hello Theres informationsdelning fungerar väl, 

både uppåt och nedåt i organisationen.  Digitala kommunikationsverktyg tillsammans med 

fysiska möten skapar möjligheten för alla anställda att delge information. De anställda anser 

sig i hög grad bidra med information till företaget samt blir informerade själva vid förändringar. 

Teorin (Teece, 2007) förklarar risken med att ett fåtal personer behandlar majoriteten av 

information, vilket leder till partiskhet och feltolkning av information. Hello There undviker 

detta med största sannolikhet med ett kontinuerligt informationsflöde genom hela 

organisationen. Färre anställda gör det enklare att nå ut till hela organisationen, och upprätthålla 

ett kontinuerligt informationsflöde.  

Nelson & Winter (1982) uppmärksammar vikten av att söka både lokalt och globalt för 

att uppnå den identifiering som krävs. Hello There söker medvetet information över hela 

världen, där olika länder och världsdelar skannas för att få en inblick i vad kunder attraheras 

av. Hello There har även samarbeten med internationella företag, vilket i sin tur ger en inblick 
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i utländska marknader. Lokalt skannas marknaden i Sverige kontinuerligt från flera håll, där 

ägargruppen, anställda på sin fritid samt VD:n själv bidrar till information som uppkommer 

lokalt. Utifrån resultatet av enkätundersökningen stärks bilden av att de anställda skannar 

marknaden på ett sätt som bidrar positivt till företaget och ger de som företag en bra förståelse 

för marknadsförändringar. 

Hello There förser kontoret med verktyg i form av teknik, pengar och utrustning för att 

identifiera de senaste trenderna. Det finns en kunskapstörst och eget intresse för spel hos de 

anställda, vilket medför identifiering av marknadstrender, samt kartläggning av konkurrenter 

sker även utanför arbetstid. Detta stärks då både svar från intervjuer och enkätundersökningen 

visar att företaget är skickliga på att uppmärksamma skifte i branschen samt utnyttjar 

teknologiska trender. Det bör tilläggas att det beskrivna egenintresset har liten koppling till 

Hello There som företag i sig. De anställda uppmanas att delge information under veckomöten 

som avspeglar deras starka underliggande kunskapskultur, vilket bidrar med stort inflöde av 

information. Teorin beskriver samtidigt identifieringen av värdefull information som en 

etablerad process, men nämner ingen förklaring huruvida motivationen ska komma från 

företaget eller individen. Därmed bör det då anses som att Hello There har en regelbunden 

process i informationssökande (Danneels, 2008; Pavlou & El Sawy, 2006).  

Identifiering av ny information sker på olika plan i organisationen där omfattningen på 

den potentiella förändringen är av stor betydelse. Ledningsbeslut härstammar ofta från 

nyfunnen information om större marknadsförändringar, där informationen sprids nedåt inom 

organisationen på ett strukturerat vis via veckomöten och interna kommunikationsverktyg. 

Hello There har skapat ett företagsklimat som värdesätter informationsspridning där VD:n av 
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erfarenhet har vetskap om vikten av information och förverkligar dessa fundament genom 

initiativ som “Datarådet” och avsatt arbetstid för vidare forskning. När branschen påverkats 

av större intressenter, såsom staten, visar Hello There på snabb hantering av information vilket 

framgår av hanteringen för GDPR-lagstiftningen där en grupp identifierade hotet och tack vare 

gedigen informationssökning lyckades hotet avvärjas.   

Nonaka & Toyama (2007) föreslår att företag bör ställa sig frågor i samband med 

nyfunnen information gällande hur kunder och konkurrenter kommer att svara och reagera på 

förändring. Som vägledning menar de att det krävs specifik kunskap, kreativa aktiviteter och 

förmågan att förstå kundens beslutsfattande aktiviteter, samt praktisk erfarenhet. Det framgår 

att en hög grad av specifik kunskap finns på företaget samt exempel på kreativa aktiviteter, 

såsom “lunch-skissning” och “creative fridays”. Initiativ som dessa har i syfte att just öka 

kreativiteten för att utnyttja senaste teknik, eller förstå förändringar inom området i fråga. Dock 

är det bristfälliga bevis på att Hello There har insyn i hur konkurrenter reagerar på samma 

information, då mycket fokus riktas mot egen respons på förändringar. Samtidigt tillåter Hello 

Theres produktportfölj att skapa en bred förståelse för olika typer av kunder. 

Hello There uppfyller kriteriet att skanna, söka och utforska tekniker och marknader 

globalt samt att skapa ett informationsflöde genom organisationen helt. Dock leder den låga 

kunskapen om konkurrenters beteende till att företaget delvis uppnår kunskap om hur kunder 

och konkurrenter kommer reagera på förändringen.  
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Kriterium Sammanfattning 
Utfall 

(Helt/Delvis/Ej) 

Skanna, söka och utforska tekniker och 
marknader lokalt och globalt 

- Intensivt informationssökande  
- Bred variation av informationskällor  
- Starkt egenintresse Uppfylls helt 

Kunskap om hur och när kommer kunder 
och konkurrenter svara och reagera på 
förändringen 

- Hög grad av specifik kunskap 
- Låg kunskap om konkurrenters beteende 
- Kreativa aktiviteter Uppfylls delvis 

Informationsflöde genom organisationen 

- Uppmanande företagsklimat  
- Flertalet kommunikationskanaler 
- Mindre organisation Uppfylls helt 

Tabell 3. Sammanfattning och utfall för identifiering av möjligheter och hot.  

 

Agerande på möjligheter. Att agera på möjligheter innebär att skapa intern kunskap, 

tillgå extern kunskap samt kombinera förmågor för att agera på korrekt information. Ett 

kriterium enligt Teece (2007) för att lyckas agera på information är en organisationsstruktur 

som tillåter beslutsfattning i alla led. Hello There karaktäriseras av en platt företagsstruktur 

med decentraliserad beslutsfattning vilket bidrar till flexibilitet och anpassning under projektets 

gång. Under ett projekts gång tillåter projektledaren beslut från övriga anställda där den som 

besitter mest kunskap blir beslutsfattande i specifikt ämnesområde. Detta tillvägagångssätt 

leder i sin tur till att resterande organisation lär av varandra. Teorin (Teece, 2007) beskriver 

även problematiken med långa beslutsprocesser, vilket ofta leder till att agerande uteblir. För 

Hello There är antalet anställda och en enhetlig företagskultur av fördel för att minimera 

beslutsprocessen, där tidsspannet från identifiering till agerande är kort. Den stora tilliten som 
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beskrivs mellan de anställda kan samtidigt leda till ett eventuellt minskat ifrågasättande under 

beslutsprocessen och brist på objektivitet i beslutsfattande. 

Det framgår att ödmjukhet inför kollegors kunskap skapar en trygghet inom företaget. 

Kunskapsdelning leder till förståelse för kollegors kunskap och därmed skapas nya 

kombinationer av kunskap, vilket är av betydelse enligt Augier & Teece (2009). Hello There 

arbetar tvärvetenskapligt i projekt, med en bred variation av produkter, vilket leder till att 

processerna internt förnyas och förbättras ständigt. Lichtenthaler (2009) poängterar dock vikten 

av extern kunskapsinsamling, och då framförallt externt, då risk att utesluta avgörande 

information är stor. Företagets processer för att agera på information nästan uteslutande 

refereras till intern kunskap, som sedan inte bekräftas och analyseras med hjälp av externa 

källor. En brist på extern kunskapsinsamling i kombination med ett varierat resultat från de 

anställda kan tyda på svårigheter att skapa nya kombinationer av kunskap.  

Företagsmodellen är projektbaserad och enligt Teece (2007) måste en ny identifikation 

av marknadsförändring adresseras genom företagets produkt. Företagets produkter, vilket är 

resultatet efter ett projekt, kräver i sin tur investeringar där teorin beskriver investeringsbeslut 

som ett kritiskt moment i processen. Större investeringsbeslut tas av VD och ledningsgrupp, 

vilket bör anses nödvändigt för att behålla kontroll över företagets strategi, och därmed alla 

investeringsbeslut. Investeringar i mindre skala sker på grupp- och individnivå, vilket medför 

att Hello There agerar på både mindre och större marknadsförändringar.  

En ordinär kapabilitet inom investeringsbeslut innebär att avgöra huruvida en 

investering är lönsam i form av framtida efterfråga och konkurrenters gensvar. Teece (2007) 

förklarar att investeringar som skapar vinning genom synergieffekter av immateriella tillgångar 
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är nödvändigt för att uppnå dynamiska kapabiliteter. Det finns bevis på hur främst investeringar 

i varumärke, projektportfölj och humankapital skapar synergieffekter för Hello There. 

Samarbetet med AVICII gav företaget en stor varumärkesspridning, trots att projektet i sig 

hade liknande marginaler som tidigare produktioner. Liknande tankesätt styrker valet av antal 

anställda, där företaget medvetet enbart investerar i tillsvidareanställningar i individer som 

skapar synergier internt och hyr in övrig kompetens. Därmed finns underlag för att Hello There 

medvetet investerar för att skapa synergier och enkelt adaptera sina arbetsförhållanden, vilket 

stödjer möjligheterna att uppnå dynamiska kapabiliteter.  

Slutligen beskriver Nelson & Winter (1982) att lager på lager med processer och rutiner 

hämmar innovation och idéskapande där konstant utveckling och anpassning bör strävas efter 

för att motverka den effekten. Hello There arbetar med flertalet initiativ för att uppmana till 

innovation. Kulturen är en avgörande faktor, där VD:n låter anställda på arbetstid indirekt jobba 

med innovation, vilket i samband med kreativa aktiviteter leder till en förmåga att konstant 

utvecklas. Även enkätundersökningen stärker att företaget uppmanar till innovation.  

Sammantaget brister Hello There i att samla extern kunskap och uppfyller delvist 

kriteriet för att skapa nya kombinationer av kunskap. I övrigt uppfyller Hello There kriterierna 

genom hög grad av innovation och beslutsfattning i lägre led. 
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Kriterium Sammanfattning Utfall 
(Helt/Delvis/Ej) 

Skapa nya kombinationer av kunskap 

- Dagligt kunskapsskapande internt  
- Tvärvetenskapligt arbete  
- Brist på externa kunskapskällor Uppfylls delvis 

Företagsstruktur som tillåter beslutsfattning 

- Decentraliserad beslutsfattning  
- Kort beslutsprocess  
- Objektiv beslutsfattning Uppfylls helt 

Tillåta innovation och beslutsfattning i lägre led 

- Investeringar i synergieffekter  
- Kultur som beslutsfattning  
- Individuell strävan efter innovation Uppfylls helt 

Tabell 4, Sammanfattning och utfall för agerande på möjligheter. 

Hantera hot och bibehålla konkurrensfördelar. Tredje kapaciteten som krävs för att 

uppnå dynamiska kapabiliteter analyseras utefter hur väl företag kan hantera hot och samtidigt 

bibehålla den konkurrensfördel som skapats. Teorin (Carlile, 2004; Teece, 2007) beskriver att 

företag bör sträva efter att omforma immateriella tillgångar och då teorin saknar specifikation 

gällande tidsramen för dessa förändringar har vi utgått från både ett längre, och ett kortare 

perspektiv. Hello There har gjort omfattande förändringar under senaste tio åren där i princip 

hela företagets produktportfölj har formats om. Företaget utvecklade ursprungligen enbart 

mobila applikationer och idag har företaget flertalet affärsområden, vilket uppvisar förståelse 

för att anpassa sig utefter marknaden. Samtidigt som marknaden förändrats har många 

konkurrenter fortfarande en smal produktportfölj, vilket Hello There avsiktligt försökt att 

undvika i syfte att fånga marknaden på bästa sätt.  

På kortare sikt formas rutiner löpande med hjälp av utvärderingar internt vilket 

resulterat i konkreta förändringar såsom byte av planeringsverktyg för projekt. Att byta ett 
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affärsverktyg bör dock anses som en ordinär kapabilitet om dåvarande system har brister 

alternativt förbättringsmöjligheter. Projekten hos Hello There är för unika för att kunna 

återanvända färdigt material och koder vilket lett till att fokus istället har skiftat mot att hitta 

optimala arbetsprocesser för att genomföra projekt så friktionsfritt som möjligt. Företaget 

strävar konstant efter att förbättra processer för alla parter i ett projekt vilket lett till ett konstant 

arbete att ifrågasätta deras status-quo. 

Som tidigare konstaterat uppmanar Hello There synergieffekter i samband med 

investeringar och Iansiti & Clark (1994) talar om strategic fit, vilket är nära besläktat med 

synergieffekter. Strategic fit är svåranalyserat då få konkreta exempel finns samtidigt som 

Rutström, Eklund samt Nielsen enbart betonar en gemensam eftersträvan att skapa synergier. 

Då resurser sammankopplas dagligen är det i princip omöjligt att jämföra med resursernas 

individuella värde. Strategic fit uppnås även när företag effektivt matchar sina resurser och 

kapabiliteter till omvärldsförändringar, något Hello There möjliggör genom en adaptiv 

arbetskraft. Detta kan även knytas an med vad Teece (2007) nämner som inlärning och 

kunskapshantering i de hänseende att Hello There nästan uteslutande arbetar i grupp för att 

skapa både synergieffekter i kombination med kunskapsdelning. I enlighet med data från 

intervjuer, stärker vår enkät från de övriga anställda uppfattningen om en stor kunskapsdelning 

och bör anses som en central styrka. Dessutom finns det tecken på kunskapsintegrering då 

anställda bygger upp en värdefull know-how från tidigare projekt och använder detta till 

framtida projekt. Trots att det empiriska resultatet talar mycket för synergieffekter är det svårt 

att avgöra i vilken utsträckning det enbart är överföring av information, och därmed inte 
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synergier. Det som framgår är dock exempel som talar för att vinningen av att projektgrupper 

har en problemlösningsförmåga som i allra högsta grad visar tendenser på just synergieffekter.  

Det finns en viss diskrepans mellan anställda och ledning i form av målsättning, där 

teorin föreslår att minskad friktion leder till ökade chanser för dynamiska kapabiliteter. 

Återigen är flexibiliteten en nyckelfaktor till att Hello There lyckas bemöta olika typer av 

incitament från de anställda, och fortfarande behålla hög produktivitet. Enligt 

enkätundersökningen är den uttalade målsättningen mellan de själva och företaget inte helt 

tydlig men de anser fortfarande att deras mål är integrerade i verksamheten. Detta gör att båda 

parters mål kan anses synkroniserat till viss grad.  

Sammanfattningsvis besitter företaget förmågan att hantera hot och bibehålla 

konkurrensfördelar. Detta uppnås genom att helt uppfylla kraven att kunna forma om 

kapabiliteter, inneha en organisatorisk inlärning samt strategic fit.  

Kriterium Sammanfattning Utfall 
(Helt/Delvis/Ej) 

Forma om existerande alternativt förvärva nya 
kapabiliteter 

- Löpande process  
- Tydlig förändring över tid  
- Extern inspiration Uppfylls helt 

Skapa strategic fit genom att länka samman 
kapabiliteter 

- Adaptiv arbetskraft  
- Projektbaserade aktiviteter  
- Svårdefinierade synergieffekter  
- Hög grad know-how Uppfylls helt 

Organisatorisk inlärning och kunskapshantering 

- Genomsyrar kunskapsdelning  
- Decentraliserad styrning  
- Kontinuerligt utvärdera verktyg  
- Synkroniserad målsättning i viss mån Uppfylls helt 

Tabell 5, Sammanfattning och utfall för hantering av hot och bibehålla konkurrensfördelar.  
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Hantering av osäkerhet orsakats av ekonomisk chock 

Covid-19 har vid skrivande tidpunkt medfört en tillväxtchock i den globala ekonomin samt 

påverkat arbetslösheten negativt. Detta är två kriterier som talar starkt för att pandemin Covid-

19 klassificeras som en ekonomisk chock. Inflationen och konsumtionen beräknas också bli 

negativt påverkade till följd av pandemin. Utifrån den empiriska datan kan därmed Covid-19 

sägas vara en ekonomisk chock, trots det tidiga stadiet. 

Den ekonomiska chocken har skapat osäkerhet för Hello There där situationen lett till 

en oviss framtid. Hello There befinner sig i ett läge där de ej kan göra trovärdiga 

sannolikhetsbedömningar om framtiden, vilket stärker tesen att osäkerheten inte kan hanteras 

med traditionell riskhantering (Tecee & Leih, 2016; Borghesi & Gaudenz, 2013). Vi har utifrån 

det empiriska resultatet identifierat att de förändringar som uppstått efter den ekonomiska 

chocken kan delas in i interna och externa förändringar.  

Härledning av interna förändringar. Arbetssituationen, dagliga arbetsprocesser, 

kommunikationskanaler och informationsflöde har identifierats som interna förändringar för 

Hello There sedan den ekonomiska chocken blivit ett faktum. Trots regeringens drastiska 

rekommendation att jobba hemifrån, finns ett konsensus hos Hello There att det inte varit några 

konstigheter gällande hemarbetet i sig. Situationen kan anses som ett typexempel på ad hoc-

problemlösning. Detta utifrån jämförelse mellan det empiriska resultatet och teorin där 

förändringen inte är upprepande, mönstrat, rutinbaserat och är en respons på en oförutsedd 

händelse. Efter en kartläggning av underliggande faktorer till den förändrande arbetssituationen 

framkom det att arbetet hade varit omöjligt att genomföra på distans om inte verksamheten 
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använde sig av moln-baserade servrar. Att Hello There i ett tidigare skede identifierat 

möjligheterna med moln-baserade servrar, där VD:n beslutat att investera, för att slutligen 

integrera det i hela organisationen visar på processer som teorin definierar som dynamiska 

kapabiliteter. Det finns därmed bevis på att den dynamiska kapabiliteten har bidragit med att 

hantera osäkerhet orsakat av ekonomisk chock. Trots att den vid investeringstillfället hade i 

avsikt att hantera den snabbföränderliga marknaden och bidra till adaptiva arbetsförhållanden. 

Exemplet om molnbaserade servrarna är därför en bidragande faktor till företagets process av 

adaptiva arbetsförhållanden och har tillåtit Hello There behålla sina konkurrensfördelar utan 

större störning. 

Vidare har de dagliga arbetsprocesserna påverkats negativt där frånvaron av fysiska 

möten och ostrukturerade kommunikationskanaler upplevs ha försvårat vissa moment. Från 

första till sista intervjun med Eklund förändrades sättet de kommunicerar i form av färre 

kommunikationskanaler, men de spontana samtalen och mindre fysisk kontakt ansågs 

fortfarande vara en nackdel för de vardagliga rutinerna. Dessa processer, utifrån tidigare analys 

av Hello There, bör anses som ordinära kapabiliteter då denna förändring inte kan härledas till 

dynamiska kapabiliteter. 

Sammanfattningsvis kan de två interna förändringarna härledas till regeringsbeslutet 

som ledde till att all personal tvingades jobba hemifrån. Trots denna ad hoc-problemlösning 

upplevdes inte omställningen som problematisk, vilket i sin tur kan härledas till tidigare 

användning av dynamiska kapabiliteter. De dagliga arbetsprocesserna har påverkats negativt 

av förändringen då många kommunikationskanaler lett till tapp av information. Hello There 
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åtgärdade problemet på ett sätt som inte karaktäriseras av dynamiska kapabiliteter. Företagets 

dynamiska kapabiliteter inte nämnvärt hjälpt Hello There att hantera interna förändringar. 

Härledning av externa förändringar. Utifrån det empiriska resultatet kunde tre tydliga 

förändringar, med tillhörande processer, härledas till den ekonomiska chocken. Hello There 

identifierade möjligheten att utnyttja avsaknaden av fysiska turneringar i taekwondo på 

obestämd tid. Det bör anses som en ordinär kapabilitet då informationen om möjligheten delvis 

kom från världsförbundet själva och ingen grundlig informationssökning genomfördes. 

Agerandet att återuppta projektet utifrån marknadsförändringen bör anses som en ad hoc-

problemlösning, då beslutet togs av få beslutsfattare, samt utan kunskap huruvida kunder och 

konkurrenter kommer reagera. Däremot kunde Hello There, genom en hög grad av strategic fit 

samt med en utbredd kunskapsdelning mellan anställda, snabbt leda om resurser för snabbt få 

ut spelet på marknaden och därmed använda sina dynamiska kapabiliteter. Väl under 

förändringen utnyttjade företaget dynamiska kapabiliteter i form av sin platta struktur och sitt 

organisatoriska lärande som möjliggjorde att projektet kunde återuppta. Ett tydligt exempel 

som kan härledas till dynamiska kapabiliteter är att spelet inte enbart ska lanseras inom kort 

tid, utan att möjligheten för online-turneringar inkluderas. 

Processerna i samband med det nyutvecklade samarbetet med Essity, påvisar Hello 

There en serie av dynamiska kapabiliteter. Identifiering av möjligheten uppstod till viss del av 

en ordinär kapabilitet, där Essity kontaktade Hello There för utökat samarbete. De existerande 

resurserna i form av anställda inom affärsområdet IP, har utifrån identifierad möjlighet anpassat 

sig till Work-for-hire för att fullfölja detta projekt. Denna effektiva omstrukturering av resurser 

kan härledas till företagets strategic fit samt kunskapsdelning och därmed till dynamiska 
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kapabiliteter. Det bör nämnas att en omstrukturering i sig kan anses vara en ordinär kapabilitet 

men i detta fall blir det tydligt att företaget kan använda sig av sina tidigare processer och 

rutiner gällande tvärvetenskapligt arbete. Detta kunde nu utnyttjas i form av att personer som 

enbart jobbat med IP-projekt nu arbetar med annat affärsområde.  Vidare följer detta ett 

exempel av en breddad produktportfölj och flexibel organisation, vilket Tecee & Leih (2016) 

anser som en process för att hantera osäkerhet. Deras diversifiering kan därmed sprida 

företagets risk och minska osäkerheten. 

Trots att den ekonomiska chocken har skapat möjligheter för Hello There, så har det 

också inneburit negativa förändringar. Det kommande avtalet med Volvo Trucks som avbröts, 

bör som tidigare förändringar definieras som en ad hoc-problemlösning och stod utanför 

företagets kontroll. Hello There kunde placera om de berörda till det nya projektet för Essity 

inom loppet av en halv dag. Det kan argumenteras att omplacering av personal är en ordinär 

kapabilitet, men sett till den korta tidsfristen att ställa om anses denna process vara en dynamisk 

kapabilitet.  

Sammanfattningsvis har de externa förändringarna en tydligare koppling till företagets 

dynamiska kapabiliteter än de interna. Identifieringen av möjligheten att slutföra taekwondo-

projektet, utöka samarbetet med Essity samt avbrutet kontrakt med Volvo Trucks är alla 

exempel på ordinära kapabiliteter. Trots att företaget använde sin förmåga att ta snabba beslut 

användes främst ad hoc-problemlösning. Detta visar på att företaget inte utnyttjade andra 

processer som bidrar till dynamiska kapabiliteter i hänseendet till att agera på värdefull 

information. Efter att beslut togs visade företaget på stor användning av sina dynamiska 

kapabiliteter. I första exemplet, återupptagningen av taekwondospelet, användes den höga grad 
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av strategic fit företaget besitter samt organisatorisk inlärning för att möta situationen. Vidare 

användes förmågan att forma om existerande kapabiliteter under projektet med Essity. Den 

ökade efterfrågan från Essity möttes av snabbt agerande tack vare företagets adaptiva 

arbetskraft. Förändringen med Volvo Trucks är ännu ett bevis för hur förmågan att forma om 

kapabiliteter används under hanteringen av osäkerhet. Avslutningsvis finns det även tecken på 

att en breddad produktportfölj och flexibel organisation har varit bidragande till att hantera de 

externa förändringarna. 

SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Slutsats  

Vår forskningsstudie har haft i syfte att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet 

företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. Befintlig forskning om dynamiska 

kapabiliteter gör inte anspråk till att förklara hur dessa kapabiliteter kan användas för att hantera 

osäkerhet orsakat av ekonomiska chocker, trots att det finns indikationer på det. Studiens utfall 

har därför ämnat till att bidra med en förklaring på hur detta fenomen kan kompletteras till 

nuvarande teori och forskning om dynamiska kapabiliteter. För att uppfylla vårt syfte har vi 

besvarat vår forskningsfråga: 

 

Vilka kriterier för dynamiska kapabiliteter uppfyller ett litet företag, och vilka kapabiliteter 

kan användas för att hantera osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock? 
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För att besvara huruvida Hello There besitter dynamiska kapabiliteter har vi utgått från tre 

förmågor: (1) Identifiering av möjligheter och hot; (2) Agerande på möjligheter; (3) Hantera 

hot och bibehålla konkurrensfördelar. Förmågan att identifiera möjligheter och hot uppnås helt 

via kriterier som intensivt kunskapssökande och informationsflöde genom organisationen men 

uppnås delvis sett till låg kunskap om konkurrenters beteende. Vidare uppmanas innovation 

och kulturen tillåter beslutsfattning i lägre led vilket uppfyller två kriterier för att uppnå 

förmågan att agera på möjligheter. Dock leder bristen på externa kunskapskällor till att Hello 

There delvis uppfyller ett av kriterierna för agerande på möjligheter. Slutligen uppfyller Hello 

There alla kriterier som krävs för att uppnå förmågan att hantera hot och bibehålla 

konkurrensfördelar. De genomsyrande synergieffekterna skapar möjlighet för att länka 

samman och forma om kapabiliteter, vilket företaget utnyttjar via löpande processer och 

frekvent kunskapsdelning. Detta leder i sin tur till konstant kunskapsutveckling och breddar 

företagets kompetenser. 

Efter analysering av företagets dynamiska kapabiliteter har vi identifierat interna och 

externa förändringar i samband med Covid-19. Slutligen kunde vi härleda vilka kapabiliteter 

som använts för att hantera osäkerheten. 

Dynamiska kapabiliteter har använts för att hantera externa förändringar orsakat av 

osäkerheten. Hanteringen av de interna förändringarna visar dock inte på betydande 

användning av dynamiska kapabiliteter. Av de processer som hjälpt hanteringen av osäkerhet 

kan samtliga kopplas till den tredje teoretiska huvuddelen om förmågan att hantera hot och 

bibehålla konkurrensfördelar. Identifiering och agerande på möjligheter har uteslutande gjorts 

med hjälp av ad hoc-problemlösning samt ordinära kapabiliteter. Dynamiska kapabiliteter 
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såsom att forma om existerande kapabiliteter, skapa strategic fit, organisatorisk inlärning och 

kunskapshantering har använts för att hantera osäkerhet. Därmed visar vår studie att specifika 

dynamiska kapabiliteter kan bidra med att hantera osäkerhet som orsakats av ekonomisk chock.  

 Diskussion 

Resultatet från vår studie öppnar upp ett utrymme för egen reflektion. Som vi sett tvingas 

företaget identifiera och agera väldigt snabbt jämfört med tidigare förändringar i branschen. 

Det visade sig finnas ett intensivt informationssökande, hög grad av innovation samt 

beslutsprocesser som involverar många parter till vardags för Hello There. Trots detta skedde 

i princip alla förändringar och beslut utan användning av dessa kapabiliteter. Besluten som togs 

i samband med den ekonomiska chocken skedde relativt omgående och tvingade Hello There 

att förlita sig mycket på ad hoc-problemlösning med få beslutsfattare involverade. Istället 

användes dynamiska kapabiliteter så som adaptiv arbetskraft, organisatorisk inlärning och 

formatering av kapabiliteter för att hantera osäkerhet. Dessa kapabiliteter har i gemensamt att 

vara kriterier för att hantera hot och bibehålla konkurrensfördelar. Detta tyder på att mindre 

företag i liknande marknadsförhållanden skulle kunna hantera osäkerhet genom att enbart 

fokusera på några huvudsakliga kapabiliteter. Att utveckla alla delar av dynamiska 

kapabiliteter kan därmed anses överflödigt för hantering av osäkerhet som orsakas av 

ekonomiska chocker. 

Ännu en intressant insikt från resultatet är att företaget har lyckats hantera osäkerheten 

väl, trots en ganska låg kunskap om hur och när konkurrenter svarar och reagerar. Detta skulle 

kunna betyda att det är viktigare att fokusera på sin egna utveckling än vad konkurrenter gör. 
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Frågan blir således huruvida detta fenomen är likt hos andra snabbföränderliga branscher, eller 

om det är unikt för just spelutvecklingsbranschen och Hello There.  

I övrigt så har Hello There idag ingen riskhanteringsplan eller uttalad rutin för att 

hantera kriser. Det finns en inställning på företaget att man löser eventuella kriser när det väl 

inträffar vilket kan förklara avsaknaden av en riskhanteringsplan. Hello There har bevisat sin 

förmåga att snabbt anpassa sig och trots att de själva inte definierar rådande situation som en 

kris väcker det intresse för reflektion. Vi lyfter därmed tanken huruvida dynamiska 

kapabiliteter kan användas till riskhantering. Då ett litet företag som Hello There har lyckats 

hantera denna situation utan en riskhanteringsplan blir det intressant att fråga sig om fler företag 

kan göra det också. 

Betydelsen av det ledarskap Oskar Eklund, som VD, har haft för företaget går ej att 

undgå. Dynamiska kapabiliteter som teori fokuserar mycket av horisontella 

organisationsstrukturer, såsom decentralisering av beslutsfattare och informationsflöde genom 

hela organisation. Trots detta blev det tydligt att många beslut togs av få beslutsfattare och 

främst av Oskar Eklund under nuvarande situation av Covid-19. Denna indikation öppnar upp 

för ett intressant resonemang om att det möjligtvis finns ett särskilt stort värde med att ha en 

stark ledare under stor osäkerhet. Däremot sett till hela organisationen, utifrån perspektivet av 

ett litet företag, visar resultatet att en adaptiv arbetskraft har varit en nyckel till ett 

framgångsrikt hanterande av osäkerheten. Detta kan antyda att företag överlag bör se över sin 

nuvarande arbetskraft och utgå ifrån detta som en möjlig utgångspunkt för ett framgångsrikt 

utvecklande av dynamiska kapabiliteter.  
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Vidare forskning 

Till att börja med så ser vi indikationer från vår analys på att en breddad produktportfölj och 

flexibel organisation kan bidra till hantering av osäkerhet orsakats av en ekonomisk chock. 

Dessa två processer är i linje med forskning om osäkerhet i form av snabb teknologisk och 

finansiell utveckling. Detta är en stark motivation till att fortsätta bedriva forskning inom 

osäkerhet kopplat till dynamiska kapabiliteter.  

Den empiriska datan talar för att de förändringar som skett hittills kommer fortsätta 

utvecklas och eventuellt ge långvariga effekter. Eftersom den ekonomiska chocken fortfarande 

pågår har det begränsat oss till möjligheten att fastställa resultatet av osäkerhetens påföljder. 

Longitudinella studier blir därmed av intresse för att kartlägga vilken påverkan förändringar 

har över tid. Detta kan leda till lärorika slutsatser om hur vissa förmågor är bättre lämpade på 

kort sikt medan andra på lång sikt. 

Resultatet i vår enfallsstudie visar på indikationer att specifika dynamiska kapabiliteter 

kan hantera osäkerhet, men vi vet inte om detta är ett unikt fall eller om det kan generaliseras 

till fler företag och branscher. Samtidigt är det svårt att säkerställa huruvida denna hantering 

av osäkerhet har sitt ursprung ur dynamiska kapabiliteter eller företagets storlek. Ett mindre 

företag bör exempelvis ha lättare för att nå beslutsfattning i lägre led, informationsdelning 

genom hela organisationen samt uppnå en decentraliserad beslutsfattning. Utifrån dessa 

begränsningar blir det intressant att genomföra flerfallsstudier för att analysera olika 

företagstyper och branscher. Detta bör göras dels utifrån företagsstorlek (litet; medelstort; stort) 

och utifrån olika typer av branscher (måttligt dynamisk; snabb föränderlig).  
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Utifrån från vårt resultat kan vi se tecken på att vissa processer hanterar osäkerhet mer 

effektiva än andra. Dock finns det ingen någon skala på detta som tillåter reliabla jämförelser 

mellan dem. Framöver hade det därför varit intressant att genomföra kvantitativa studier som 

tillåter regressionsanalyser, då man kan jämföra effektiviteten mellan processer och deras 

korrelation med utfallet av osäkerhetshantering.  

Avslutningsvis begränsas vår studie av huruvida den valda ekonomiska chocken av 

Covid-19 och dess implikationer på osäkerhet kan generaliseras eller inte. Ekonomiska chocker 

är per definition en bred term och kan omfatta väldigt olika typer av händelser. Det finns en 

risk att våra slutsatser i forskningsstudien är väldigt begränsade till hanteringen av just 

osäkerhet orsakade av en pandemi. Exempelvis är de förändringar vi har sett såsom att jobba 

hemifrån, restriktioner av folksamlingar och reseförbud väldigt specifika till denna händelse. I 

takt med fler ekonomiska chocker kan liknande studier genomföras och därmed ge möjlighet 

till att generalisera de förändringar som följer av händelsen.  
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 - Intervjuguide om Dynamiska Kapabiliteter med VD/Grundare på Hello There 
 
Inledande frågor 

Syftet med de inledande frågorna är att förstå bakgrunden till företaget och respondentens roll 
i företaget och i branschen. 
 

1.  Vill du berätta lite kort om din roll på företaget? 
2. Hur skulle du förklara Hello There? 
3. Hur skulle du definiera den bransch företaget befinner sig i?   

 

Del 1 

Syftet den första delen är att undersöka hur Hello There bearbetar och hanterar värdefull 
information. 
 

4. Hur arbetar ni för att skanna, söka och utforska tekniker och marknader lokalt och 
globalt?  

5. Hur hanterar och bearbetar ni information som berör er bransch? 
6. Hur jobbar ni för att skapa ett informationsflöde inom organisationen, både upp och 

ner? 
 
Del 2  

Syftet med den andra delen är att undersöka hur Hello There tar tillvara på möjligheter, 
uppmanar till innovation, genomför investeringsbeslut, agerar på värdefull information och 
slutligen öka vår förståelse kring företagskulturen.  
 

7. När ni har identifierat möjligheter, vilka processer och rutiner används för att agera 
på värdefull information?  

8. Hur uppmanar ni till innovation i företaget?  
9. Hur tror ni att företagskulturen skapats?  
10. Vad baserar ni era investeringsbeslut på? Vilken vinst ser ni med att genomföra 

investeringar?  
11. Vad baserar ni och beräknar ni Return-of-Investment (ROI) på? Är det projekt 1-2 år 

eller 5-10 år avkastning på investeringarna? 
12. Tar ni hjälp från någon extern part gällande investeringsbeslut? Integreras det någon 
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information som kommer från extern källa, som hjälper er i beslutsfattning? Extern 
part i form av information?  

 
Del 3  

Syftet med den tredje delen handlar om hur Hello There förändrar arbetsprocesser, tar lärdom 
av varandra, jobbar med synergi.  
 

13. Hur arbetar ni med att förändra och utveckla de vardagliga arbetsprocesserna? 
14. Beskriv företagsstrukturen och vem/vilka som är "beslutsfattarna" 
15. Jobbar ni idag med synnergieffekter, alltså att två resurser skapar mer värde 

tillsammans än individuellt, och isåfall hur? Om ja, hur skapar och framställer ni dessa 
effekter? Hur jobbar ni aktivt för att uppnå? 

16. Hur arbetar ni för att ta lärdom av varandras kunskaper och expertis? 
17. Hur jobbar ni för att få era mål synkroniserade med de anställdas? 

Bilaga 2 - Intervjuguide om osäkerhet och risk med, VD/Grundare  
 
Syfte  
Dagens intervju ämnar till att öka förståelsen kring Hello Theres riskhantering och arbete vid 
osäkra händelser. Intervjun är uppdelad i två delar. Den första delen kommer att behandla er 
övergripliga riskhantering. Den andra delen kommer att handskas med er nuvarande 
riskhantering under den rådande Covid-19 pandemin. 
 
Del 1 

Syftet med denna del är att ställa öka förståelse för företagets, Hello There AB, riskhantering. 
 

1. Hur ser er riskhantering ut? Finns det en riskhanteringsplan? Om ja, vill ni förklara 
mer om denna? 

2. Vad har ni tidigare haft för rutiner och processer för att hantera osäkerhet?  
3. Har ni hanterat tidigare kriser/större oförutsedda händelser? Om ja, hur agerade ni 

då? 
4. Vad förlitar ni er på när större risker eller osäkra händelser uppkommer?  

 

Del 2  

Syftet med denna del är att ställa öka förståelse för hur företaget, Hello There AB, identifierar 
och hanterar en rådande ekonomisk chock orsakats av Covid-19 pandemin. 
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5. Anser du rådande situation, gällande Covid-19 pandemin, som en potentiell risk för 
Hello There? Anser du att situationen kan beskrivas som osäker? 

6. Har ni förändrat några rutiner sedan risken/osäkerheten identifierades? Vilka? Tror 
ni att dessa förändringar kommer vara långvariga? 

7. Hur har rådande förändringar påverkat er än så länge (både positivt och negativt)? 
Vad ser ni som de största riskerna? 

8. Om svar på 1, JA, en potentiell risk eller osäkerhet: Vilka åtgärder har ni aktivt gjort 
sedan ni identifierade rådande situation som en osäkerhet eller risk?   

9. Vilka specifika processer tycker du att ni ändrar mest på en kontinuerlig bas? Ge gärna 
exempel. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide om Dynamiska Kapabiliteter med Developer/Producer/Office 
Manager/Art Director/ på Hello There  
 

Inledande frågor 

Syftet med de inledande frågorna är att förstå bakgrunden till företaget och respondentens roll 
i företaget och i branschen.  
 

1. Vill du berätta lite kort om din roll på företaget? 
2. Hur länge har du jobbar på Hello There?   

 

Del 1  

Syftet den första delen är att undersöka hur Hello There bearbetar och hanterar värdefull 
information. 
  

1. Hur arbetar ni för att skanna, söka och utforska tekniker och marknader lokalt och 
globalt?  

2. Hur hanterar och bearbetar ni information som berör er bransch? 
 
Del 2  

Syftet med den andra delen är att undersöka hur Hello There tar tillvara på möjligheter och 
agerar på värdefull information.  
 

3. När ni har identifierat möjligheter, vilka processer och rutiner används för att agera 
på värdefull information?  

4. Hur uppmanar ni till innovation i företaget? 
5. I ett längre tidsperspektiv, och över tid, hur skulle du säga att ni jobbar för utveckla 

och förbättra dessa processer över tid?  
6. Hur skapar ni förståelse för hur era kunder vill få era produkter levererade? 

 
Del 3 

Syftet med den tredje delen handlar om hur Hello There förändrar arbetsprocesser, tar lärdom 
av varandras kompetenser och jobbar med synergieffekter. 
 

7. Hur arbetar ni med att förändra och utveckla de vardagliga arbetsprocesserna? 
8. Sedan du började på företaget, hur har mycket har processerna förändrats, och hur 

snabbt förändras processerna? 
9. Jobbar ni idag med synnergieffekter, alltså att två resurser skapar mer värde 
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tillsammans än individuellt, och isåfall hur? Om ja, hur skapar och framställer ni dessa 
effekter? Hur jobbar ni aktivt för att uppnå? 

10. Hur arbetar ni för att ta lärdom av varandras kunskaper och expertis? 
 
Osäkerhet och Riskhantering  

Syftet med denna del är att ställa frågor i linje med rådande omständigheter, samt en bredare 
förståelse om hur det tidigare har hanterat och jobbar med risker och oförutsedda händelser.  
 

11. Har ni hanterat tidigare kriser/större oförutsedda händelser? Om ja, hur agerade ni 
då? 

12. Finns det en riskhanteringsplan, om ett scenario skulle uppstå? 
13. Anser du rådande situation som en potentiell risk för Hello There? Isåfall vilken/vilka? 

Anser du att situationen kan beskrivas som osäker? 
14. Har ni förändrat några rutiner sedan risken identifierats? Vilka? 
15. Vad förlitar ni er på när större risker uppkommer? Om liknande sker igen? 
16. Vilka åtgärder har ni aktivt gjort? Vilka processer tycker du att ni ändrar mest på en 

kontinuerlig bas? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide om interna och externa processer under osäkerhet, 
VD/Grundare 
 
Syfte 

Syftet med intervjun är att tillfråga Hello There om förtydligande och vidare förklaringar på 
olika delar som har lyfts i tidigare intervjuer. Frågorna inleds med ett generellt område som har 
tidigare lyfts i andra intervjuer, där vi sedan ber respondenten, i detta fall Oskar Eklund som 
VD/Grundare på Hello There, att förtydliga eventuella punkter vi undersöker. Varje fråga har 
sedan en serie följdfrågor i semi strukturerat format som ämnar till att användas för att täcka 
alla aspekter av ett område.  
 
FRÅGA 1 

I tidigare intervju med er så nämndes det att tt ni har pausat några av era samarbeten. De 
samarbeten som nämndes var, för tillfälle, med Volvo Trucks och med Ess Group.  
 
Semi-strukturerade följdfrågor (I mån om eventuell förtydligande): 

a. Vid dessa avbrott, hur har processen gått till från det att Covid-19 blev en 
osäkerhet för er och påverkade kundsamarbeten till det att ni avbröt ert 
samarbete med dessa kunder? 

b. Var det er eller kundens begäran att avbryta temporärt dessa samarbeten?  
c. Vad skedde med de anställda som satt på projektet hos er på Hello There 

Games?  
d. Finns det investeringar (i form av tid, pengar etc) i just de projekten som gått 

förlorat? 
 

FRÅGA 2 
I tidigare intervju med er så diskuterades det att ni har lanserat ett nytt samarbete med ett 
virtuellt Taekwondospel, kallat Covid-19 & ett nytt samarbete med hygienartiklar koncernen 
Essity.   
 

Semi-strukturerade följdfrågor (I mån om eventuell förtydligande): 

a. För det första, var dessa samarbeten redan etablerade avtalsmässigt eller 
muntligt innan Covid-19 eller uppkom de efter Covid-19 utefter kundens 
begäran eller er säljning?  

b. Vid dessa samarbeten, kan du beskriva mer om den process från att ni/de 
kontaktades, till idégenereing och genomförande?  

c. Hur har er egna inlärda företagsspecifika kunskap och kompetens sen tidigare 
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använts i detta fall?  
d. Har det behövts inhämta ny kompetens som ni idag eller tidigare saknat?  
e. Är det uteslutande du som VD som tagit beslut i att byta eller sluta avtal eller 

har andra haft möjlighet till att påverka beslutsfattningen?  
f. Har ni kunnat använda tidigare verktyg eller projekt inom spelutveckling (ej 

individers kunskap) för att underlätta utvecklingen av nya spelkoncept, trots att 
dessa kanske kommer från andra branscher?  

e. Är det anställda som behövt byta från andra affärsområden inom Hello There 
till affärsområdet i Work-for-hire? Om ja, vad har förändrats?  

 
 
FRÅGA 3  

Det har lyfts i tidigare intervjuer att ni har inom ert affärsområde "Intellectual Property" breddat 
er.  
 
Semi-strukturerade följdfrågor: 

a. Hur har detta gått till?  
b. Vilka berör detta inom bolaget?  
c. Vad för typer av kompetenser har det krävts för att genomföra detta? 
d. Behöver ny nu ta in ny kompetens för att möta era målsättningar? 

 

 
FRÅGA 4 

Det nämndes i en tidigare intervju, och det har nämnts av andra anställda, att det har skapats 
nya uppföljningsrutiner för producenterna.  
 

Semi-strukturerade följdfrågor: 

a. Vill du förklara mer om detta?  
b. Vad gjordes innan?  
c. Varför har det förändrats nu? 

 
 
 
FRÅGA 5 
Det har lyfts att era servrar är “cloudbaserade” och att det var enkelt att plugga-off och ta med 
sig hem servrarna, som inte vara låsta lokal.  
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Semi-strukturerade följdfrågor: 

a. Hur resonerade ni från första början med att ha “cloudbaserade” server? 
 
 

FRÅGA 6  
Det har nämnts i tidigare intervjuer att arbeta från distans har hämmat kreativitet, effektivitet 
och samarbete. Men trots detta så lanserar ni flera nya typer av spel, är i fasen att signera nya 
kontrakt och etablera nya samarbeten.  
 

Semi-strukturerade följdfrågor: 

a. Hur får ni detta att gå ihop och hur säkerställer ni att ni kan fortfarande 
genomföra välarbetade spel? 
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Bilaga 5 - Citat  

Presentation av Hello There 

1 

Hello There games är en renodlad spelstudio med två, egentligen tre olika affärsområden. Det ena affärsområdet är ett så kallat ‘work for hire’-affärsområde 
där vi driver och jobbar med stora, globala företag mest, att ta fram utbildning. Roliga utbildningar som är spelbaserade eller marknadsföringsspel för 
tillexempelvis Puma, Adidas, Volvo Cars, SVT, JAS Gripen. Med work for hire projekt är ett affärsområde som är som en konsultbusiness ungefär. Och det 
andra området är att vi tar fram joint ventures ihop med artister. Jag startade ju sammarbetet med AVICII och alla skivbolag, Alan Walker. Och vårt tredje 
är att vi skapar våra egna IP:n. Och i denna branschen kallar man det för IP:n, alltså Intelectual properties, alltså helt egna spel och spelkoncept. -Eklund 

2 
....lite festligt nog får vi fortfarande ganska mycket ordrar just nu, i dessa tider. Att vår business är digital och den är global och det är roligt att se att vår 
work for hire affär funkar medans många reklambyråer får stänga ner liksom. -Eklund 

3 
Så man kan väl säga, just nu så står väl 80% av vår omsättning på revenue share, på dem delade IP:na. Delade spelkoncept med Atari och AVICII och 
såntdär. Och 20% en vanlig konsultbusiness. -Eklund 

Processer och rutiner 

1 

Vi, vi har lite som ett forum. Vi kallar det så här gammaldags, Datarådet kallar vi det. Och det har en såndär 70-tals logga. Det tyckte mina tekniknördar var 
roligt. Men vi träffas löpande. Nu, under coronatider har vi helt lagt det på is. Vi diskuterar dom spaningar som upptäckts, så bjuder företaget på en lunch, 
så sitter dem i två timmar och kollar vad som händer med andra företag och kollar var som händer med andra företag och deras motor och kollar vad dem 
har gjort med VR och såntdär. -Eklund 

2 

Jag inspirerar ganska mycket till det. Jag får tillexempel… en grej jag är rätt stolt över är att mina anställda kan komma efter en hel och säga “Jag kollade 
upp detta över helgen” och då säger jag; “Du får tre dagar till på dig, djupdyk och redovisa vad vi hittat på fredag, så lägger vi projektet på is, vilket jag tror 
många uppskattar. -Eklund 

3 
Jag tycker det är en lite svår fråga då jag aldrig tänker på att vi gör det, men vi alla är ganska unga och sitter på sociala medier och läser bloggposter och ser 
när folk postar nya saker, så det som vi mest gör är att vi själva kollar exempelvis twitter, kollar på hemsidor, blogg, och delar med oss av det. - Nielsen 

4 

till exempel när det kom detta med GDPR, då fick man verkligen trycka ut massor, för då behövde vi uppdatera alla våra projekt för att dom inte skulle 
plockas ner från butikerna. Då var det att lyfta upp frågan, så fick det tas i planeringsgruppen, där vi fick ta denna oväntade händelse och sätta det som 
prioritet att lösa. - Nielsen 

5 

...man kan säga att ganska mycket av den nya teknologin som kommer in direkt till oss är alltså folk som sitter och undersöker detta utöver sina 
arbetsuppgifter, med ett intresse för det. Jättemånga medarbetare som sitter och pillar med saker på kvällarna och tänker hur man skulle kunna lösa vissa 
problem eller något som dom snappat upp under fritiden i övrigt. - Thelander 

6 

Och där diskuterar vi igenom alla projekt sen informeras all personal fysiskt, nu virtuellt, på måndagar. Vi har ett måndagsmöte, då får alla en liten update 
vad som sker i varje projekt, vem som jobbar med vad och vad som är nästa steg. Och i övrigt så har vi i vårt skypekanal som oftast ligger öppen där man 
kommunicerar hela tiden. -Eklund 

7 
det sker främst vid våra ledningsmöten, VD beslutar oftast om vi ska gå vidare. Men, utvärderingen sker vid planeringsmöten där vi bjuder in expertis inom 
området. Då kommer någon från exempelvis Art eller Utvecklare eller dylikt och där de får dela med sig av sin expertis. - Lemser 

8 Tack vare tidigare tjänster, har jag lärt mig att information är viktigt, hellre för mycket än för lite. Alla vill nästan ha information hela tiden. -Eklund 

9 

Då diskuterar vi, då kan det vara oftast jag som fått informationen och det är oftast jag som är drivande. ‘Jag vill att vi ska satsa på sportspel’ eller vad det 
nu kan vara. Hur ska vi göra med detta och så tar man en diskussion. Som det har varit så har det oftast blivt mitt beslut från början sen tar man det med hela 
organisationen. Men vi disktuerar och bollar hur vi ska lösa det, sen tar man ett ledningsbeslut sen får man med sig organisationen på det. -Eklund 

10 
Men det händer att jag blandar in, vi är inte så många, men jag har vetskapen om att om alla får känna sig delaktiga i sådan här beslut så kan man lägga upp 
det på det här sättet. Men jag lyssnar mycket på organisationen och det är viktigt att de känner sig delaktiga. -Eklund 

11 
Så mycket i förändringen, det handlar om en balans mellan att undersöka information som redan finns på marknaden, alltså hos kunderna, samtidigt som vi 
har tillgång till ny information inom branschen. Det gör det möjligt att positionera oss gentemot konkurrenter. - Lemser 

12 

...det är inte så att vi är bara ett gäng specialister, utan vi lyssnar mycket på organisationen. Och är det en specifik fråga om tillexempel utveckling, det kan 
ju inte producenterna jättemycket om, eller jag, det kan vara väldigt nischat. Är det sådan fråga tar vi alltid in ett team från Art, där du har art directors och 
grafiska artister, utvecklings teamet och så har du writers. Så vi tar in den som är specifik för det området det berör. Så det gör vi uteslutande. Vi diskuterar 
saken först med ledningsgruppen och inte med alla, det hade varit ohållbart. Men det förankras alltid med personalen, det tycker jag är viktigt alltså. Det är 
många stora företag man bara får reda på det. -Eklund 

13 
Eftersom vi är en så platt organisation och jobbar mycket i team med olika expertiser så tar vi mycket hjälp av varandra. Det blir ett utbyte som jag verkligen 
tror att alla mina kollegor gynnas av, där det inte blir hierarki som det ofta kan bli, utan vi hjälps åt oavsett roll. - Lemser 

14 
Ja det är ju just det, jag känner inte riktigt att vi behöver det, då dom flesta är väldigt innovativa och kreativa själva, och tycker om att följa upp sånna saker, 
jag tror att det hjälps av att vi är väldigt nyfikna på varandra, det blir som en positiv bekräftelse. - Nielsen 
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15 

...när vi kommer tillbaka har vi oftast en liten idégrupp som sätter sig, och det är ganska blandat folk, rena utvecklare, till grafiker, till designer. Sen sitter 
dom och vrider på det, ja, alltså lite som brainstorm-ordet, “hur ska vi kunna lösa dessa saker”. Och då brukar det ofta vara någon som säger “jo, men jag 
har kollat på en sak som vi kan använda”. Så tar man det vidare, och typ kollar, är det tekniskt möjligt inom den budget vi har, och den tidsramen vi har. Så 
tillslut agerar man utifrån det. - Thelander 

16 

Sen vad gäller, vi har fått in en ganska stark ägargrupp. Vi har haft snabba klippare som velat ta oss till börsen och göra snabb exit, och du vet jag har varit 
med om allt sånt. Men nu har jag en stark… Det är föredetta finanschefen för Paradox, jag har en känd investor till bland annat Karma, han heter Daniel 
Laurén och så har vi Susanna Graham, hon har varit PR och marknadschef för Paradox i 14 år. Så vi har någonting som vi kallar Hello There core team som 
är vår nya rutin. Den är då via WhatsApp då eftersom de är så busy hela tiden. Där lägger vi upp, okej hur ska vi göra med forskning och utvecklingsbidrag 
från skatteverket. Hur ska vi göra med långivare, diskussion där. Finansrundor, emmissioner som vi planerar att göra. Det är liksom som en informell styrelse 
som fungerar skitbra. Det är vår rutin där. Det sker via WhatsApp, det är snabba puckar liksom och det fungerar bra. Och sen tar jag det neråt i organisationen. 
-Eklund 

17 
Mina anställda kan komma efter en hel och säga “Jag kollade upp detta över helgen” och då säger jag; “Du får tre dagar till på dig, djupdyk och redovisa 
vad vi hittat på fredag, så lägger vi projektet på is”, vilket jag verkligen tror många uppskattar. -Eklund 

18 
Vi försökte göra creativ fridays för några år sedan, jag tänkte att jag investerar det. Från att man får halva, till och med hela fredag till att få göra i princip 
vad du vill bara det är någon slags koppling till din proffesion. Du får sitta och göra dit eget spel eller vad du vill. -Eklund 

19 
Man tänker ofta “detta skulle jag vilja göra, men det finns inte tid och pengar”, utan då labbas det på fritiden med detta, för att man har en kunskapstörst 
som man vill släcka, som man inte har utrymme i den vanliga verksamheten - Thelander 

20 

Jag har en Art Director som inte vill ha löneförhöjning utan han vill åka på med personlighetsstärkande utbildningsprogram och peppkurser, och ritkurser 
för han mår bra av det, då får han göra det. Men det gör han på sin fritid liksom. Och det skapar också någon form av innovation får då mår han skitbra och 
levererar på jobbet sen. Men det är individuellt skulle jag säga, vi inspirerar ofta till det och det tror jag alla skulle hålla med om. -Eklund 

21 
Enligt mig, har vi varit framgångsrika till skillnad från andra mindre spelbolag som ofta går under efter ett dåligt spel, för att för vår del har vi lyckats sprida 
vår risk. Den främsta anledningen till detta är att min personal är väldigt adaptiv och snabbrörlig. - Eklund 

22 

Och sen tidigare så lät jag folk spela, vi tittade på alla spel som låg top 5 i världen och alla världsdelar. Tittade på vilka mobilspel som låg top 5 i Asien, top 
5 i Europa, top 5 i USA och sådär för att titta på hur spel… och det är mer en tvingad, men det är innovation för att titta på vad som är hett just nu så man 
har koll på det. Och där får man ju sitta och gamea på arbetstid. -Eklund 

23 

(...) innan den pitchen vi gjorde med tunga producenter i Hollywood satt vi åtta personer varje kväll, men istället för att sitta alla tillsammans satt 
manusförfattarna och jobbade strukturerat med några avgränsade delar, det gick väldigt bra för då kom dem långt utan att någon producent eller manager la 
sig i. Och det sättet att jobba ska vi implementera i alla våra projekt. -Eklund 

24 

Det är utmanande för då det är ett spel som egentligen är anpassat för mycket kraftfullare konsoller, och då ska få ner det på en Switch som är extremt 
mycket lägre prestanda. Det har varit sjukt utmanande. Och där satt vi två uvecklare just på att utveckla grundsystemet för att spelet skulle kunna lira 
överhuvud taget på den dåliga processen. Och då har det varit ett verkligen ett ypperligt exempel på att de kompletterande varandra och lyckades lösa 
uppgiften vilket de annars aldrig hade klarat. Och så gör vi ganska ofta. -Eklund 

25 

Pågående process mellan och i varje projekt, just dessa verktyg som vi använder för att hantera tasks, dom vi har haft hittills, som vi kanske har haft senaste 
fyra år, kan folk tycka är lite bökiga, och många tycker det borde finnas andra alternativ, vilket har gjort att vi nu sitter och utvärderar ett annat verktyg, som 
vi ska testa i två mindre projekt. - Thelander 

26 Det gör vi löpande, både under projektets gång, men utvärderingen i sig sker ofta efter projekten, men skulle säga att det sker hela tiden. - Lemser 

27 
Sedan jag började har det skett massor, en ganska drastisk skillnad skulle jag säga. När jag började var det uteslutande mobilspel som vi höll på med, små 
mindre produktioner, ofta för en specifik tjänst. - Thelander 

28 
Inte att man brainstormar med åtta pers det brukar aldrig bli bra. Jag har haft sådana sessions och det gör jag mer för att folk ska känna sig delaktiga men en 
del är helt värdelösa på sånt. Hela vår business genomsyrar synergi. -Eklund 

29 
Jag tror jag förstår vad du menar, och jag tror det är främst kanske är programmerarna som har en tendens att sitta två tillsammans på samma dator, som 
peer-to-peer-programming, att två huvuden är klokare än ett, vilket gör att vi ofta jobbar tvärvetenskapligt. - Nielsen 

30 

I datarådet… i hela uppkomsten av Datarådet var idén att de skulle dela erfarenheter. Vi har gjort många misstag under resans gång. Att vi kanske försökt 
implementera ett nytt system, men de här klasserna kanske man ska använda när du jobbar i utveckling. Och då blir folk intvingade i ett sätt som de kanske 
inte är vana vid. - Eklund 

31 

Det beror mycket på att teknologin förändras så snabbt i branschen, och med detta även att spelarnas beteende förändras snabbt. Vi är tvungna att hänga med 
i den utvecklingen. Alla som arbetar i denna bransch förväntas ha intresse kring detta och måste vara beredd på att snabbt kunna möta och driva förändring. 
- Lemser 

32 Sen har vi lunch-skissning, där grafiker, och andra personer, bara kan sitta och skissa och skissa, för att sedan ge feedback till varandra. - Thelander 

33 

Sen finns det vissa regler att man inte gör spagetti chords och sådär så att någon annan utvecklare kan komma in, så vissa ramar har vi satt. Men det där har 
jag försökt alla metoder. Tänkt att det vore skitbra om vi hade något system, då kan vi ju lyfta utvecklare hursomhelst men det funkar inte så. Det funkar i 
teorin. -Eklund 



 

 

 

 

 

 

83 

 

34 
Men det är inte så att jag sitter ‘nu har vi nåt 70% av vår marknadsbudget den här månaden’ för det har inte funnits intresset om ni förstår. Men däremot har 
det funnits väldigt stort intresse i min Hello There Core, mina nya ägare frågar ju dagligen. -Eklund 

35 

Generellt skulle jag säga att alla jobbar mot samma mål, i form av att leverera bra projekt och fortsätta utveckla de områden vi vill växa inom. Sen är det 
klart att många på företaget inte bryr sig allt för mycket om hur bra rent finansiellt det går för företaget, utan det är mer att alla tycker det är roligt när det 
går bra och man får fortsätta göra det man vill. - Lemser 

Osäkerhet 

1 

Vi har inte diskuterat några riskhanteringsplaner eller liknande, varken innan eller efter, utan det folk har haft i bakhuvudet, är bara frågan om att kunna 
jobba hemifrån, så när vi väl tog beslutet att jobba hemifrån, så var det faktiskt inte några konstigheter, utan folk tog med sig den hårdvaran som folk behövde 
för att kunna jobba hemifrån. Sen var det faktiskt lite, ja, bara “hejdå” och så körde vi på som vanligt hemifrån. - Thelander 

2 
Jag skulle säga, att i relation till många andra företag så skulle jag säga att Hello There har en ganska liten risk, men den är inte obefintlig, absolut inte. - 
Nielsen 

3 
Självklart, det är om kunderna drar in sina investeringsplaner inom det område vi är verksamma inom, antingen utvecklingsspel, eller marknadsföringsspel, 
eller rent underhållningsspel. Då blir det riktigt kämpigt, så det är den främsta risk jag ser, att man kommer vänta med investeringar. - Thelander 

4 Skulle inte säga att planen är dokumenterad men vi som ledning vet hur vi snabbt kan skala ner verksamheten om det skulle krävas. - Lemser 

5 

Jag tror faktiskt inte det, framförallt då vi började jobba hemifrån ganska snabbt, och vi satte ganska snabbt upp morgonmöten, och vi hade vårt Discord, vi 
pratade varje morgon med varandra, och vi har ändå jobbat på precis som vanligt. Jag känner inte att det har varit en jättestor skillnad, förutom 
kommunikationen och kommunikationen med kunder. - Nielsen 

6 

Ja, alltså det blir ju främst ett informationstapp, man tänker från ledningen, ner till de anställda. Innan så kom Oskar till kontoret och berättade hur saker låg 
till, hur de va, etc, det har ju fallit bort helt nu, utan blir mer sporadiskt när informationen kommer ut till oss. Det kan jag känna är en nackdel sedan corona. 
Det är väldigt svårt att få direktkontakt med dom som verkligen tar besluten. - Thelander 

7 
Projektplaneringen fungerar jättebra, i vissa fall är det faktiskt väldigt smidigt att istället för att alla ska sitta och sitta på en person som står upp, så delar vi 
ett google docs, och man skriver ner det som är specifikt nyttigt, och detta blir ju faktiskt smidigare när vi kör det digitalt. - Thelander 

8 
Jag skulle inte säga att det finns en tydlig plan, utan att vi avvaktar och arbetar på som vanligt till det dyker upp ny information som vi behöver ta ställning 
till. - Nielsen 

9 
Det finns ingen riskhanteringsplan dokumenterad, eller något liknande som så. Istället har vi en ständig förändring och plan därmed skulle man kunna säga, 
i och med att vi är i en snabbrörlig och föränderlig bransch. - Eklund 

10 
Många andra mindre bolag har kanske en kund och då blir det väldigt allvarligt om den kunden får problem. Så detta sätt hur vi hanterar risker genom att 
diversifiera oss, är något som varit en medveten strategi från början - Eklund 

11 

Men vi jobbar med riskhantering på ett annat sätt nu och det har vi ett nytt sätt att jobba med risker, genom att diskutera frågor så som ”hur ser trenderna 
ut?” eller ”hur ser utvecklingen i exempelvis kommersiella mobilspel ut?” och då tar vi hänsyn till det och fokus på det här. Det är för mig en form av 
riskhantering. - Eklund 

12 
Då vi sedan tidigare har många olika kommunikationsverktyg har vi hållit all kommunikation därigenom, vilket jag tycker har fungerat helt ok. Dock har vi 
i ledningsgruppen pratat om att minska på antalet sätt vi idag pratar med varandra via. - Lemser 

13 

Så sammanfattningsvis är processer att risker kommer upp som en punkt på våra möten med Hello There Core, både de ”informella styrelsemöten” vi har 
då de inte är officiellt en styrelse men också genom den regelbundna kontakten vi har på Whatsapp. Vidare diskuterar jag trender med min projektledare och 
Studie Manager. Överlag så skulle jag beskriva våra processer som väldigt adaptiva. - Eklund 

14 
vår personal som är adaptiv och är inte beroende i sin kompetens med att göra spel inom en viss bransch, utan kan anpassa. - vår personal som är adaptiv 
och är inte beroende i sin kompetens med att göra spel inom en viss bransch, utan kan anpassa. - Eklund 

15 Initialt var det en stor risk. Då min ägargrupp och finansiärer blev oroliga. I början var det därför lite krisartat - Eklund 

16 Så i Coregruppen så har vi nu börjat att diskutera ”hur kan vi ta tillvara på denna möjlighet?”. - Eklund 
 
Bilaga 6  - Organisationskarta Hello There, med tillhörande information  
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Hello There har har 13 tillsvidareanställda, motsvarande 12,03 FTE (Full-time 
Employment). 
 
FTE per roll: 

● 1,7 Producenter 
● 1,8 Game designers 
● 3,88 Utvecklare 
● 3,35 Art 

Icke-produktionsarbete: 
Office management, personalhantering, fakturor, systemadministration, kontoret mm uppgår 
till ca 0,4 FTE (VD ej medräknat) 

Ekonomiadministration och löner är outsourcat till Redovisningsbyrå.  

 
Bilaga 7 - Verksamhetsstyrning Hello There  
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Bilaga 8 - Kultur beskriven enligt Hello There, författad av VD  & Office Manager 

 
 
 
 
Bilaga 9 - Verksamhetsstyrning - Projektplanering  
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Bilaga 10 - Fråga 1 från enkätundersökning till Hello There 

 
Bilaga 11 - Fråga 2 från enkätundersökning till Hello There 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 12 - Fråga 3 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 13 - Fråga 4 från enkätundersökning till Hello There 

  
 
Bilaga 14 - Fråga 5 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 15 - Fråga 6 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 16 - Fråga 7 från enkätundersökning till Hello There 

  
Bilaga 17 - Fråga 8 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 18 - Fråga 9 från enkätundersökning till Hello There 

 
Bilaga 19 - Fråga 10 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 20 - Fråga 11 från enkätundersökning till Hello There 

 
Bilaga 21 - Fråga 12 från enkätundersökning till Hello There

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 22 - Fråga 13 från enkätundersökning till Hello There 
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Bilaga 23 - Enkätundersökning med beskrivning till anställda på Hello There 
 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka den gemensamma synen på Hello There 

Games kring frågor om företagets rutiner och processer. Varje fråga utgår ifrån en 

femsiffriga skala, där 1 innebär "Väldigt liten utsträckning" och 5 betyder "Väldigt stor 

utsträckning". 

 
Fråga 1 
Jag bidrar med information till företaget som berör förändringar i branschen. 
 
Fråga 2  
När något viktigt händer i branschen (marknad eller teknologisk utveckling) som kan påverka 
företaget, blir jag snabbt informerade om detta. 
 
Fråga 3 
Vi i företaget är väldigt bra på att observera och utnyttja teknologiska trender. 
 
Fråga 4  
Vi är snabba på att uppmärksamma skift i branschen (exempel teknik, konkurrens och 
efterfråga från kunder). 
 
Fråga 5 
Jag har tillgång till ny information som berör förändringar i branschen.  
 
Fråga 6 
Jag anser mig själv duktig på att iaktta värdefull information.  
 
Fråga 7 
Om jag har en tanke eller idé gällande innovativa lösningar blir jag uppmanad att lyfta detta. 
 
Fråga 8 
Jag blir uppmanad till innovativa lösningar på problem jag stöter på. 
 
Fråga 9  
Jag uppmanas att iaktta extern information som kan vara till nytta för företagets utveckling.   
 
Fråga 10 
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Jag vet vilka mål jag och företaget som helhet har.   
 
Fråga 11  
Jag känner att jag tar del av mina kollegors kunskap.  
 
Fråga 12  
Jag anser att de mål som företaget har är tydligt förmedlade och integrerade i den dagliga 
verksamheten.  
 
Fråga 13  
När jag löser ett problem, så kan jag förlita mig på support mellan olika avdelningar.  
 


