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Sammanfattning: 
Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur stora industriföretag använder sig av personalen 
som en innovativ kraft. Olika teoretiker beskriver innovation på olika sätt. Bland annat så hävdar 
Parker och Kerrie (2003) att det är ett proaktivt beteende som leder till innovationer, och att det är 
tillvägagångssättet i sig som är en innovation. Drucker (2000) och Dobni (2005) tycks vara ense om 
att en innovation är ett tankesätt. Jag fann ett intresse i att undersöka hur mina valda företag tycks 
uppleva innovationer. Undersökningen har skett på två industriföretag med liknande förutsättningar 
och valet av företagen är delvis ett bekvämlighetsurval då personlig kontakt finns till ett av företagen. 
Empirin grundar sig utifrån djupintervjuer med personer i ledningsgruppen inom respektive företag. 
Efter en analys av båda företagen med koppling mellan teori och empiri tycks det finnas en viss 
begränsning i hur mycket företagen inom en industribransch finner intresse i att ta tillvara på 
personalen som en innovativ kraft. Ingen tydlig modell på hur företagen går tillväga med innovationer 
finns och företagen tycks uppleva innovationer mer som ett tankesätt, precis som Drucker (2000) och 
Dobni (2005) hävdar.  
 
Nyckelord: Innovation, kreativitet, företagskultur, motivation, Lärande organisationer.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
Då jag studerar på innovationsprogrammet i Eskilstuna ligger ett av mina intressen i innovationer och 

då främst inom företag och den ”mjukare” delen inom ett företag. Min uppfattning om vad den 

mjukare delen inom företag är anser jag passar in på begrepp som berör personalen, företagskultur, 

motivation, kreativitet, och Lärande Organisationer. Dessa begrepp är mina nyckelord i den här 

uppsatsen och jag har valt att studera dem närmare genom att söka teori som jag har kopplat samman 

med den empiri jag har samlat in under arbetets gång. För att enkelt beskriva bakgrunden till mitt val 

av undersökning berättar jag här en för många känd berättelse som har sitt ursprung från 

fabelberättaren Aispos. 

”Fabeln berättar om en fattig bonde som har en höna. En dag när bonden kommer ut till hönan för att 

hämta ägg upptäcker han att hönan värpt ett ägg helt i guld. Bonden tror först att det är någon som 

driver med honom och kastar ägget. Men efter att ha kommit på andra tankar plockar han upp ägget 

och tar det för värdering. Ägget är av rent guld! Bonden kan knappast tro sina ögon. Och ännu mer 

överraskad blir han när han nästa dag hittar ett guldägg till under hönan. Han kan nästan inte vänta 

till nästa morgon för att återigen finna ett guldägg under sin favorithöna. Bonden blir väldigt, väldigt 

rik när han säljer sina guldägg. Allt verkar vara en saga för otrolig för att vara sann. Med stigande 

välstånd och otålighet kommer också girighet. Bonden vill inte längre vänta på att hönan ska värpa 

guldäggen utan bestämmer sig för att döda hönan och ta ut dem allihop på en gång. När bonden dödat 

hönan och öppnat den hittar han inga guldägg, hönan är helt tom. Där finns inga guldägg och nu 

finns det ingen möjlighet att få fler. Bonden har dödat hönan som värpt dem!” (bloggspot.com, 2009) 

Denna berättelse är ett tydligt exempel på girighet som kan uppkomma då vi ser en lönsamhet i något. 

Många gånger ser vi bara vad som produceras och förbiser det som är orsaken till lönsamheten och 

produktionen. Jag anser att det är av största vikt att tillvarata och underhålla det som ligger till grund 

för vår lönsamhet. I ett stort industriföretag så är produktionen kärnverksamheten (Mintzberg, 1993) 

och jag anser att det är viktigt att uppmuntra de som arbetar i produktionen. För att idag överleva på 

den globala marknaden är innovationer ett måste (Drucker, 2000). Min nyfikenhet kring ämnet ligger i 

om man kan uppmuntra personalen till att bli delaktiga i form av att uppmuntra innovationer från de 

anställda, då jag anser att en innovativ personal kan vara en stark konkurrenskraft.  

I en snabb föränderligvärld med ny teknik, ny marknad, ny regler och lagar, ny kunder med mera så 

gäller det att företagen är proaktiva och innovativa. Ett effektivt sätt är att använda sig av de anställda 

på företaget för att utveckla nya idéer (Kerrrie & Parker 2003). Tony Blair (Uk primeminister, 2000) 

hävdar att Creativity and innovation are the heart of a successful business (Kerrie & Parker 2003). 

Olika forskare och teoretiker har olika åsikter om vad innovation är för något. Vedin beskriver ordet 

innovation som något ”nytt”. Att skapa något nytt som helst är konkurrenskraftigt och lönsamt och 

som först in i ekonomin, dvs. ända fram till en marknad. (Vedin 1995). Crant och Parker (1998) menar 

att det idag är många företag i olika grad decentraliserade och arbetar ofta långt ifrån en 

”sammansvetsad” vision, i dessa företag är ett innovativt och proaktivt beteende extra viktigt. Vidare 

hävdar Crant tillsammans med andra forskare att det är viktigt att använda sig av de anställdas 

kunskap, då de ofta har en insikt i produkten och vad kunderna efterfrågar. De anser även att ett 

innovativt och proaktivt beteende leder till en effektiv organisation som har stora möjligheter att 
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lyckas. (Siebert, Crant & Kramer, 1999). Kirkman och rosen (1999) menar att om företagen arbetar 

efter dessa principer med ett proaktivt beteende så bildas ofta en stark lagkänsla och att i och med det 

så presterar de anställda ett bättre resultat. Ett proaktivt beteende handlar om att låta de anställda tänka 

fritt och vara själständiga, agera och utvecklas. Skillnaden med ett proaktivt beteende och en 

innovation är att en innovation är styrd av mål och ett tillvägagångssätt. Det proaktiva beteendet leder 

till ett innovativt beteende (Kerrrie & Parker 2003).   

Drucker (2000) menar att innovationer handlar om att se möjligheterna. Han menar även att 

Innovationer kan bli lett på ett systematiskt sätt om någon vet hur man ska gå tillväga. Han hävdar att 

strikta strukturer som är vanliga inom industrin snabbt ändrar sin taktik om marknaden 

förändras(Drucker, 2002).  

  

Dobni hävdar att det som utmärker en innovativ organisation är att de anställda förstår kopplingen 

mellan strategi och innovation. I dessa organisationer är de anställda medvetna om att det är genom 

deras sätt att tänka som innovationer föds (Dobni, 2005). Dobni (2005) menar att en innovation är mer 

ett tankesätt än ett agerande. Jag uppfattar det även som att Drucker (2000) beskriver Innovation som 

ett tankesätt som genom olika verktyg (strategier) blir genomförda. Medans Parker och Kerrie (2003) 

hävdar att en innovation är tillvägagångssättet och att tankesättet är ett proaktivt beteende och att det 

beteende skapar innovationer.  

 

1.2 Problemformulering/ Frågeställningar 
Jag skulle vilja hävda att stora industriföretag många gånger sätter produktionen i fokus och att 

innovationerna inom ett företag i första hand definierar produkterna som materiella ting. Därför vill 

undersöka om och hur företag använder sig av personalen som en innovativ kraft. Intressant är att se 

om företagen tycks uppfatta en innovation som ett tankesätt och som genomförs genom någon form av 

strategi och viken i så fall, eller om innovationen är själva processen/genomförandet . 

  

Ofta använder sig produktionsföretag av olika förbättringsprogram (dessa pressenterar jag närmare i 

teoridelen) . Finns det något samband mellan förbättringsprogram som är produktionsinriktade och för 

en utveckling med att använda sig av personalen som en innovativ resurs?  

Blir personalen på något sätt mer innovativa i och med att företag använder sig av 

förbättringsprogram?  Vidare kopplat till ovanstående teori (Parker & Kerrie 2003, Druckner 2002, 

Dobni 2005), finns det någon koppling till ett innovativt eller proaktivt tänkande genom att använda 

sig av olika förbättringsprogram, eller är det kopplat till en redan befintlig verksamhet för ökad 

lönsamhet och produktion, och inte för att uppmuntra innovationer? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att ur ett ledningsperspektiv beskriva och jämföra om och i så fall hur två 

större industriföretag utnyttjar personalen som en innovativ kraft. 
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1.4 Avgränsning 
Jag har valt att begränsa mig till två företag A och B. Jag har valt att främst söka teorier inom den 

mjukar delen gällande företags tillvägagångssätt. Vad jag menar med den mjukare delen beskriver jag 

ovan i den inledande texten i uppsatsen.  

Jag har valt att studera ämnet ur ett ledningsperspektiv och behandlar därför inte de enskilt anställdas 

perspektiv. 

Jag riktar mig främst till studenter, lärare och företag som kan finna ämnet intressant. Där av förutser 

jag att en viss för förståelse inom ämnet finns. 

1.5 Arbetets struktur 
 

 

 

 

 

 

 

(Figur.1, egen strukturmodell) 

1.6 Innovationsbidrag 

Det innovativa med denna uppsats är mina egna figurer ska uppmuntra andra, främst studenter till 

att tänka i modeller. Jag hoppas att andra kan använda sig av liknande modeller/figurer för att få en 

överskådlig bild av en process. Uppsatsen i sig hoppas jag ska vara till nytta för både studenter, men 

främst företag då jag tror att mitt ämne kan väcka många frågeställningar hos företag och 

förhoppningsvis få dem att fundera över hur de faktiskt använder sig av sin personal för att ta fram 

innovationer. 
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2. METOD 

2.1 Metodval 
Nedan presenterar jag mitt val av forskningsmetod. Det finns både Kvantitativ och Kvalitativ 

forskningsmetodik. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Under rubriken Intervjuval 

beskriver jag varför jag valt att göra en flexibel semistrukturerad intervju. Vidare beskrivs urvalet som 

är ett strategiskt val samt tillvägagångssättet. Jag har utformat en egen analysmodell för att göra det 

enklare för läsaren att förstå hur jag har diskuterat och analyserat mellan olika teorier kopplat till min 

empiri. Avslutningsvis under detta avsnitt metod så uppges metodkritik. 

2.1.1 Kvalitativ forskning 
Min studie berör kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning kan ske på olika sätt, men det som är 

gemensamt för olika tillvägagångssätt för den kvalitativa forskningen är tolkningen och förståelse av 

en text, eller det någon säger. Detta kan ytterligare hänvisas till ett hermeneutiskt synsätt som handlar 

om att tolka och förstå. Ett huvudtema för hermeneutiken är att meningen med något endast kan 

förstås om det sätts in i ett samband med helheten. För att först helheten måste förståelse göras av de 

enskilda delarna som bildar helheten. Detta kan beskrivas som en cirkel, där flera delar bildar 

helheten. Denna cirkel är svår att veta vart man ska börja studera ett ämne, därför omvandlar man 

cirkeln till en spiralliknad modell. Man väljer ut ett ämne/ en punkt och ”borrar” sig djupare in på 

ämnet för att sedan återgå till grunden för att utöka kunskapen, man går fram och tillbaka och kan 

liknas vid en spiral. ( Alvesson & Sköldberg 2008, s 194).  

  Det som främst kännetecknar kvalitativ forskning är att den i huvudsak betonar ett induktivt synsätt, 

där tyngden läggs på generering av teorier, utgångspunkten är olika teorier som forskaren vill 

undersöka i verkligheten. (Bryman 2007, s 35). Motsatsen till ett induktivt synsätt är deduktion. 

Deduktion handlar om att utifrån egna erfarenheter som sedan kopplas till teori. Tillvägagångssättet 

jag har valt att använda mig av kan beskrivas som en blandning av dessa två och kallas för abduktion. 

Forskaren pendlar fram och tillbaka mellan teori och empiri och så har min studie gått till. Jag har från 

början haft en ungefärlig bild av vilken teori jag vill ägna mig åt, men inte helt bestämt. Efter den 

empiri jag tagit del av har jag sökt ny teori som kan vara ett intressant område för att sedan återgå till 

empirin för att jämföra om ett samband finns och så har processen skett fram och tillbaka under 

arbetets gång. Detta liknar jag vid hermeneutikens spiralliknande modell att pendla fram och tillbaka 

från olika utgångspunkter för att få en helhet. 

Tolkningen handlar till stor del om hur någon upplever något. Ofta påverkas människan av sina 

känslor, empati. Empati är ett tillvägagångssätt i den handlandes situation. Detta sker till stor del av 

sin egen fantasi, man sätter sig in i handlarens roll. Detta leder till att många forskningsfrågor inte kan 

förklaras utan snarare förstås med hjälp av intuition. Här spelar den subjektiva helhetssituationen en 

viktig roll, hur man upplever saker i sin omgivning och vilka intryck som upplevs. Motsatsen är ett 

objektivt synsätt, när man studerar något utifrån och där det är viktigare att inte blanda in intuition, 

empati och upplevelser. ( Alvesson & Sköldberg 2008, s.196) I min studie har jag använt mig en hel 

del av ett subjektivt synsätt, då jag många gånger beskriver hur jag upplever det i form av intryck, 

känslor och liknande. Samtidigt försöker jag hålla mig saklig för att inte bli för personlig och då 

handlar det om det objektiva synsättet. Det är viktigt att hela tiden överväga dessa två så att min studie 

känns trovärdig. 
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2.1.2 Intervjuval 
Min empiri grundar sig på djupintervjuer med personer ur ledningsgruppen från de båda företagen. Jag 

har valt att ställa frågor för öppna svar och utrymme för ett berättande. Syftet med att jag valt att ge 

utrymme för berättande är för att kunna få en ökad förståelse inom området och få ett bredare 

perspektiv på vilken teori som kan kopplas samman med ämnet. Därför kan mitt val av intervjumetod 

presenteras som en flexibel semistrukturerad intervju. I semistrukturerade intervjuer utgår forskaren 

från vissa frågor, men frågorna lämnas öppna och personen i fråga kan berätta fritt och frågorna 

behöver inte komma i följd efter varandra. Metoden är en flexibel intervjumetod (Bryman 2007, s 

301).  

2.2 Urval 
 Valet av företagen är delvis ett bekvämlighetsurval då min pappa arbetar på ett av företagen. Min 

pappa arbetar som kompetensförsörjningschef och har regelbunden kontakt med ledningsgruppen. 

Detta gör så klart att min bild av företaget påverkas, samt att min intervjuperson kan ha påverkats av 

att jag har en personlig anknytning till företaget. Jag frågade min pappa om vilken tänkbar person som 

jag skulle kunna intervjua och jag fick ett namn och nummer av honom. Intervjupersonen har jag 

ingen relation till sedan tidigare. Självklart kan intervjupersonens bemötande ha påverkats av att han 

arbetar tillsammans med min pappa och detta är något jag är medveten om.  

 Det andra företaget valde jag med utgångspunkt från det första företaget, där jag kunde se en hel del 

likheter gällande geografisk placering, erfarenhet och etablering på marknaden, storlek och sin 

särställning inom branschen. Båda företagen har 600 respektive 900 anställda, båda är börsnoterade 

industriföretag och är belägna på mindre orter i Mellansverige. Utifrån dessa likheter tycker jag att jag 

kan jämföra om och hur dessa industriföretags använder sig av sin personal som en innovativ kraft. 

Jag har valt att låta båda företagen och mina intervjupersoner vara anonyma då jag inte finner något 

intresse i att ange dessa och då det kan ses som känslig information i vissa avseenden.  

Valet av intervjupersoner grundar sig ur ett ledningsperspektiv och därmed har jag valt personer som 

finns med i ledningsgruppen inom respektive företag och där deras ansvarsområde rör 

verksamhetsutveckling, vilket område närmast berör det ämne jag valt att studera.  

Jag har valt att benämna företagen som Företag A och Företag B.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Då jag från början hade ett intresse att studera företag om och hur de använder sig av personalen som 

en innovativ kraft så började jag med att se till de kontakter jag hade sedan tidigare. Då min pappa 

arbetar på ett av mina utvalda företag rådfrågade jag honom om vem jag kunde vända mig till för att få 

kunskap inom ämnet. Han tipsade mig om en person ur ledningsgruppen på Företag A som arbetar 

som verksamhetsutvecklare och företagsläkare. En intressant kombination. Jag ringde upp personen i 

fråga. Vi bokade en tid för intervju och han föreslog även att vi innan intervjun skulle prata över en 

lunch och gå en kort rundvandring på företaget. I det här stadiet hade jag inte klart för mig vilket 

ytterligare företag jag skulle välja att studera. Det enda jag hade klart för mig var att jag ville 

undersöka ytterligare ett företag än det jag redan fått kontakt med för att kunna jämföra dessa och få 

en bredare insikt i ämnet. Tiden från det att jag bokat möte med intervjuperson A från Företag A tills 

det att vi träffades så ringde jag till olika företag utan resultat och företagen jag kontaktade hade svårt 
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att förstå mitt syfte. Jag blev tvungen att lämna tanken på företag nummer två för att ägna mig åt den 

bestämda intervjun.  

Jag träffade som bestämt intervjuperson A på företagets lunchrestaurang.  Jag fick på en gång ett 

mycket positivt intryck då det fanns ett öppet klimat mellan de olika avdelningarna på företaget, alla 

hälsade och talade med varandra. Efter lunchen tog vi en promenad, en kort rundvandring på några 

avdelningar för att få en helhetsbild av hur produktionen går till. Ett intressant besök var på labbet där 

jag fick prova ett experiment som ofta utförs på både kunder och personal för att ständigt förbättra 

kvalitén på produkterna. Detta gav mig en bild av att företaget är mån att se till människors synpunkter 

och att detta ses som en tillgång för företagets förbättring vad gäller produkten. Efter den kortare 

rundvandringen gick vi till intervjupersonens mottagning, då han arbetar som företagsläkare som jag 

nämnt tidigare. Innan vi startade intervjun så var han tvungen att ta hand om en patient och jag fick 

under tiden vänta och fick då läsa några skrifter om företagets uppbyggnads. Det var intressant att läsa 

lite kort om företaget, och jag kände redan nu att jag fått svar på några av mina funderingar och jag 

fick en ytterligare grund till att föra mina intervjufrågor. Intervjun flöt på bra och intervjupersonen 

berättade mycket utan att jag ställde frågor och jag fick i och med hans berättande svar på många 

frågor jag hade. Jag var mycket nöjd efter den avslutade intervjun och jag begav mig hem för att 

transkribera den empiri jag tagit del av. 

Mitt nästa moment blev att fortsätta jaga ett Företag B. Efter mycket om och men så fick jag respons 

på ett företag som liknade mitt tidigare val. Intervju bokades och den här gången skulle jag få träffa 

två personer. Både en kvalitets ansvarig som arbetar med verksamhetsutveckling (intervjuperson B1), 

samt en person som arbetar med innovationsfrågor (Intervjuperson B2) och något som företaget kallar 

”min ide” (Se bilaga). Den första intervjun började med intervjuperson B1, verksamhetsutvecklaren. 

Intervjun skedde på liknande sätt som hos det föregående företaget. Jag ställde vissa frågor, sedan 

skedde intervjun i en mer berättande form och jag fick i hans berättande svar på frågor jag hade. 

Intervjun gick bra och då vi var klara var det dags att träffa intervjuperson B2, den ansvarige för min 

ide. Den här personen ville visa mig runt på företaget. Så vi gick på en rundvandring och jag fick lära 

mig en hel del om hur produktionen gick till. Intervjupersonen i fråga har arbetat på företaget i 

närmare fyrtio år och han berättade om hur verksamheten har effektiviserats och förändrats. Det var 

intressant. Till skillnad från intrycket från Företag A så fick jag här intrycket av att det inte fanns ett 

lika öppet klimat mellan de olika anställda och avdelningarna på företaget. Jag upplevde det som att 

varje arbetslag och avdelning skötte sig själva. Efter rundvandringen gick vi till intervjupersonens 

kontor och den här gången så ställde jag knappt frågor utan det blev mer en ostrukturerad intervju då 

intervjupersonen fritt berättade om vad min ide är för något och hur det fungerar. Direkt fick jag 

känslan av att det här var en av tyngdpunkterna i företagets innovativa sida hos personalen. Sättet att 

arbeta med min ide har funnits med på företaget under en lång tid. Efter intervjun var det dags att ge 

sig av och jag tackade för mig.  

Båda företagen hade gett mig inspiration till att fortsätta min studie och även mer insikt i vilken teori 

jag ville fördjupa mig i så jag utökade min teoretiska referensram från den jag haft tidigare. Jag ska 

tillägga att jag från början valde att ha med teori om innovation och kreativitet, motivation och 

kommunikation, detta har alltså ändrats lite efter arbetets gång då jag pendlat mellan teori och empiri 

(abduktion) för att till slut få med det som är mest intressant för mitt ämne.  
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Efter att ha fått en bra teoretisk referensram att utgå ifrån så började jag analysera de båda företagen 

och koppla samman teori och empiri 

Slutsatsen har blivit en sammanställning av analysdelen där jag beskriver likheter och olikheter 

företagen emellan och beskriver om och hur de båda företagen använder sig av sin personal som en 

innovativ kraft. 

3.3.1 Analysmodell 
Nedan beskrivs hur analysdelen i den här studien är uppbyggd. Jag har börjat med att utgå från min 

frågeställning och sedan behandlat ämnet innovation, vad det beskrivs som och om och varför 

innovationer oftast sammankopplas med produktionsutveckling. Kopplat till produktionsutveckling 

finns förbättringsprogram som kan användas för att utveckla tillvägagångssättet i produktionen. I 

analysen har jag studerat om det tycks finnas någon koppling mellan förbättringsprogram och att 

använda sig av personalen som en resurs för innovationer. Faktorer för innovativ kraft studerar jag 

närmare inom områdena motivation, delaktighet och företagskultur och analyserar hur dessa begrepp 

förklaras hos de båda företagen. Till sist i analysen behandlas hur företagen tar tillvara på personalen 

som en innovativ resurs med hjälp av begrepp som innovativa ledare, kreativitet och lärande 

organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur.2, egen analysmodell) 

Innovation Varför är innovationer ofta 

produktionsinriktade? 

Förbättringsprogram- effektivare 

produktion. Utvecklande för 

personalen? 

Faktorer för innovativ kraft 

- Motivation 

- Delaktighet 

- Företagskultur 

Tillvaratagande av Innovativ kraft 

- Innovativa ledare 

- Kreativitet 

- Lärande Organisationer ? 

Hur och om använder sig personalen som en innovativ resurs? 
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3.4Metodkritik 
Då jag endast intervjuat ett fåtal respondenter ur ledningsgruppen ur de utvalda företagen så kan 

empirin vara bristfällig. Då jag har personlig anknytning till ett av företagen så kan detta påverka 

undersökningen. Om undersökningen hade utförts utav fler författare hade det funnits fler synvinklar 

och en mer kritiskt granskande syn i undersökningen, vilket jag tror hade varit till en fördel.   

3. TEORI 
Då mitt intresse och syftet med denna studie är att undersöka om och hur företagen använder 

personalen som en innovativ kraft så anser jag att det är viktigt att få olika synvinklar på vad 

innovation tycks innebära. Jag har i den inledande texten angivit en del teorier och funderingar kring 

vad innovation är. Jag har sökt ytterligare teorier om vad innovation är och detta beskrivs nedan.  

Vidare under teoridelen så finns teorier om begrepp som jag anser tillhöra den mjukare delen av 

företag och som jag anser påverkar en innovation.  

3.1 Innovation 
Som nämnt i inledningen beskriver Vedin (1995) en innovation som något som förts in i ekonomin, 

dvs. fram till en marknad.  

Innovationsprocessen innefattar alltså hela utvecklingen ändå fram till marknaden, inklusive skapandet 

av prototyp, produktionsprocess, marknadskunskap och marknadskanaler.  I en innovationsprocess 

finns olika typer av idéer.  

 

Det finns något som kallas för tekniktryck, och ett annat begrepp är behovssug. Tekniktryck är alltså en 

teknisk ide som man söker tillkämpning för, en framgångsrik lösning.  

Behovssug är när man söker en förbättrad eller ny variant av variation, detta är vanligast inom idéer.  

Innovationer uppstår ofta ur visioner. Människor har visioner om att skapa något nytt för att förhöja 

upplevelsen. Den tredje typen av innovationer hittas hos kunden (Vedin 1995). 

 

 Idag är innovationer ett måste för att ett företag ska överleva. Det måste finnas en helhet inom 

företaget med fungerande ekonomi, politik, kommunikation, ledarskap o.s.v.  

För att dessa områden ska kunna utvecklas och förbättras är det viktigt att det finns en öppenhet och 

flexibilitet för nya idéer. Detta är vad innovationer handlar om. En ständig långsiktig process. (Vedin 

1995). 

 

 Mats Benner beskriver innovationer som komplexa system, som väldigt sällan är linjära ekvationer. 

Det han menar är att resultaten är väldigt svåra att förutsäga. Ett innovationsarbete bygger på 

kunskapsutveckling och ömsesidiga lärande processer mellan olika aktörer.(M Benner, jfr Nonaka 

1991). Man kan alltså alltid betrakta innovationer ur ett lärandeperspektiv. Därför hör ofta 

innovationer ihop med begreppet LO, Lärande Organisationer. Jag återkommer till området Lärande 

Organisationer längre fram i teoridelen. 

 

Både Drucker (2000) och Dobni (2005) menar att innovationer endast kan utföras med hjälp av olika 

strategiska tillvägagångssätt, med hjälp av olika verktyg och modeller. 
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En av dessa modeller är Innovation Blueprint (Dobni 2005). Modellen beskriver vilka faktorer som 

uppmuntrar innovationer. Viktiga aspekter är de anställdas och ledningens synsätt på verksamheten. 

Omgivningen/ miljön och ett innovativt beteende spelar stor roll hur olika områden inom 

verksamheten påverkas för att utveckla innovationer. Modellen är indelad i fyra kategorier med 

respektive två underrubriker/ huvudområden. Hur innovationer påverkas internt så beskriver modellen 

två viktiga faktorer. Hur förberedd företaget är på förändringar, dess struktur, samt 

sammansättningarna bland de anställda. För att ha en innovativ infrastruktur är några viktiga faktorer: 

de anställdas kunskap och utbildning, samt teknisk och finansiell support. Innovativa influenser är 

viktiga för att påverka innovationer i en organisation och dessa kommer ofta från ledningen. 

Knowledge management (kunskapsbaserat ledarskap) och hur ledningen sprider dessa influenser 

utmärker en innovativ organisation. För att implementera innovationer i en organisation är det viktigt 

att våga möjliggöra nya idéer och experimentera, samt att göra en bra matchning mellan omgivningen 

och de anställdas beteende (Co - alignment) (Dobni, 2005). De faktorer som är intressanta i denna 

studie är de anställdas sammansättning (employee constituency), de anställdas kunskap och lärande 

(employee skills and learning), samt kunskapsbaserat lärande (knowledge management).  

 

Employee constituency/ de anställdas sammansättning. Handlar om hur delaktiga de anställda är i 

företagets utveckling, hur de tänker, samt vilken kommunikation och kontakt som finns mellan dem 

och ledningen. Området handlar om hur de anställda påverkas av varandra inom arbetsgrupperna, samt 

vilken påverkan de har gällande beslut (graden av decentralisering). Det som eftersträvas inom 

modellen Innovation Blueprint kan jämföras med Bench market. De anställda ska hela tiden sträva 

efter att bli så bra som möjligt. Det finns ett team som är väl sammansatt och som fungerar som en 

förebild som resten av de anställda och andra team vill efterlikna (Dobni 2005) 

 

Employee skills and learning/ de anställdas kunskap och lärande. Dobni (2005)  menar att de anställda 

spelar en stor roll i innovationer. Företag investerar ofta i utbildningar i form av Workshops och 

kreativitet, men som sällan tycks ha någon betydelse. Dobni hävdar att problemet ligger i att företagen 

inte tar sig tid till att utreda varje enskilds kompetens, var varje anställd är utmärkande bra på. Dobni 

hävdar att många anställda har bra idée , de tänker strategiskt och ser möjligheterna, men de vet inte 

hur de ska gå tillväga för att få sin ide genomförd. Han hävdar att de anställda ofta tvivlar på att deras 

ide är tillräckligt bra. Dobni anser att alla anställda borde få en utbildning inom innovation, och han 

hävdar att en lärande organisationer är en process för att uppmuntra till kunskap om innovationer. 

Dobni beskriver fem saker i en lärande organisation som företagen bör fokusera på för att främja 

innovationer: Rätt människor, rätt lärande, rätt tid, rätt plats och rätt uppföljning/reflektion. Dobni 

hävdar dock att lärande organisationer har blivit mer strategiska och kopplat samman processen med 

innovationer, men att det fortfarande behövs ageras mer, ett tydligt utförande av den kunskap som 

finns inom företaget. Fler måste få möjligheten att våga ta för sig (Dobni, 2005) 

 

Knowledge management/ kunskapshantering. Dobni (2005) hävdar att grunden för innovation är 

kunskap, och att innovationer frigör möjligheterna att använda kunskap till att upptäcka och 

genomföra möjligheter. Knowledge management skapar en sfär av influenser som påverkar de 

anställda till att bli mer innovativa (Marinova et.al, 2004). Knowledge management handlar till stor 

del om insikt i hur kunden fungerar och vilket behov kunden har. Knowledge management handlar om 

att få de anställda intresserade av att tänka på det sättet, att först vad kunden söker (Coyne 1996).  
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3.2 Faktorer för innovativ kraft 
I denna teoridel tas teoretiska begrepp upp, som jag anser viktiga för att skapa rätt förutsättningar 

att skapa en innovativ kraft, det vill säga innovativa människor i ett företag. Viktiga teorier för att 

förstå och skapa rätt förutsättningar för innovationer anser jag vara: Motivation, delaktighet och 

företagskultur. Dessa beskrivs nedan.  

3.2.1 Motivation 
Huit W (2001)definierar motivation som ett tillstånd som gör att vi vill aktivera och stärka vårt 

beteende och får tydliga mål. Att ha tydliga mål ger oss motivationen till att utföra en handling. 

Känslan av att behöva något och åtrån/längtan gör att vi strävar efter ett mål och det är denna strävan 

som driver oss.(Huit W, 2001).  Franken (1994) menar att det är själva upphetsningen, målet och vår 

envishet som driver oss. 
 

De flesta motivationsteoretiker summerar att motivation beror på utförandet av all inlärd handling. De 

menar också att ett nytt beteende inte kommer att utföras om det inte är stärkt. Hur vårt beteende 

ändras beror på miljön, uthållighet, minne, utveckling, känslor, upplysning och personlighet. Det som 

skiljer motivation med känslor är att då det gäller känslor finns det ingen målinriktad mening. Känslor 

är ett resultat av ömsesidigt iakttagelse som ger upphov till stimuli. (Huit W, 2001). 

Huit W (2001) hävdar att motivation kan påverkas av två olika faktorer. Antingen av yttre eller inre 

påverkan. Till de inre faktorerna räknas både fysisk- och psykisk påverkan, så som känslor, minnen 

och tankar. Till det yttre räknas miljön och de omständigheter som finns runt omkring oss (Huit W, 

2007). 

 

Historiskt sett (under Taylorismen) var arbetet mycket strikt styrt. Allt eftersom började människor att 

utbilda sig och blev mer krävande vad gällde inkomst och att känna en tillfredsställelse då de utförde 

ett arbete. Då ingen tillfredställelse fanns bidrog det till att människor sjukskrev sig, vilket kostade 

mycket pengar för företagen.  

I och med detta började en ny arbetssyn att ta form, där medarbetarnas behov och önskemål 

framtonades. Den största revolutionen skedde under 1970- talet. Flera olika teorier diskuterades.  O´ 

Toole (1974) studerade arbetslivets villkor i USA och definierar arbete som ” En aktivitet som 

producerar något av värde för andra människor” (Bergaman & Klefsjö 2007, s 373). 

 Flera studier gjordes även i industrierna i Japan. Nishibori betonade att arbete alltid borde inkludera 

kreativitet (nöjet att tänka), fysisk aktivitet (nöjet att fysiskt anstränga sig) samt 

social kontakt (nöjet att dela med- och motgångar med övriga).  

Dessa tre punkter blev utgångspunkterna i Kondos kända bok om motivation i Industrin. Kondo 

utvecklade Maslows kända behovstrappa. Kondo menar att varje individ kan vara på flera steg i 

behovstrappan samtidigt, fast på olika nivå. 

Maslow och Alderfer är överens om att dessa faktorer påverkades olika av yttre och inre påverkan.  

Behoven i Maslows teori motsvarade de källor till tillfredställelse och obehag som är betydelsefulla i 

Hertzbergs teori (Motivationsteorin). ”Att ta bort källor till obehag, som hunger eller fruktan, har en 
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begränsad effekt på människans motivation” (Bergman & Klefsjö s. 374). ”Att däremot lägga till 

källor till tillfredställelse, som exempelvis inflytande, problemlösning eller annan intellektuell 

stimulans är mycket mera kraftfullt”. (Bergman & Klefsjö s. 374). 

 Kondo gjorde en ytterligare jämförelse mellan sport och arbete, varför vi är så motiverade då det 

gäller sport, men inte arbete. Han fann att det berodde på att då vi utför en sport får vi omedelbar 

feedback (återkoppling). Csikszentmihaly menar att då vi får omedelbar feedback vet vi om vi har 

gjort rätt (Bergman & Klefsjö s. 374). 

En Annan koppling Kondo kunde se var de tydliga mål som sattes upp före en match, eller tävling. 

Extra viktigt blev målen i en lagsport, där alla måste sträva efter gemensamma mål. (Bergaman & 

Klefsjö, s 374). 

En annan intressant aspekt är att studier har visat att de mest framgångsrika företagen inte är styrda av 

den ekonomiska belöningen. Det är inte lönen som avgör, utan de företag som lyckats bäst är de 

företag där personalen erbjöds arbetsförhållande efter ärlighet, integritet, och rättvisa . Bra miljö och 

goda förutsättningar för utveckling. (Bergman & Klefsjö s 375, 376) 

 

Människor finner olika sätt till att få motivation. Bemästringsmotiv kalls det då man blir motiverad av 

själva fruktan att misslyckas. Detta är sällan utvecklande och skapar ångest. Prestationsmotiv däremot 

gör att människor hela tiden vill bli bättre och bättre, denna motivation kommer av att man upplever 

en glädje vid framgång och vill uppleva glädjen igen (Huit W, 2001). Ett känt experiment som har 

utförts inom industrin är Hawthorne studien (1924-1932). Studien gick ut på att man skulle studera om 

produktionen ökade eller minskade beroende på ljudets styrka på arbetsplatsen. Det visade sig att 

produktionen ökade både då ljusstyrkan minskades, samt då ljusstyrkan ökade. Orsaken till resultatet 

fann man var att personalen blev motiverade till att prestera bättre då ledningen intresserade sig för 

dem (Bergman & Klefsjö, s 376). 

Hawthorn studierna blev grunden till dagens HR- rörelse (Human Relationship).  HR rörelsen handlar 

om medarbetarnas delaktighet, ledningens engagemang, ökad förståelse för gruppens och systemets 

dynamik, (Bergman & Klefsjö s.379) 

 

Studierna som beskrivs ovan har sammanfattats följande: 

 

- Arbete är en gruppaktivitet .  

- Samhörighet är viktigast för arbetsmoralen och produktiviteten. 

-  Mindre viktigt är de materiella förhållandena.  

- Grupparbete uppstår inte alltid av sig själv, utan måste planeras och utvecklas. 

- Företagsledningens intresse och uppmärksamhet kan skapa vinster i form av att individens 

sociala önskan om att bli accepterad uppfylls och därmed förbättra sin prestation, vilket ofta 

leder till ökad produktion. 

- Individens och gruppens möjligheter att ha en viss kontroll över har en betydelse för 

prestationen.  

Slutsatsen av studierna är att det är mer än våra fysiologiska behov som påverkar vår prestation. 

Trygghet, säkerhet, beröm, uppskattning, gemenskap och identitet är kriterier som måste uppfyllas för 

att få en motiverad och drivande personal. (Bergman & Klefsjö.377) 
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3.2.2 Delaktighet 
Av många olika teorier så är de flesta ense om att samhörighet är det viktigaste som finns i människan 

natur. Studier visar även att informella ledare i en grupp är viktigare än själva ledningsgruppen på ett 

företag. Studier har gjorts då man ändrade arbetsmiljön utan att rådfråga medarbetarna (Blumberg,  

2006), resultatet blev att de presterade sämre. Detta bevisade vikten av att känna delaktighet (Wolnen 

2000). 
 

Delaktighet handlar om att varje individ tar ansvar och initiativ för utvecklingsinsatser, ett 

medskapande krävs. ”Tillsammans med andra aktivt skapande i sitt förhållningssätt. Medskapande är 

ett engagerat, aktivt, bidragande och understödjande att var delaktig” (Bergman & Klefsjö s.383). För 

att en arbetsuppgift ska leda till delaktighet och ansvarstagande menar Sallanick (1977), att den ska 

vara tydlig, slutgiltig, offentlig, och självvald. Man upplever valmöjligheter. Man känner ett yttre tryck 

för handling. Resultatet är av betydelse. Många andra är inblandade. 

En viktig aspekt för att lyckas är att våga misslyckas. Det måste vara tillåtet att lyckas, men det ska 

vara en lärdom till nästa gång (Bergman & Klefsjö s. 384).  

Studier visar att det finns fem viktiga områden som bidrar till att människor och verksamheter 

utvecklas. Dessa är självtilliten, dialogförmågan, målmedvetenheten, medskapande förmåga, samt 

erfarenhetslärande. (Bergman & Klefsjö s. 384). 

3.2.3 Företagskultur 
Struktur är viktigt inom organisationer, men lika viktig är kulturen. Särskilt i en strikt styrd 

maskinbyråkrati, ofta vanligt inom industrin där styrmekanismerna bärs upp av dominerande grupper. 

Faktorer som påverkar en företagskultur och lokala omständigheter, organisationsdemografi 

(sammansättningen av olika åldersgrupper), könsammansättningen. (Mintzberg, 1993) 

 
Begreppet företagskultur, eller organisationskultur lanserades på allvar i slutet av 1970-talet. Sedan 

dess och än idag är de viktigaste förhållandena inom organisationskultur ämnen som engagemang, 

inriktning, prioriteringar, sammanhållning, gemensamma mål och förhållningssätt (Alvesson & 

Svenningsson 2007). 

”Organisationskultur kan stödja eller hindra en strategi, men även påverka ledningen hur de tänker och 

hur de prioriterar strategifrågor. Många gånger hävdas det att ett företags konkurrenskraft ligger i 

företagets kultur”, skriver Alvesson & Svenningsson (2007, s. 179).  

 

Hofstede beskriver kultur som en kollektiv programmering som kunde urskilja en grupp människor 

från en annan grupp. Hofstedes tar upp viktiga frågor gällande kultur begreppet, så som frihet på 

arbetsplatsen, individuella rättigheter och unikhet. (Heide et al. 2007) 

 

Enligt Bang (1999) ses företagskultur som den uppsättning av gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra 

och omvärlden. han definierar "kultur som system med gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar 

och betydelser. Kultur är tankemässiga system (Kognitiva system). Schein (1985) menar att 

värderingar byggs upp av antingen omgivningens struktur, eller av interna relationer. (Heide et al. 

2007) 

 

Alvesson och Svenningsson (2007, s180) hävdar att "En kultur är socialt konstruerad, d.v.s. den är i 



2009-10-04 

C-uppsats, innovationsteknik 

Två börsnoterade industriföretag, 

 om och hur de använder sig av personalen som en innovativ kraft 

Författare: Terese Björklund 850423  

 

16 

 

grunden skapad av människor och bärs upp av en grupp människor, vilka tillsammans fungerar 

kollektivt”. Kulturtänkandet tar fasta på det levande i organisationen och kan ses som kvalitativ, som 

är svår att mäta och klassificera. Antropologiska begrepp så som myt, ritual och symbolik kan vara 

viktig för kulturen. Kultur handlar mer om tankesätt, värderingar och uppfinningar och handlar mer 

om den objektiva delen i en organisation.( Alvesson & Svenningsson 2007,s 180,181). 

 

Språket i en organisation spelar en viktig roll för kulturen. Slogans är bra och kan stärka känslan av 

gemenskap och att alla strävar åt samma mål. Historier, berättelser, idéer och tankar är viktiga. En 

väldigt stor roll för kulturen har chefen/ledaren och dessa bör föregå med gott exempel (Alvesson & 

Svenningsson 2007,S 190) 

 

Kulturen i ett företag avspeglar sig mjukt på vardagshandlingar, men även ritualer. Ritualer skapas för 

en viss spänning. Även materiella ting så som byggnader, kontor och produktionsrum, lokalisering och 

logotyp är viktigt i en företagskultur. Sammansättningen och delaktighet beskrivs som viktiga 

aspekter. (Alvesson & Svenningsson 2007,S 190) 

Dessa faktorer handlar om hur distinkt en grupp är, desto mer distinkt, desto tydligare identitet. Status 

är en viktig faktor, desto mer status, desto mer attraktiv. Det bör finnas referensobjekt, jämföra sig 

med andra grupper, Ökad "Vi-känsla". 

Sociala förhållanden är viktiga, desto fler likheter, desto större gemenskap upplevs.(Alvesson & 

Svenningsson 2007, s.199). Organisationsidentitet blir således viktig internt för konflikthantering, 

samverkan och orientering mot organisationens övergripande mål. (Alvesson och Björkman 1992).  

 

Inom alla organisationer växer även så kallade "subgrupper och subkulturer fram". I vilken 

utsträckning beror mkt på organisationens storlek, men även graden av specialisering. I och med den 

ökade specialiseringen blir kommunikationen viktig för att först varandra mellan de olika 

subkulturerna. Även olika jargonger och språk bildas i de olika grupperna och det gäller att 

kommunicera rätt för att reda ut konflikter och kunna samarbeta. (Heide et al. 2007). 

 

3.3 Tillvaratagande av innovativ kraft 
Om ett företag har skapat rätt förutsättningar för att få en innovativ personal så måste personalen 

och innovationerna tas tillvara på ett bra sätt. Viktiga teorier kring ämnet anser jag vara begrepp som 

Innovativa ledare, kreativitet, Lärande Organisationer och Förbättringsprogram. Olika teorier kring 

dessa begrepp beskrivs nedan.  

3.2.1 Innovativa ledare 
För att ta vara på den innovativa kraften hos personalen tycks ledarna spela en viktig roll, ledarna 

fungerar ofta som är förebilder och påverkar si personal starkt. Ledarskap kan betyda olika saker för 

olika människor. Gemensamt för de flesta är att det finns grundregler, demokrati, att gruppen är 

delaktig och att det finns tydliga mål. Vi tänker oss ledarskap som en process som påverkas av att 

utföra någon form av önskningar som kommer utifrån. (Bryman 1992). Yuki (2002) menar att 

generellt sett har ledare en mycket stor påverkan på de anställda Basadur (2004) menar att den 

innovativa förmågan finns hos de flesta, men måste lyftas fram. Han hävdar att framtidens ledare vill 

hjälpa personer mer individuellt, öka kreativiteten och se vart det finns problem och sorla ut dem och 

finna nya lösningar.  
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En studie har gjorts om hur ledare påverkar sina anställda till att bli innovativa (How leaders influence 

the employee’s innovative behavior, 2002) Studien visar att det finns tretton olika typer av ledare.  

Alla dessa olika stilar använder sig av olika sätt att lyfta fram innovationer och innovativa idéer från 

de anställda. De använder sig av både avsiktliga aktiviteter för att stimulera idéer, samt tillämpningar i 

det dagliga beteendet på arbetsplatsen. En av studierna visar att personalens innovativa förmåga ökar 

om det finn ett bra samspel med de övriga anställda. (Andersson.et al. 2004: Zhov and Shally, 2003).  

 

I studien om olika ledarroller visar det sig att sex stycken av dessa tretton olika ledartyper lade en bra 

grund för att skapa innovationer. För att ge en överskådlig bild av detta beskriver jag dessa ledartyper 

nedan i en figur: 

 

Innovative Role Modeling 
 

Själv vara ett exempel på ett innovativt beteende. Förklara möjligheter, 
generera idéer, vara drivande och pushande och vilja utveckla alla. 

Consulting Checka av med människor och lyfta fram deras idéer. Erkänna deras 
idéer och fatta beslut.  

Delegating 
 

Delegera tillräkligt med arbete så att den anställde kan vara självgående 
och frivilligt välja hur den ska utföra sitt arbete. 

Support for innovation 
 

Uppmuntra innovativ personal. Vara förstående och hjälpsam, lyssna 
och leta efter någons intresse om problem uppkommer. 

Recognition 
 

Visa uppskattning för innovativt uppförande. 

Monitoring 
 

 Beskydda effektivitet och prestation. Övervaka så att de anställda mår 
bra på arbetsplatsen och att de inte känner sig stressade.  

(Figur 3. Egen modell) 

 

De övriga beteendena som fanns hos ledare ledde inte till att uppmuntrar innovationer och dessa var: 

Intellectual Stimulation, Stimulating knowledge diffusion, Providing vision, Organization feedback, 

Rewards, Providing resources, Task assignment.  

3.2.2 Kreativitet 
Kreativitet är att våga tänka något annorlunda. Att skapa något nytt. Kreativitet handlar mycket om ens 

personliga besegringar (Vedin, 1997). 

För att våga prova något nytt krävs det stort mod att våga ta risken att bli negativt bemött av andra. 

Det handlar väldigt mycket om att våga misslyckas och framför allt blotta sig för andra.  

Alla människor skapar visualiseringar, det den ena uppfattar som verklighet kanske är helt overkligt 

för någon annan. Det är det som gör det intressant, att våga låta kreativiteten flöda. (Vedin, 1997).  

Vedin (1995) menar att många gånger kan en ide vara före sin tid och påverkas hela tiden av sociala 

och ekonomiska förhållanden. Grovt sett kan man dela in metoder för idéskapande i tvågrupper,  

spånande- och systematiska analyser. I en systematisk analys kan man använda sig av en så kallad 

morfologisk analys, relevansträd och matriser över korsverkan (cross impact matrix). 

Spånande metoder kallas ofta för brainstorming. Brainstorming är väldigt fritt att lösa ett problem, 

eller snarare ett sätt att finna nya idéer.  

Vid specifika problem är andra sätt bättre att föredra, exempelvis Kepner- Tregue- metoden. 

Ett annat känt verktyg för att utöva sin kreativitet är att arbeta med teamroller. Belbin har forskat kring 

detta och kommit fram till att det finns nio olika teamroller. Dessa kan vara ett bra sätt att starta en 
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reflektion över vilken teamroll som passar in på var och en och startar tankegångar där varje individs 

styrkor respektive svagheter kan beskrivas, för ändamålet mot en medveten grupp som handlar om att 

olika teamroller passar mer eller mindre bra ihop(H. A. Consulting AB). Jag går dock inte in närmare 

på att beskriva dessa. 

Generellt för en kreativ process är att den brukar beskrivas i fem olika steg. Problemidentifiering, 

faktainsamling, inkubation (problemet finns i bakhuvudet/det undermedvetna), illumination 

"snilleblixten", iden väcks. Sist sker en prövning av iden (Vedin, 1995).  

 

3.3.3 Lärande organisationer 
LO, lärande organisationer handlar om föreställningar hur man kan formge en organisation som 

främjar lärandet och därigenom på sikt exempelvis förbättra effektiviteten. (Alvesson & 

Svenningsson, 2007) 

 

Många hävdar att nyckeln till organisatorisk framgång beror på förmågan hos företaget att förändras 

och utveckla nya kunskaper, det vill säga att lära. Detta kan ses som att individer i organisationen lär 

sig nya saker och utvidgar sin kompetens. Även själva företaget kan lära genom att utvecklas och att 

nya rutiner utvecklas. (Alvesson & Svenningsson, 2007, s 279).  

Alvesson och Svenningsson beskriver begreppet "best practise”, med det menar de att anpassa och 

utveckla gemensamma föreställningar (organisationskultur), utbyta och sprida goda (och dåliga) 

erfarenheter, samt dokumentera dessa. Där av blir organisatoriskt lärande summan av individuellt 

lärande. Kunskapen blir delad och blir som en organisatorisk egendom, där det finns gemensamma 

rutiner och föreställningar, välkoordinerade handlingar (Alvesson & Svenningsson 2007, s280,281). 

 Detta kan vidare beskrivas i fyra steg. 1. Det finns personliga erfarenheter, Intuition inom företaget. 2. 

Då personerna diskuterar med sina medarbetare sker tolkningar av gemenensamma föreställningar i 

gruppen. 3. När sedan dessa nya föreställningar omsätts i form av nya kordinerade handlingar sker en 

integration (spridning). 4. Sen blir dessa handlingar mer till rutiner i organisationen och då har en 

institutionalisering skett. En organisation lär av när den förändras och förändras genom erfarenheter av 

kollektiva handlingar (Crossan et.al, 1999) 

 

Garvin menar att en lärande organisation är: "En organisation med förmåga att skapa, anskaffa och 

sprida kunskapsamt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter" (Garvin, 

1993). Garvin beskriver fem olika discipliner som han anser kritiska för en lärande organisation.  

 Personligt mästerskap, att varje individ i sig själv vill utvecklas är viktigt för företagets utveckling. 

 Mentala modeller. Hur vi tolkar andra och oss själva. Viktigt är att företaget själv är medvetna om 

sina mentala modeller, det är då de går att förbättra. 

 Lära i grupp. Att arbetskollegorna utvecklas tillsammans, det är först då kunskapen blir operativ. 

Gemensamma visioner, ökar känslan av samhörighet och att alla riktar sina mål åt samma håll. De 

individuella visionerna kan tillsammans skapa gruppens vision. 

Systemtänkande, är ett måste för att kunna genomföra visioner. Företaget måste se helheten i företaget. 

Garvin (1993) menar även att lärande organisationer är duktiga inom framförallt fem områden: 

Systematisk problemlösning, experimenterande med nya tankesätt, förmåga att dra lärdom från sina 

egna erfarenheter och historik, förmåga att lära av andars erfarenheter och topprestationer, sprida 

kunskap genom organisationen. ( Bergman & Klefsjö 2007 s. 427 - 429). 
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I en förändring handlar det mycket om att lära om ett invant beteende. Det finns olika sätt att lära. Ett 

av de mest effektivaste sätten att lära sig något är modellinlärning. Modellinlärning handlar om att 

imitera andra. Genom upprepad imitation övar man sig tills det att man har lärt sig något.  

Det viktigaste är trots allt att ha motivation att vilja lära sig.  Det som styr motivationen i en förändring 

är beroende av tre faktorer: Miljön, Kompetens och beteende. ( Alvesson & Svenningsson 2007) 

Kolb beskriver en lärande process i form av en lärocykel. Kolbs lärocykel grundar sig på att skapa nya 

begrepp eller modeller, kombinera insikter och kunskap från olika håll, testa och experimentera, 

reflektera och pröva på nytt (Alvesson & Svenningsson 2007). 

 

 

(Kolbs lärocykel)  

                                            Erfarenhet (utfall) 

 

                                                       

 

 

        Experiment (handling) 

                                                                                                    Reflektion (dialog) 

 

Begrepp (innovativ ide) 

 

(Fig.4, Kolbs cykel för erfarenhetstänkande, bild tagen ur M. Alvesson & Stefan Svenningsson, 

Organisation, ledning och processer. Studentlitteratur 2007) 

 

Lärande kan bara ske steg för steg, så det tar ofta tid att tolka och integrera nya intryck och signaler 

från omvärlden. Att få igång en lärande process är ett sätt att skapa beredskap för ytterligare 

nytänkande. Lärandet blir en del av innovationsarbetet. ( Alvesson & Svenningsson) 

 

Argyris och Schön (1978) formulerade två olika sätt av lärande, Singel- loop learning (enkelt lärande) 

och Double- loop learning (dubbelt lärande). 

 Då man använder sig av Singel- loop leraning har man sina antaganden och handlar utefter dessa. Då 

man får ett utfall vet man om man har gjort rätt eller fel. Om det blir fel så ändar vi våra handlingar 

(försöker igen på ett nytt sätt), men vi ändrar aldrig våra värderingar och antaganden. 

 Då det gäller Double- loop learning så ändar vi både värderingar och antaganden om det blir fel. Vi 

har inte tillräckligt med kunskap. Double- loop learning handlar mer om radikala 

förändringar.(Alvesson & Svenningsson,2007, s 285).  

3.3.4 Förbättringsprogram 
Två av de största och mest kända förbättringsprogram som finns för verksamhetsutveckling kallas för 

sex sigma, samt Lean production. Jag kommer att i korthet beskriva dessa två då mina valda företag 

använder sig av respektive modeller. Främst Företag B som satsar på att arbeta med 5S (beskrivning 

nedan), som är en del i Lean produktion.  

Jag börjar med att beskriva Sex Sigma, följt av Lean produktion. Sist beskriver jag 

förbättringsprogrammet T50 som har använts i några av de största Svenska Industriföretagen 

(Bergman & Klefsjö,2007)  
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Sex Sigma 

Begreppet sex sigma introducerades vid Motorola under 1980- talet. Detta drevs av dess dåvarande 

ledare Robert Galvin. Sex Sigma bygger väldigt mycket på att ledarna ska vara drivkraftiga och 

målmedvetna, samt kunna föra över det till de anställda. Galvin utvecklade Sex Sigma tillsammans 

med Bill Smith, och senare Mikael Harry och Richard Harry. Senare kom Mikael Harry att vara en av 

dem som införde Sex Sigma i svenska ABB´ s verksamhet. Då Ford köpte upp Volvo infördes Sex 

Sigma.  

Även stora företag som General Electrics, Ericsson, Bombardier, Lockheed Martin, Polaroid, 

Solectron, American Express, Sony och Honda har använt sig flitigt av Sex Sigma (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

 

 Sex Sigma presenteras ofta som en modell i ledningsutbildningar runt om i världen. 

 Målet med Sex Sigma arbetet är att spara minst tre gånger så mycket som projektkostnaderna. Sex 

Sigma har gett företag avsevärda vinster i form av både minskade kostnader och högre kund 

tillfredställelse. Utan hög entusiasm från ledningens roll har Sex Sigma svårt att vara ett framgångsrikt 

verktyg, ledarskapet är alltså det mest karaktäristiska som utgör Sex Sigma. (Bergman & Klefsjö, 

2007). 

Sex Sigma innefattar ett mätinstrument som har ett undre och ett övre toleransvärde, med ett målvärde 

i mitten. Detta bevisar avvikelser i processen och målet är att uppnå ett jämviktsläge (Bergman & 

Klefsjö, 2007 s.611) 

 Arbetsgången i Sex sigma sker på följande sätt: 

Identifiera problemet� Mät� Analysera� Förbättra och övervaka. Detta sluts till en cyklisk process. 

 

Sex Sigmas arbetsgång kan jämföras med en känd förbättringscykel DMAIC, som står för: 

Define � Measure � Analyse � Improve� Control (Planera� Gör� Studera� Lär) 

(kvalité, 2007 s.611) 

Systemet Sex Sigma mäter antalet förbättringsmöjligheter. Sex sigma innefattar ett tydligt system med 

olika utbildningsnivåer och olika roller. Exempelvis White Belt - en förbättrare, Champion - en 

Förbättringsmentor, däremellan finns tre andra ”steg” att gå i rollutvecklingen. 

Sex Sigma är framgångsrikt för att man har en tro om att man hela tiden kommer att tjäna pengar på 

förbättringen i nuläget eller i framtiden. 

 En viktig del är projektarbeten, vad som utgör ett projekt är att det finns ett tydligt slut. Detta är 

tankar som Joseph Juran hade. Galvin hämtade mycket inspiration från Juran, samt från Japan då han 

utvecklade Sex Sigma. (Bergman & Klefsjö 2007 s.615,616). Fokus för Sex Sigma är förståelse för 

variation, samt att modellen tydlig beskriver säkra sätt att lyckas, samt säkra sätt att misslyckas. 

(Bergman & Klefsjö s. 620,621) 

 

Lean Production ”mager produktion” 

Förebilden till Lean Production är Toyota och deras produktionssystem. 

 Det var Toyotas grundare Kiichiaro Toyoda (1894-1952) som tog fram modellen Lean production, 

med hjälp av JIT (se nedan). Lean production börjar sprida sig till väldigt många industrier runt om i 

världen, därav ett av mina valda företag, Företag B.   

I det stora hela kan Lean production beskrivas med att det går ut på att undvika slöseri av alla former, 

fokus ligger i att skapa ett värde för kunderna.  
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All verksamhet ska utgå från kundvärdet. Därför är det viktigt att identifiera flödet av aktiviteter, 

värdeflödet, som skapar dessa kundvärlden. Därefter ska arbetet flyta på i en ostörd ström i detta 

värdeflöde i en takt som sammanfaller med kundernas behov av de åstadkomna produkterna. Det ska 

finnas ett sug som skapas av kunderna, som går genom hela fabriken. Man brukar tala om 

förbrukningsstyrd tillverkning. Ständig perfektion utgör Lean Production. För att skapa det omtalade 

”suget” används JIT (Just-in-time) produktion, med ett så kallat Kanbansystem. Systemet bygger på 

att man inte tillverkar nytt material förrän det tidigare är slut. 

 

Lean Production bygger på att eliminera slöseri, detta kan röra: 

Överproduktion, stort lager som inte går åt skapar inte värde. Väntan, inget värde skapas om maskin 

eller operatör måste vänta. Transport och onödiga rörelser, felaktiga processer. Lager, stort lager 

skapar inget värde. Producera och omarbeta defekta enheter. Säkerhetsbrister, risk för skador 

försämrar på trivsel och arbetsmiljö (Bergman & Klefsjö, s.622, 623). 

Att arbeta med 5S som är ett verktyg i Lean Production handlar om att lära sig skapa ordning och reda. 

En förutsättning för en produktion utan slöseri.  

5S står för fem Japanska ord som börjar på S. Jag beskriver det nedan i en förenklad modell: 

 

Seiri/ Sortera Man städar i produktionen, ser till att det finns de verktyg som man 
behöver och att de man inte behöver försvinner. 

Seiton/ Strukturera  Ser till att alla verktyg är märkta och sorterade för god tillgänglighet. 
 

Seiketsu/ Städa på ett 
systematiskt sätt. 

Innebär att man håller rent och snyggt och slänger det som inte behövs.  
 

Seiso/ Standardisera  Skapar rena ytor och arbetsplatser, som gärna dokumenteras med 
foton, för att skapa rutin. 
 

Shitsuke/ Skapa 
vana/disciplin 
 

 Skapa en vana att alltid följa reglerna kopplade till de tidigare fyra 
S:en. 
 

(Figur 5. Egen modell, tolkad teori tagen ur Bergman & Klefsjö, 2007 s 624) 

 

En stor del i Lean- modellen är att bryta ner problemet. Ett mycket bra sätt enligt Lean- modellen att få 

bort onödigt slöseri är att ställa frågan ”varför” fem gånger. (Bergman & Klefsjö s 624) 

 

Övriga förbättringsprogram 

Ett annat känt förbättringsprogram som finns är T50. Detta program har ABB använt sig flitigt av. I 

Korthet går programmet/ modellen ut på att trycka på hot som såsom kostnadsökningar, utan 

motsvarande produktivitetsökningen, den höga personalomsättningen och sjukfrånvaron, samt på 

svårigheten att rekrytera unga människor till industriarbete (Bergman & Klefsjö 2007, s 588).  

I det stora hela var målet med T50- programmet att få nöjda kunder och motiverad personal. Medlet 

för att nå detta mål var främst att fokusera på tidsaspekten, där av namnet. T, står för tid och siffran 50 

symboliserar att halvera tiderna. (Bergman & Klefsjö, 2007 s.589). ABB har även fått utmärkelsen 

Svensk kvalité (1994) (Bergman & Klefsjö 2007, s 592, 600,) 

Ett annat viktigt begrepp som det talas om inom alla verksamheter är hållbar utveckling.” Hållbar 

utvecklig är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att at tillfredställa sina behov”. 
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 ”Hållbar utveckling kan beskrivas med tre ömsesidigt beroende delar, ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (ibland även kulturell hållbarhet)” (Bergman & Klefsjö, s 632). 

Taget ur World Commission of Environment and Development (1987)). 

4. BESKRIVNING AV FÖRETAGEN 
Företag A har 600 anställda och kärnverksamheten i företaget är att producera papperskartong. 

Företaget har en väl inarbetad processmodell som de arbetar efter, Paraplymodellen. Denna beskriver 

jag inget närmare då den inte är relevant i denna studie. Företag A har inget konkret 

förbättringsprogram, men deras sätt att arbeta påminner en hel del om förbättringsprogrammen T50 

och Sex Sigma. Hållbar utveckling är ett starkt begrepp inom företag A då företaget arbetar med att 

ständigt upprätthålla sitt goda rykte om en trivsam miljö som finns på företaget. Företaget har fått 

utmärkelsen Svensk Kvalité år 2005, och de vill ständigt förbättra och sträva efter att uppnå samma 

goda kvalité. Då det gäller innovationer och att få personalen delaktig så arbetar företaget på lite olika 

sätt. En viktig del har varit att öka trivseln på företaget, företaget har försökt höja motivationen bland 

de anställda genom att regelbundet ha aktiviteter på företaget. Varje år anordnas en resa för alla 

anställda, samt en stor fest som är uppskattat på företaget. Företaget arbetar mycket med att arbeta 

över gränserna, det vill säga att alla oavsett befattning ska kunna kommunicera och arbeta 

tillsammans. Ett tydligt exempel på detta är den årliga kurshelgen, som är till för att arbeta över 

gränserna samt att alla anställda ska komma med nya idéer om hur olika delar inom företaget kan 

förbättras. Under kurshelgen så börjar man med att dela upp de anställda i mindre grupper. Grupperna 

blandas slumpvis som en enda stor pytt i panna, som intervjuperson A beskriver det. Grupperna består 

av anställda både från ledningsgruppen samt övriga anställda. För att värma upp tankegångarna om 

nya idéer så startar man med olika kreativa övningar och brainstorming. Varje grupp får tänka ut olika 

idéer som de skulle önska blev genomförda. Alla anställda får sova på saken för att dagen där på 

presentera sina bästa idéer för en jury. De idéer som juryn anser mest intressanta skrivs ner och en 

målsättning är att alla dessa ska genomföras under årets gång. Efter ett år har gått så stämmer 

ledningsgruppen av vilka idéer som har blivit genomförda och vilka som har fått bra, respektive 

mindre bra respons. Sedan är det dags för en ny kurshelg och ny idegenerering. Företaget fokuserar på 

människan och kunden och ser kunderna och de anställda som en viktig resurs i företagets utveckling. 

Hälsa prioriteras högt på företaget och varje anställd får ta del av en bok som handlar om att vara frisk 

långsiktigt, samt att det regelbundet genomförs hälsokontroller (intervjuperson A) 

Företag B har 900 anställda och har sin kärnverksamhet inom metallproduktion och tillverkar stift till 

olika borrmaskiner. Sedan april 2008 så arbetar företaget med förbättringsprogrammet 5S som är en 

del av Lean Produktion, så det nya arbetssättet är en innovation i sig för företaget. Då det gäller att 

använda sig av personalen för att främja innovationer så finns det något på företaget som kallas min 

ide. Min ide är en förslagsverksamhet där vem som helst inom företaget får lämna in idéer, i första 

hand tekniska idéer och lösningar på hur produktionen kan förbättras. Idéerna skrivs ner på ett 

speciellt formulär som ska postas i en speciell postlåda som är tillägnad min ide. Sedan bedömer en 

jury innovationsgraden i iden, samt om det finns någon lönsamhet i att införa iden. Utifrån den 

bedömningen så finns ett speciellt poängsystem, desto mer poäng iden får desto mer utdelning 

(pengar) får ideägarna. Detta för att uppmuntra de anställda till att komma med nya idéer. Då det gäller 

att få personalen delaktiga i företagets utveckling så har särskilda ansvarsområden tilldelats respektive 

anställd inom de olika arbetslagen som finns i produktionen. Dagligen så stäms varje område av med 
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respektive gruppledare för att veckovis rapportera resultat till produktionschefen. Varje vecka skrivs 

resultaten upp på en tavla som alla anställda kan se, vilket gör att det blir en tävlan om att uppnå bästa 

resultat. Även Företag B arbetar ständigt med begreppet hållbar utveckling för att leva upp till de krav 

som finn på marknaden. Fokus i verksamheten ligger i att vara så effektiva och lönsamma som möjligt 

(Intervjuperson B1 och B2).  

 

4.1  Analys av företag A och B 
I analysdelen nedan kopplas befintlig teori samman med den empiri som jag fått tillgång till i 

undersökningen. Jag har valt att fokusera på vissa begrepp som jag anser mer dominanta än andra 

begrepp i undersökningen, dessa kursiveras och är underrubriker i texten nedan. Avslutningsvis i 

analysdelen finns en sammanfattad analys för att ge läsaren en överskådlig bild.  

4.1.1. Innovation 
Innovationsprocess  

Vedin(1995) beskriver innovation som en ide som förts in i ekonomin, dvs. ända fram till en marknad. 

Vedin menar att innovationsprocessen alltså innefattar hela utvecklingen fram till en marknad. I 

processen inkluderas skapandet av prototyp, produktprocess, marknadskunskap och marknadskanaler. 

 Hos Företag A kan detta beskrivas i deras ”paraplymodell”, business exellence 

(Verksamhetsutvecklingsmodell), se under teoridelen förbättringsprogram/modeller . Från 

”paraplymodellen” väljer de det berörda ämnet och behandlar detta i sin strategiprocess och sitt 

PROQESS- program.  Det finns tydliga direktiv i hur varje område hanteras. 

Företag B arbetar med sitt SPS-program som är en självständig process för att hela tiden förbättra 

”principerna” som Företag B arbetar efter (Se bilaga 2). SPS- systemet handlar om ett gemensamt 

tankesätt och vägen till en bättre effektivisering. SPS- systemet bygger på 5S, som Toyota utvecklat i 

Lean Production – modellen. Lean Production bygger på att snåla på resurser, dvs. ”mager 

produktion”.  Intervjuperson B1 betonar att en stor roll ligger på ledarna.” Ledarna ska drivas av ett 

gemenensamt tankesätt, av principerna och stärka medarbetarna.”  I företagets innovationsprocess då 

ett problem sker, hanteras detta i tre steg. Problemet bryts ner, man finner en lösningsplan och gör en 

aktivitetsplan. Sedan tas det emot synpunkter och en utvärdering görs för att få ny feedback. Detta kan 

kopplas till Kolbs lärocirkel - erfarenhet, reflektion/dialog, begrepp/innovativ ide och handling 

(Alvesson & Svenningsson 2007). 

 

Tekniktryck, behovssug, eller att hitta iden hos kunden. 

 I teoridelen beskrev jag olika typer av idéer. Tekniktryck, behovssug och det tredje sättet, att hitta 

iden hos kunden.  Företag A har kunden och människan i fokus och gör ständigt experiment bland 

kunder och personal för att förbättra produktionen. Experimenten görs för att få en så nöjd kund som 

möjligt. Detta kanske inte är ett sätt att beskriva olika typer av idéer, men att kunden är tydligt i fokus.  

Behovssug handlar om att finna nya idéer. Företag A har varje år en arbetsledarutbildning. Alla 

anställda åker iväg till en kursgård under en helg. Första dagen så ska alla anställda göra kreativa 

övningar. Alla anställda delas slumpvis in i olika grupper. Först utövas kreativa övningar och i dessa 

övningar börjar tankeverksamheten att komma igång och människorna intar olika roller. Efter de 

”kreativa uppvärmningarna” så är det dags att komma på nya idéer. Grupperna får ”sova på saken 
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under natten”, och dagen därpå finslipar man på idéerna och presenterar dem för en jury.  Alla idéer 

tas om hand och målet är att alla idéer ska ha genomförts under året till nästa träff. 

Företag B har en tavla där alla får skriva upp förslag på nya idéer vi de olika arbetslagen, detta kan 

liknas vid begreppet behovssug (Vedin 1995). Dessa gås igenom med respektive gruppchef. Det som 

finns tydligt i Företags B förslagsverksamhet är tekniktryck. De har en verksamhet som kallas min ide. 

Min Ide har funnits i över fyrtio år på företaget, medans deras nya arbetsprogram SPS och 5S endast 

funnits i drygt ett år. Min ide är en verksamhet där alla arbetare kan lämna in förslag på främst nya 

tekniska lösningar. Vem som helst kan skriva ner sina idéer på en speciell enkät och lägga den i min 

ides” postlåda. En jury bedömer iden och hur pass användbar den är i produktionen, utefter det 

betygssätt iden efter en skala och efter det betalas en summa pengar ut beroende på betyg. Vissa andra 

förmåner som middag och tillställningar förekommer beroende på idens användbarhet.  

 

Innovationer - ett tankesätt eller ett startegiskt tillvägagångssätt.  

Kopplat till olika teorier om innovation är ett tankesätt eller själv tillvägagångssättet med en ide så 

tycks Företag A enligt den empiri jag tilldelats syfta på innovationer i form av kreativt tänkande. 

Företag A använder sig till stor del av brainstorming under deras kursdagar för att gynna nya idéer. De 

idéer som enligt en jury tycks vara användbara implementeras i företag och i slutet av varje år så går 

ledningen igenom hur många idéer som genomförts och vilka som haft en positiv inverkan. Det 

framgår dock inte hur de anställda får feedback av sina idéer. Då dessa kreativa övningar utförs för att 

gynna idetänkande så blandas alla anställda, både ur ledningsgruppen och övriga anställda. Därför kan 

ingen speciell sammansättning beroende av kunskap och erfarenhet synas. Detta kan kopplas till 

Innovation Blue Print som beskriver employee constituence och employee skills and learning (Dobni 

2005). Däremot så föregår ledarna med gott exempel då de medverkar bland de anställda i övningarna, 

detta kan utifrån innovation Blue Print liknas vid Knowledge Management (Dobni 2005).  

Företag B använder sig till stor del av ”min ide” och idéerna i sig ses som innovativa och kan därmed 

kopplas mer till en tankeprocess än ett strategiskt utförande. Lean Production ses som ett innovativt 

sätt att arbeta på företaget. Dagligen görs avstämningar inom grupperna, vad som fungerar bra och 

mindre bra. Detta kan ses som en form av lärande, feedback ges av gruppcheferna. Ledarna/ cheferna 

visar engagemang dagligen och kan därmed kopplas till Knowledge management. Då grupperna 

skriver upp sina resultat på en tavla så jämför de olika lagen resultaten med varandra och grupperna 

strävar alltid efter att bli bättre än den bästa. Detta kan likans med benchmarket, eller Employee 

constituency som Dobni (2005) beskriver, det vill säga att alltid vara bättre än de bästa. De anställda 

inom de olika grupperna har olika ansvarsområden som de ska vara specialister inom, därmed finns 

även som Dobni (2005) beskriver som Employee skills and learning, en grad av kunskap och lärande.  

4.1.2. Motivation och delaktighet 
Motivation 

Maslows teori om våra behov för att överleva är en gammal teori och är nog en av de teorier som de 

flesta känner till. Jag vill åter igen påpeka att efter våra livsviktiga behov så som mat och vätska, så 

kommer behovet av kärlek, trygghet och att känna samhörighet. Därför är det viktigt att känna sig 

trygg på sin arbetsplats, att det är ett bra klimat bland de anställda. Detta hör även ihop med en bra 

samhörighet.  Att vi kan identifiera oss med andra inom gruppen och att de anställda har något 
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gemensamt. Detta handlar mycket om olika subgrupper inom ett företag och företagets kultur 

(Alvesson & Svenningsson 2007). Detta återkommer jag om i analysdelen om företagskultur. 

Att känna samhörighet är något som är bland de viktigaste utgångspunkterna i Företags A 

företagsverksamhet. Att skapa ”vi andan”. ”Vi andan”, arbetsmiljön och hälsa var de tre grundstenarna 

till att företaget 2005 fick bemärkelsen ”Svensk Kvalité”. För att skapa den fina ”vi andan” har 

företaget arbetat hårt med att överskrida gränser. Ett tydligt exempelvis är arbetsledardagarna och 

”friluftsdagarna” som varje år arrangeras på företaget. 

Intervjuperson A säger: ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs, så det är klart att de gör ett bra jobb. 

Att de gör ett bra jobb beror på att de är motiverade och drivande i sitt arbete. Stora Enso har även 

arbetat hårt med att få bort antalet sjukdagar hos personalen. ”Vi har lagt stor vikt i att vara mån om 

vår personal, och visa dem att vi bryr oss om dem” Intervjuperson A säger att antalet sjukdagar har 

minskat sedan de började med att göra hälsokontroller och att utreda orsakerna till kortare 

sjukskrivningar. Detta påvisar hur viktigt det är att engagera sig i sin personal, ett tydligt exempel på 

detta är den berömda Hawthorne effekten. Studien gick ut på att man skulle studera om produktionen 

ökade eller minskade beroende på ljudets styrka på arbetsplatsen. Det visade sig att produktionen 

ökade både då ljusstyrkan minskades, samt då ljusstyrkan ökade. Orsaken till resultatet fann man var 

att personalen blev motiverade till att prestera bättre då ledningen intresserade sig för dem. (Bergman 

& Klefsjö s. 376)  

Maslows arbete tillsammans med övriga filosofier ledde till en grundteori om motivation: 

Det finns fem typer av motivation (Leonard Beauvais, 1995). 

Företag A får jag arbetar med Intressebaserad motivation, de vill ha en intresserad personal som 

gemensamt kommer fram till nya lösningar och som trivs på sin arbetsplats. Denna typ av motivation 

är extra tydlig under företagets arbetsledarutbildning med kreativa övningar. De arbetar mycket med 

värderingar och att individen ska vara självstyrande. Hos Företag B finns en viss instrumentell 

motivation (belöning och bestraffning), tydligast är denna då det gäller min ide där idéerna bedöms 

och därefter betalas belöning ut till ideägaren. Likaså ges omedelbar feedback från chefen vid de 

kontinuerligt återkommande mötena, belöning eller bestraffning utifrån hur resultaten har uppnåtts 

eller ej.  Även en målinriktad motivation finns. Företag B arbetar väldigt mycket med att dela 

gemensamma mål bland de anställda. 

 

Mål 

En viktig aspekt för att lyckas är att våga misslyckas. Det måste vara tillåtet att lyckas, men det ska 

vara en lärdom till nästa gång (Kvalité, s. 384). Man kan se fem viktiga områden som bidrar till att 

människor och verksamheter utvecklas. Dessa är: Självtilliten, dialogförmågan, målmedvetenheten, 

medskapande förmåga, erfarenhetslärande. Att beskriva företagets mål och arbetssätt gör Företag B 

bra. Sedan de började med 5S så har alla anställda blivit informerade i hur man arbetar med 5S, och 

vad det går ut på. Intervjuperson B1 visade mig underlaget för det som medarbetarna får ta del av 

under utbildningen och det var mycket lätt att förstå vad 5S går ut på. ”Spara in på så mycket det går 

och fokusera på det nödvändiga i produktionen”. Företag B är även väldigt bra på att ge feedback. De 

har regelbundet möten inom de olika arbetsgrupperna och får direkt feedback/ återkoppling om hur de 

har förbättrat eller försämrat produktionen. ”Sparandet av resurser pågår ständigt”, säger 

intervjuperson B1. 
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Kondo gjorde en ytterligare jämförelse mellan sport och arbete, varför vi är så motiverade då det gäller 

sport, men inte arbete. Det han fann var att det berodde på att då vi utför en sport får vi omedelbar 

feedback (återkoppling). En Annan koppling han kunde se var de tydliga mål som sattes upp före en 

match, eller tävling. Extra viktigt blev målen i en lagsport, där alla måste sträva efter gemensamma 

mål. (Kvalité 2007). Företag B arbetar nära varandra i skiftlagen och dagligen ges 

återkoppling/feedback ifrån gruppchefen och en gång i veckan sker ett gemensamt möte med 

produktionschefen. 

Delaktighet 

En viktig aspekt för att lyckas är att våga misslyckas. Det måste vara tillåtet att lyckas, men det ska 

vara en lärdom till nästa gång (Bergman & Klefsjö s. 384).  

Studier visar att det finns fem viktiga områden som bidrar till att människor och verksamheter 

utvecklas. Dessa är självtilliten, dialogförmågan, målmedvetenheten, medskapande förmåga, samt 

erfarenhetslärande. (Bergman & Klefsjö s. 384). 

Hos Företag A så är det viktigt att känna delaktighet och att våga prova nya saker. 

”Kan du inte så hjälper vi dig”, säger Intervjuperson A. 

Den största revolutionen skedde under 1970- talet. Flera olika teorier diskuterades.  O´ Toole 

studerade arbetslivets villkor i USA och definierar arbete som ” En aktivitet som producerar något av 

värde för andra människor”(1974) (Kvalité 2007). Flera studier gjordes även i industrierna i Japan.  

Nishibori betonade att arbete alltid borde inkludera följande (se Kondo 1991): 

Kreativitet (”nöjet att tänka”), Fysisk aktivitet (” Nöjet att fysiskt anstränga sig), Social kontakt (Nöjet 

att dela med- och motgångar med övriga). 

Dessa tre punkter kan jag se tydligt hos Företag B där gemenskapen hos de anställda är stor.  

4.1.3. Företagskultur 
Enligt Bang (1999) ses företagskultur som den uppsättning av gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra 

och omvärlden. Han definierar det som "kultur som system med gemensamma idéer, värderingar, 

uppfattningar och betydelse. Kultur är tankemässiga system". Kulturtänkandet handlar om det ledande 

i organisationen.(organisationer, ledning och processer 2007) 

 

Distinkt, Status och/eller vi- känsla 

På Företag A arbetar man hela tiden med att alla anställda ska känna "vi-känslan" var de än befinner 

sig på företaget. Företaget arbetar mycket med att överskrida gränserna (intervjuperson A). Som 

Asforth och Mael (1989) beskriver hur gemenskap bildas i grupp beror starkt på sociala förhållanden 

och en ökad vi-känsla. Det som genomsyrar Företag A är att ständigt överskrida gränserna och detta 

påverkar även till att glappet mellan ledning och de anställda blir mindre (intervjuperson A). 

 

Chefen påverkar de övriga anställda väldigt mycket, och som ledare gäller det åter igen att föregå med 

gott exempel. (Alvesson & Svenningsson 2007). På Företaget B har cheferna en viktig roll att hålla 

samman gruppen i arbetslagen. Chefen ska ge och ta bra feedback och det är då extra viktigt att en god 

kommunikation och gemenskap finns (intervjuperson B).  

Inom alla organisationer växer även så kallade "subgrupper och subkulturer fram". I vilken 

utsträckning beror mkt på organisationens storlek, men även graden av specialisering. Även olika 

jargonger och språk bildas i de olika grupperna och det gäller att kommunicera rätt för att reda ut 
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konflikter och kunna samarbeta. (Heide et al. 2007).  

Arbetslagen arbetar nära varandra på Företaget B, grupperna är distinkta, hos alla grupper tycks det 

finnas en viss kultur. Det finns tydliga subgrupper i respektive arbetslag. Varje lag är specialiserat 

inom ett visst område och inom gruppen finns en stark samhörighet och alla i gruppen tycks förstå 

språket som finns. (Intervjuperson B1). 

Inom alla organisationer växer även så kallade "subgrupper och subkulturer fram". I vilken 

utsträckning beror mkt på organisationens storlek, men även graden av specialisering. Även olika 

jargonger och språk bildas i de olika grupperna och det gäller att kommunicera rätt för att reda ut 

konflikter och kunna samarbeta. (Heide et al. 2007).  

 

4.1.4. Innovativa ledare 
Företag A arbetar över gränserna, att alla anställda får samarbeta i slumpmässigt valda grupper, 

ledning med produktionsanställda. Detta görs dels under den årliga arbetsledarutbildningen, men även 

under trivseldagar då det är aktiviteter så som skidåkning eller dylikt. Detta är ett exempel då ledaren 

själv uppvisar ett innovativt beteende. Förklarar möjligheter och genererar idéer. Ledaren är drivande 

och pushande och har en vilja att utveckla alla medarbetarna. Företaget arbetar med att checka av med 

de anställda och att ledarna fattar viktiga beslut om hur idéerna ska användas på bästa sätt. Kopplat till 

teoridelen om innovativa ledare kan hos Företag A ledare med influenser av Innovative Role Modeling 

och Consulting urskiljas (Andersson et. al, 2004). Som Andersson med flera (2004) beskriver 

ledartypen Monitoring som uppmuntrar innovationer kan tydligt kopplas till hur Företag A arbetar. 

Intervjuperson A som är både företagsläkare och verksamhetsutvecklare poängterar hur viktigt det är 

att ha en välmående personal. Han har även gjort en studie hos de anställda och fört statistik i antal 

sjukdagar hos den anställde. I och med olika företagsaktiviteter och hälsokontroller, samt att man 

frågar den anställde hur den mår har lett till minskad sjukfrånvaro. Detta hör starkt ihop med 

psykologisk forskning som exempel, Hawtorne effekten (kvalité s. 376). 

På Företag B är det miljö- och kvalitets ansvarige som håller i utbildningarna om 5S vilket är bra då 

alla får veta hur arbetsmodellen ser ut. Bra att det är gruppmöte varje vecka med avdelningschefen 

inom de olika avdelningarna. Snabb feedback. Kopplat till teorin passar denna ledarroll in på 

Delegating (Andersson et. al, 2004). Delegating handlar om att delegera de anställda tillräckligt med 

arbetsuppgifter så att de själva kan få ansvaret för hur de ska utföra arbetet, man vill ha en självgående 

personal (Andersson et. Al, 2004) 

Uppmuntra innovativ personal. Vara förstående och hjälpsam, lyssna och leta efter någons intresse om 

problem uppkommer. Detta kan jag se tydligt hos Företag B . I och med ”min ide” så uppmuntras  

personalens innovativa idéer i form av belöning. Likaså har Företag B en bra strategi då ett problem 

uppkommer. Problemet bryts ner, finner en lösningsplan, en aktivitetsplan och därefter sker en 

utvärdering. Kopplat till teorin så kan ledartyperna Innovation Support och Recognition Andersson et 

al, 2004) urskiljas. Recognition handlar om att visa uppskattning för innovativt uppförande 

(Andersson et. al, 2004). Detta gör Företaget B i form av olika belöningar, som bestäms utav en jury 

beroende på idens användbarhet (intervjuperson B2). 

4.1.5. Kreativitet 
Vedin (1995) menar att det är ur kreativitet som innovationer föds. Han menar även att det krävs ett 

stort mod för att vara kreativ. Då är det särskilt viktigt att man uppmuntrar detta på företagen med att 
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ha ett öppet klimat och där kreativitet är välkommet. Detta är något som Företag A arbetar mycket 

med, främst att ha ett öppet klimat mellan de olika avdelningarna. Brainstorming är ett bra sätt att 

främja kreativitet, brainstorming är ett väldigt fritt sätt att lösa ett problem. Företagets (A) 

arbetsledardagar är ett bra exempel på då företaget ändvänder sig av brainstorming. Som jag beskrivit 

tidigare så blir all personal slumpvis indelade i grupper.  Grupperna får värma upp sitt ”tänkande” med 

att göra kreativa övningar. Därefter får grupperna ”brainstorma” och efter det presentera iden för 

ledningsgruppen/ juryn.  

Generellt för en kreativ process är att den brukar beskrivas i dessa steg: 

1. Problemidentifiering, 2. Faktainsamling, 3. Inkubation Problemet finns i bakhuvudet/det 

undermedvetna, 4. Illumination "snilleblixten", iden väcks, 5. Prövning av iden.(Vedin 1995) 

Detta kan urskiljas i Företags B ”problemhantering”. ”Det vi gör då ett problem uppstår är att vi 

bryter ned problemet, finner en lösningsplan, en aktivitetsplan, tar emot synpunkter och därefter sker 

en utvärdering.” (Intervjuperson B1). Det som kanske saknas är den så kallade ”snilleblixten”, även 

om idéer växer fram. ”Snilleblixten” kopplar jag till brainstorming som jag kommer att beskriva 

nedan”.  

4.1.6. Lärande organisationer 
Lärandet i en organisation handlar om hur företaget tar lärdom av sina erfarenheter, hur det utvecklas 

och utvidgar kompetensen, detta sker även hos den enskilde individen. (organisationer, ledning och 

processer 2007). Det Företag A har arbetat mest med inom Lärande Organisationer är att utveckla 

individen, få individen motiverad och delaktig i sitt arbete. Detta har lett till färre antal timmar 

sjukfrånvaro hos de anställda (intervjuperson A).  

Två kända begrepp inom lärandet är singelloop- learning, och doubleloop- learning. I singel loop 

learning gör vi nya försök om inte utfallet blir som vi tänkt oss. Det samma gäller i doubleloop 

learning, men då ändrar vi även våra värderingar och antaganden. Doble loop learning handlar om en 

större förändring. (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

Företag B är ett tydligt exempel på en lärande organisation, hur man tar vara på sina erfarenheter 

(Alvesson & Svenningsson 2007). Företaget B började drygt för ett år sedan med arbeta med modellen 

5S, som är en del i Lean Production. Deras problemhantering kan också ses som en lärande process 

där de börjar med att identifiera problemet, bryta ner det, agera, och utvärdera - ge feedback. Antingen 

är det mycket som ska ändras - göra om hela processen, double loop, eller så sak vissa saker rätas till, 

singel loop (intervjuperson B1). 

4.1.7. Förbättringsprogram 
Hållbar utveckling har blivit ett viktigt begrepp, och anses som ett måste för ett företags överlevnad. 

”Hållbar utvecklig är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att at tillfredställa sina behov”. ”Hållbar utveckling kan beskrivas med tre 

ömsesidigt beroende delar, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (ibland 

även kulturell hållbarhet)” (Bergman & B:Klefsjö 2007, s.632). Båda företagen satsar starkt på att 

miljön håller en hög kvalité, detta kan jämföras med den ekologiska hållbarheten. Det Företag A 

främst satsar på är social hållbarhet i form av att få personalen motiverad och delaktig och skapa en 

stark ”vi - anda”(intervjuperson A) . Företag A använder sig av sin Buisness Exellencemodell för att 

utveckla verksamheten och resultaten. Modellen beskrivs i en” paraplyformad modell”, med fokus på 
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områden som: Ledarskap, miljö, kundfokus, information, medarbetarfokus, processer och resultat. 

Dessa olika områden behandlas sedan i en strategiprocess, som omfattar målsättningen på kort och 

lång sikt. ”Det årliga målarbetet sker på alla avdelningar, sektioner och på företagsnivå och till dessa 

mål fastställs strukturerade handlingsplaner och utses ansvariga för måluppföljningen” (Bergman & 

Klefsjö 2007, s 604). Företag A arbetar mycket i olika processer, och använder sig av ett datorbaserat 

system, PRQESS som hjälper till med att få en helhetssyn på verksamheten.  

Företag A har även ett program som kallas för tyck och tryck, det är ett elektroniskt 

omröstningssystem där alla medarbetare får göra sin röst hörd. Där får de anställda svara på diverse 

”mjuka” frågor om hur de uppfattar sitt förtroende för sin chef, trivsel och samarbete. Detta visas 

sedan i en mätskala. Företaget arbetar ständigt med att förbättra villkoren för de anställda och att ha en 

hög kundtillfredsställelse och jämföra sig med sin värsta konkurrent. (Bergman & Klefsjö 2007, s 605)  

Företag A arbetar med sin paraplymodell och sin strategiprocess som är målinriktad för företaget och 

varje enhet (beskriver detta i teoridelen, förbättringsprogram). Tyck och tryck är en ett elektroniskt 

omröstningssystem där de anställda får göra sin röst hörd. Företaget arbetar ständigt med att få en nöjd 

personal och att ha en hög kundtillfredsställelse, samt jämföra sig med den värsta konkurrenten. 

(kvalité 2007, s 605). Företagets arbetssätt är väl inarbetat i företaget och redan 1988 skapades en 

vision i samarbete med SIFO- undersökningar. Denna vision kom att kallas för vision 2000 och bygger 

på att ha en bra fungerande struktur, motiverade arbetare med ett arbetsvärderingssystem för alla. En 

av utgångspunkterna i vision 2000 är att skapa en bra Vi – anda genom information, förtroende, 

samarbete och trivsel, erfarenhetsutbyte.  ”Hälsa, effektivitet och en bra miljö är varandras 

förutsättningar”, säger Intervjuperson A. Att skapa Vi – anda är något som företaget lyckats väl med, 

och fick bland annat utmärkelse ”Svensk Kvalité” på grund av deras arbetssätt, samt den fina 

arbetsmiljön.  

 

Företag A anser att personalen är den viktigaste resursen. Grunderna för uppbyggandet av de 

anställdas trivsel bygger på: Sömn, kost, vila, rekreation och harmoni. Intervjuperson A säger ”det 

måste finnas en balans mellan arbete och fritid”. Något som Företag A gör för att bidra till fysisk 

aktivitet och gemenskap är att anordna speciella ”trivseldagar”, ett exempel på detta är den årliga 

skidresan för alla företagets anställda. Företagets fokus på personalens välmående och arbetet med att 

minska sjukfrånvaro känns igen i T50- modellen. T50- modellens sätt att angripa hot som 

kostnadsökningar utan produktivitetsökning, tycker jag tydligt kan jämföras med Lean production 

(Företag Bs förbättringsprogram) som bygger på att ”snåla” i produktionen. 

Företag B fokuserar starkt på den ekonomiska hållbarheten i form av att sätta effektivitet och 

lönsamhet i fokus (intervjuperson B1). Företag B har sedan drygt ett år tillbaka (from april 2008) 

arbetat med modellen 5s som är ett verktyg i Lean Production. Lean productions skapare är Toyota, 

modellen har blivit användbar och populär runt om i världen på olika företag. 

Lean production handlar om att undvika slöseri i alla dess former, samt att skapa ett värde för 

kunderna. Suget ska skapas av kunderna, och detta ska gå igenom hela fabriken. Ständig perfektion. 

(Bergman & Klefsjö 2007). 5S är ett sätt för att skapa ordning o reda, på svenska lyder den:1. sortera. 

2. strukturera. 3. städa på ett systematiskt sätt. 4. standardisera. 5.skapa vana/ disciplin (material från 

Företag B). Lean modellen handlar mycket om att bryta ner ett problem. Man bör ställa sig frågan 
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"varför" fem gånger. (Bergman & Klefsjö 2007). Företag B har ett särskilt tillvägagångssätt då ett 

problem uppstår: 1. Problemet bryts ner. 2.finner en lösningsplan. 3. Finner en aktivitetsplan. 4. 

Synpunkter och utvärdering. Angreppssätt tycker jag är väldigt lik arbetssättet i Sex Sigma som jag 

kommer att beskriva nedan (Identifiera problemet, mät, analyser, förbättra och övervaka).  

Intervjuperson B förklarar hur Företag B arbetar med 5S. Intervjuperson B som är kvalité och 

verksamhetsansvarig börjar med att hålla utbildning för alla anställda om hur 5S fungerar, samtidigt 

informeras de anställda om ”principerna” som är en av grundstenarna i det nya arbetssättet. Det nya 

arbetssättet bygger på principer, metoder och resultat. Principerna handlar väldigt mycket om att varje 

individ tar eget ansvar och är väldigt resultatorienterat. Företaget arbetar även med ett system, SPS 

som är deras eget produktionssystem .  ”SPS är ett gemensamt tankesätt och vägen till allt bättre 

effektivitet. En självständig process för ständig förbättring med stöd av principerna som ska etablera 

sig” (Intervjuperson B1). Arbetet med 5S handlar om att hålla rent, snyggt, ordning och reda. Varje 

avdelning börjar med att ”städa”, därefter sker en besiktning på vardera avdelning. Detta baseras på 

ett poängsystem och dokumenteras. ”I framtiden funderar vi eventuellt på att ha någon form utav en 

tävling mellan de olika avdelningarna” säger Intervjuperson B1. 

 

4.3 Sammanfattad analys   

                                                
 
 
 
Vad som utmärker företaget 

 
 
Människan och kunden är i 
fokus. 
 

 
 
Lönsamhet och effektivisering 
är i fokus. 

 
 
Innovation 

Tankesätt från de anställda och 
kunden för att utveckla 
produkterna. 
Knowledge management. 

Det mest innovativa på 
företaget är deras nya arbetssätt 
med 5S som ska ge lönsamhet 
och effektivare produktion, 
spara på resurser.  
 
Tekniktryck i form av Min ide. 
Innovation är ett tankesätt. 
Employee constitunce. Delvis 
Knowledge management, och 
employee skills and learning 

 
Motivation och delaktighet 

Utvecklingssamtal och hälsa i 
fokus. 
Friskvårdsdagar. 
Gränsöverskridande 
Vi – anda 
 

Specialister inom respektive 
ansvarsområden inom 
arbetslagen, regelbunden 
uppföljning av ledare/chef. 
 
Belöningssystem- min ide. 

Företag A Företag B 
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Kreativitet 

 
Kreativa övningar och tankar, 
ledarna en bra förebild för att 
främja kreativitet. 
Använder sig av brainstorming. 

 
Har inte fått fram någon 
information om att någon forma 
av kreativitet utövas eller 
uppmuntras. 

 
Innovativa ledare 

 
Monitoring 
Innovative role modeling 
Consulting 

 
Delegation 
Innovation support 
Recognition.  

 
 
Företagskultur 

 
Stark Vi - anda i hela företaget. 
Gränsöverskridande. 

 
Subgrupper inom de olika 
arbetslagen. 

 
 
 
Lärande organisationer 

 
”kan du inte så lär vi dig” 
(intervjuperson A) 
 
 

 
Ständig uppföljning för 
feedback, en lärandeprocess. 

 
 
Förbättringsprogram 

 
Insalg från T50 och Six Sigma, 
egen paraplymodell. 

 
Lean Produktion, 5S 

5. Diskussion 
Företag A fokuserar på människan och kunden och anser att de är en viktig del i företagets utveckling. 

Jag kan inte se att det finns något speciellt tillvägagångssätt hur man använder sig av personalen för att 

främja innovationer. Visserligen så sker varje år en kurshelg som syftar till att gå över gränserna och 

känna delaktighet i företaget genom att ta fram nya idéer. Detta sker genom kreativitet och 

brainstorming och jag anser att detta kan vara ett bra sätt för att börja tänka innovativt, men 

uppföljningen är för dålig. När idéerna presenterats för juryn så är inte de anställda längre delaktiga 

utan efter ett år är det ledningen som utvärderar hur iden har fungerat, om den nu har blivit genomförd 

vill säga. Jag skulle önska att de som från början kom på iden skulle vara mer delaktiga under hela 

processen, annars försvinner halva resursen enligt mig då ideägarna kanske har ett helt annat syfte än 

vad ledningen uppfattar. Efter denna studie kan jag se en stark koppling mellan en innovation och en 

lärandeprocess och jag tycker inte att själva lärandeprocessen tydliggjorts inom företaget.  

Företag B har min ide, som är tänkt till att vara en möjlighet för de anställda att var med och utveckla 

nya idéer. Idéerna bedöms även här av en jury och ideägarna får belöning utifrån hur innovativ och 

lönsam iden tycks vara. Detta ser jag mer som en tävling och bygger inte på ett samarbete för att 

utveckla verksamheten på ett innovativt sätt. Även här saknar jag personalens delaktighet i själva 

innovationsprocessen. Kanske borde företaget ta vara på den kompetens som ligger bakom idéerna 

istället för att ge dem betalt. Skulle de som arbetar i produktionen kunna få högre befattningar inom 

företaget på grund av att de sitter på hög grad av kunskap inom området tror jag att det skulle motivera 

andra anställda att visa framfötterna. Företaget skulle utvecklas, samtidigt som det blir en rörelse bland 

de anställda i företaget och det anser jag skulle vara väldigt innovativt och en långsiktig process för en 
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utvecklande verksamhet. Det som är mest innovativt på företag B är deras nya arbetssätt med Lean 

production och 5S. Detta syfter dock till att snåla på resurser och öka lönsamheten och effektivisera 

produktionen. Även om arbetssättet är en innovation i sig så tycker jag inte att det finns utrymme till 

att låta de anställda vara innovativa. Det finns heller inga tydliga arbetsmodeller för hur man skulle 

kunna använda sig av personalen som en innovativ resurs. Det närmaste Företag B kommer med att 

låta personalen vara delaktig i företagets utveckling är att de anställda har regelbundna möten med 

gruppledaren och produktionschefen där de kan vara med och påverka och få feedback. Dessa möten 

är dock väldigt resultatinriktade och jag får inte känslan av att det är de anställdas innovationskraft 

som ligger i fokus. 

Inget av mina valda företag har vad jag anser som något specifikt sätt att hantera innovationer. Jag 

anser att det mer finns olika aktiviteter som uppmuntrar till kreativt tänkande och problemlösningar. 

Kanske är det vad innovation är och vad företagen uppfattar som Innovation. Vad är innovation 

egentligen? I inledningen beskrev jag olika teorier där olika forskare menar olika saker. Är det som 

Drucker och Dobni hävdar att innovationer mer är ett tankesätt än ett agerande så är Företag A ganska 

innovativa i form av sina kreativa övningar och brainstorming. Eller är det mer som Parker och Kerrie 

menar, att innovationer mer är genomförandet av iden, hela processen i så fall finns en ganska låg 

innovationshöjd i frågan hur företagen använder sig av personalen som en innovativ resurs.  

Är det så att företag inom industrin inte vill att personalen ska vara innovativa. Arbetet i dessa företag 

är i hög grad standardiserade och ledningen kanske inte vill att det sak ske så stora förändringar då 

lönsamhet och effektivitet tycks vara det viktigaste, särskilt hos företag B. Hos företag A tycks 

ledningen mer fokusera på att motivera de anställda i form av olika aktiviteter och att vara mån om 

personalens hälsa och välmående, i första hand för att minska antalet sjukdagar. Det är enligt mig 

också en form av att öka lönsamheten, i form av att minska frånvaro som så klart bidrar till ett mindre 

effektivt arbete. Så kanske det är så att båda företagen strävar åt samma mål - hög effektivitet och 

lönsamhet, fast på olika sätt. Hur det än ligger till så får jag uppfattningen om att ett tydligt sätt att 

använda sig av personalen som en innovativ resurs inte finns på något av företagen. Varför då? 

För att stärka mina argument till varför produktionen ofta sätts i fokus och att det inte verkar finnas 

något större intresse i att använda sig av personalen som en innovativ resurs har jag sökt olika teorier 

om detta.  Den teori jag känner svarar på min frågeställning hör hemma inom företagsekonomiska 

teorier, Mintzbergs organisationsteori Structure in fives. Som titeln heter så beskriver Mintzberg fem 

olika strukturer, eller konfigurationer som han kallar dessa. De fem olika strukturerna är: den enkla 

strukturen, den professionella byråkratin, divisionsformen, maskinbyråkratin och den mer innovativa 

strukturen – adhokrati (Mintzberg 1993,s 285). Vilken struktur som passar in på ett företag beror på 

olika faktorer som påverkar ett företag: hur ett företag styrs, hur makten är decentraliserad eller 

centraliserad, samt hur arbetssättet sker, vilka typer av enheter, kontrollsystem, förbindelseinstrument, 

vilken del inom företaget som är kärnverksamheten etc. (Mintzberg 1993,s 25). Mintzberg beskriver 

en maskinbyråkrati (1993, s 163) och en divisionsform (1993, s 215) som typiska strukturer för 

storföretag. Ofta är storföretag gamla företag och väletablerade på marknaden.  Ofta så finns en 

maskinbyråkrati som en enhet/division i en divisionsform. Typiskt för en maskinbyråkrati är att 

produktionen, den operativa kärnan själva kärnverksamheten i dessa typer av organisationer. 

Arbetsspecialiseringen sker genom standardisering av kunskap, det vill säga att arbetet ska vara 

förutsägbart och produkten ska bli den samma oavsett hur många olika arbetare/montörer som 

producerar produkten. Effektivitet och lönsamhet är fokus i en maskinbyråkrati. Ofta så ska olika 
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enheter(exempelvis en maskinbyråkrati) inom en koncern (divisionsform) rapportera resultat till den 

högsta ledningen(Mintzbers 1993,s 163, 215). Skillnaden mellan en divisionsform och en 

maskinbyråkrati är att arbetsspecialiseringen sker genom standardisering av arbetsresultat i en 

divisionsform. Rapporteringen av resultat från olika enheter (exempelvis en enhet som stämmer 

överens med strukturen maskinbyråkrati) sker genom ”mittlinjen” (mellanchefer) upp till den högsta 

ledningen i koncernen. Därför är ”mittlinjen” den viktigaste delen i en divisionsform(Mintzberg 1993, 

s 215). En divisionsform är marknadsanpassad vilket innebär att det kan finnas flera olika marknader 

inom koncernen, exempelvis olika enheter för produktion (vanligtvis maskinbyråkratier), men även 

försäljningsavdelningar och utvecklingsavdelningar som passar bättre in i andra strukturformer enligt 

Mintzberg (professionell byråkrati eller adhokrati) (Mintzberg 1993, s 285). Den vanligaste strukturen 

för produktionsföretag beskriver Mintzberg som maskinbyråkratier(Mintznerg 1993,s 164). 

Maskinbyråkratier är jämfört med divisionsformen funktionsanpassade istället för marknadsanpassade 

(divisionsformen) vilket innebär att deras marknad är mer fokuserad till en sak, att producera på ett så 

lönsamt och effektivt sätt som möjligt(Mintzberg 1993,s 216). Divisionsformen som styrs i form av 

standardisering av arbetsresultat kan ses som en strategi för de olika divisionerna. Divisionen 

”maskinbyråkrati” får till stor del bestämma vilken taktik de ska använda för att nå resultaten som 

divisionsformen (högsta ledningen) beslutat ska uppnås. För att planera hur produktionen i en 

maskinbyråkrati ska uppnå resultaten så planeras en aktivitetsplanering (jämfört med en 

resultatplanering) (Mintzberg 1993, s 252). Ytterligare typiska faktorer för en maskinbyråkrati är att 

enheterna är stora, inga direkta förkunskaper krävs för att utföra arbetet i den operativa kärnan 

(produktionen), miljön är stabil och oföränderlig, de tekniska systemen är inte automatiserade och 

sofistikerade och ofta eftersträvas en viss specialisering i den operativa kärnan för att varje anställd 

(montör) ska ha större ansvar vid en viss produktionsstation. Typiskt för en maskinbyråkrati är tack 

vare att arbetet eftersträvas att bli så standardiserat som möjligt, samt att vara så effektivt som möjligt 

så uppmuntras ofta inte innovationer bland de anställda (Mintzberg 1993,s 186)  

Fungerar det över huvud taget att främja innovationer från personalen i dessa typer av 

företagsstrukturer (enligt Mintzberg), eller faller då hela grundiden om att standardisera arbetet och 

effektivisera produktionen för ökad lönsamhet? Om så är fallet så stämmer det ganska bra in på min 

uppfattning om de båda företagen. Båda företagen vill ha olika aktiviteter för att göra personalen 

delaktig och bli motiverad i sitt arbete, enligt Mintzbergs (1993) teorier så tycks inte företagen vilja att 

det kommer för många innovativa förslag från personalen. Det stämmer i så fall bra in på hur 

företagen arbetar. Inom båda företagen så lämnas idéerna över till en jury som avgör hur företagen ska 

gå vidare med idéerna. Ideägarna, de anställda är inte längre med i hur företaget går vidare med 

respektive ide. Som jag nämnt tidigare så tycker jag att det gör att hela innovationsprocessen upphör 

då det från början finns goda möjligheter till att använda personalen som en innovativ resurs. Är det 

kanske så att det är ett strategiskt val från företagen, de vill inte att det ska uppkomma för många 

innovationer då kärnverksamheten i företaget består av standardiserat arbete. Skulle de anställda bli 

för innovativa kanske de inte längre skulle vilja arbeta på ett standardiserat sätt och därför uppmuntrar 

inte företagen vidare med det, bara i lagom mängd. Detta är en teori som jag har efter min studie och 

jag har fått en förståelse till varför dessa industriföretag kanske inte kan vara lika innovativa som 

andra typer av företag, där det kanske mer bygger på varje individs engagemang. Inom industrin 

upplever jag att det inte är en fördel att ha för stort engagemang. Men för att hålla de anställda 

motiverade i sitt arbete så låter man de anställda bara bli lagom engagerade. Jag anser att det finns en 

viss manipulation, företagen uppmuntrar de anställda till att bli innovativa, men egentligen så är det 
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inte av intresse. Kanske om det är något riktigt revolutionerande, ledningen kanske sitter och väntar på 

den stora innovationen från någon av de anställda och att det är därför det ändå finns olika ideaktiviter. 

Jag vill påstå det är lite fult av ledningen att göra så, det vill säga om det är så. Eller är det väldigt 

smart att göra på det här viset, det kanske är ett strategiskt val, eller är företagen inte medvetna om att 

de faktiskt ger lite dubbla budskap. I efterhand kan jag förstå att det varken är lätt att veta vad en 

innovation är och hur man ska gå tillväga med den. Jag anser dock att det är viktigt att ändra det här 

arbetssättet inom industrin och att kanske införa olika arbetsmodeller hur man hanterar innovationer 

från personalen med en bättre uppföljning och en mer lärande process för det är vad jag anser att olika 

innovationer tycks ha gemensamt. Att använda sig av innovationer och kunskap som finns bland de 

anställda tror jag är en oerhörd resurs som borde omhändertas på ett systematiskt sätt. Jag håller med 

Parker och Kerrie om att en innovation är själva tillvägagångssättet, hur man genomför en ide.  

6. Slutsats  
Syftet med denna studie var att undersöka hur två stora industriföretag använder sig av personalen som 

en innovativ resurs, det vill säga om de gör det. Frågeställningar som innefattar detta område var hur 

företagen tycks se på innovationer, om det är en tankeprocess eller mer en strategisk process, själva 

genomförandet av en ide. Företagen använder sig av olika förbättringsprogram och här pressenteras 

slutsatser om och hur dessa förbättringsprogram har samband med hur företagen använder sig av 

personalen som en innovativ resurs. 

Det finns vissa innovativa aktiviteter på företagen som uppmuntrar till innovationer, men det finns 

ingen tydlig uppföljning på hur företagen använder sig av personalen som en innovativ resurs.  

Innovationer tycks upplevas mer som en tanke och inte som ett strategiskt tillvägagångssätt i dessa 

industriföretag. 

Förbättringsprogrammen tycks inte ha något samband med att använda sig av personalen som en 

innovativ resurs. Endast för ökad delaktighet i form av specifika arbetsområden, men dessa områden 

är starkt resultatinriktade. Fokus med förbättringsprogrammen är att effektivsera arbetsprocessen och 

att produktionen ska bli mer lönsam, även om företagen går tillväga på olika sätt så eftersträvar de 

samma mål, att producera så mycket som möjligt till minsta möjliga kostnad.  

Företagen skiljer sig åt då det gäller att arbeta med faktorer som påverkar innovationer. Företag A 

satsar på en ökad motivation, delaktighet, hälsa och välmående för minskad frånvaro – som i slutänden 

handlar om att öka lönsamheten. Företag B ökar lönsamheten genom att snåla in på resurser så mycket 

som möjligt. Skillnader finns även i hur företagskulturen ser ut. Företag B har många subgrupper inom 

de olika arbetslagen, medans företag B har en stark Vi- anda mellan alla anställda. Sättet att som 

ledare påverka innovationer hos de anställda skiljer sig mellan företagen. Företag A arbetar mycket 

med att ha en gemenskap mellan ledarna och de anställda, överskrida gränserna. Ledarna ska vara bra 

förebilder och föregå med gott exempel. Företag B har ledare som delegerar, arbetet är resultatinriktat, 

men ett tydligt engagemang i produktionens utveckling och uppföljning finns.  

Gemensamt för de båda industriföretagen är att produktionen och lönsamheten ligger i fokus och 

Mintzbergs teorier om organisationsstruktur kan förklara varför dessa företag inte använder personalen 

som en innovativ resurs. Enligt Mintzberg vill man inte i typiska industriföretag ha för många 
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innovationer då arbetsspecialiseringen sker i form av standardiserade arbetsprocesser där effektivitet 

och lönsamhet sätts i fokus.   

7. Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka detta ämne ur de anställdas synvinkel. Ett annat förslag är att 

utveckla en modell för hur företag skulle kunna använda sig av personalens idéer i en mer långsiktig 

process med utgångspunkt för en lärande organisation.  
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