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SAMMANFATTNING 

Det är av vikt att implementera innovation i organisationer som verkar i en 

påverkbar och föränderlig miljö. De organisationer som påverkas av 

exempelvis politiska beslut har en svårare utmaning att bemöta detta. Vi ser 

även att organisationer inom tjänstesektorn och främst tjänster som sker nära 

människor även har en svårare utmaning när det gäller ämnet innovation. Det 

finns en smärtgräns i effektivisering och utveckling inom organisationer som 

verkar i detta område. Eftersom omvärlden verkar i en pågående förändring 

anser vi att organisationer ständigt behöver bemöta detta för att kunna leverera, 

och då är det viktigt att tjänsteföretag är medvetna om vikten och innebörden 

av innovation. Innovation inom organisering behöver inte nödvändigtvis 

innefatta ett nytt sätt att organisera sig på, utan att det även kan belysa 

kunskapen och dess flöde i företaget. Även enbart nya tankesätt som 

genomsyrar en organisation kan vara början till att få in ett mer innovativt 

klimat. Vi anser att ett mer proaktivt handlande kan gynna organisationers 

utvecklande och effektivitet. Med detta menar vi att organisationer kan arbeta 

mer med sina framtidsvisioner och arbeta mer aktivt med att förutspå framtiden 

och vad den har att erbjuda. Detta kan i sin tur gynna implementering av 

innovation i företagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

It’s of great importance to implant innovation in organisations that act in an 

influenced and changeable environment. An organisation that’s affected by for 

example political decisions has a bigger challenge facing this. We also see that 

organisations within the service sector and mainly services that occur close to 

people have a more difficult task when it comes to the subject innovation. 

There is a limit in efficiency and development within organisations who acts in 

this area. Because the world always changes we think that organisations always 

need to face this to be able to deliver, and then it’s important that service 

companies are aware of the importance of innovation. Innovation within 

organising need not mean a whole new way of organising, but it can point out 

knowledge and its flow in the company. Even new ways of thinking who 

permeates an organisation can be the start of implanting a more innovative 

environment. We believe that a more proactive action can gain organisations 

development and efficiency. By this we mean that organisations can work more 

with their visions of the future and work more active with predicting the future 

and what it can offer. This can in turn gain implanting of innovation in 

companies.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

FÖRORD 
 

Vi vill i detta förord passa på att tacka alla som varit till stöd för oss i denna arbetsprocess.  

Ett stort tack till vårt referensföretag för deras tid och intresse för vår studie. Det har varit till 

stor hjälp i detta arbete. 

Vi vill även tacka vår handledningsgrupp för givande synpunkter och diskussioner. 

 

 

 

 

 

 

  

Linda Almqvist 

830513 

Lina Groth 

870818 



 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ............................................................................................................ 2 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................ 2 

1.4 Syfte .............................................................................................................................. 2 

1.5 Avgränsningar................................................................................................................ 2 

1.6 Innovationsbidrag .......................................................................................................... 2 

2. METOD ............................................................................................................................. 3 

2.1 Datainsamling ................................................................................................................ 3 

2.1.1 Litteraturstudie ........................................................................................................ 3 

2.1.2 Personlig intervju..................................................................................................... 4 

2.2 Etiska riktlinjer .............................................................................................................. 4 

2.3 Processmodell ................................................................................................................ 5 

2.3.1 Figur 1- Processmodell ............................................................................................ 5 

2.4 Urval .............................................................................................................................. 7 

2.5 Metodkritik .................................................................................................................... 7 

3. TEORI ............................................................................................................................... 8 

3.1 Kunskapshantering enligt Rasmussen och Nielsen ......................................................... 8 

3.2 Kunskapshierarki ........................................................................................................... 9 

3.2.1 Figur 2- Kunskapsmodell ......................................................................................... 9 

3.2.2 Figur 3- Kunskapshierarki ..................................................................................... 11 

3.3 Värdenätverk ............................................................................................................... 13 

3.3.1 Figur 4- Värdenätverk ............................................................................................ 15 

3.3.2 Figur 5- Värdestjärna ............................................................................................. 16 

3.4 Omvärlden ................................................................................................................... 16 

3.5 Att se organisationer utifrån ......................................................................................... 18 

4. EMPIRI............................................................................................................................ 19 

4.1 Presentation av organisation X ..................................................................................... 19 

4.1.1 Figur 6- Organisationsplan..................................................................................... 19 

4.2 Presentation av LOV .................................................................................................... 20 

4.3 Påverkan och riktlinjer ................................................................................................. 20 



 

 

 

 

4.4 Företagets visioner om framtiden ................................................................................. 21 

5. DISKUSSION .................................................................................................................. 22 

5.1 Kunskapshantering ....................................................................................................... 22 

5.2 Kunskapshierarki ......................................................................................................... 23 

5.3 Värdenätverk ............................................................................................................... 24 

5.4 Omvärld ....................................................................................................................... 24 

5.5 Att se organisationen som en teaterföreställning ........................................................... 26 

6. SLUTSATS ...................................................................................................................... 28 

6.1 Slutsats 1...................................................................................................................... 28 

6.2 Slutsats 2...................................................................................................................... 28 

6.3 Slutsats 3...................................................................................................................... 28 

6.4 Slutsats 4...................................................................................................................... 28 

8. FORTSATT FORSKNING ............................................................................................. 29 

REFERENSER ........................................................................................................................ 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 

 



 

1 

 

INTRODUKTIONSKAPITEL 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Lagen om valfrihet (LOV) är ett exempel på en utomstående politiskfaktor som påverkar de 

organisationer som väljer att verka inom den kommunala omsorgsmarknaden. Detta gör att 

förutsättningarna för organisationens fortlevnad plötsligt kan förändras. Exempel på att dessa 

faktorer är av stor vikt för organisationer inom denna marknad är att de ofta tar upp politiska 

faktorer som en affärsrisk i årsredovisningen.  

Tjänsteorganisationer inom vårdsektorn har mer och mer börjat fokusera på organiserings- och 

innovationsteknik. Ofta går det att läsa om att sjukhusen i landet börjar öppna egna 

innovationsavdelningar dit de anställda kan vända sig om de har någon idé kring nya 

produkter
1
. Men när det gäller tjänster mellan människor så har det inte resonerats så mycket 

kring innovation i denna sektor. Det finns relativt lite forskning inom tjänstesektorn vilket kan 

bero på att den mänskliga faktorn ses som en begränsning. 
2
 

Det som ligger till grund och tas upp i studien är en lagstiftning om valfrihetssystem, LOV, 

som berör privata vårdföretag. När förstudien utfördes väcktes tankar kring organisering och 

innovation runt denna lag där vi, som studenter, såg ett tillfälle att få återspegla omvärldens 

påtryckningar. Det är en trigg för oss att påvisa att innovation inte behöver vara en produkt. 

Innovation kan vara en kunskap vilken kan genomsyra hela organisationen och medföra en 

förändringsprocess. 

I inledningen av studien hade vi en tanke på att försöka utforma och presentera en helt ny 

organiseringsmodell. Denna modell skulle utformas för att gynna effektiviteten i 

organisationer då vi ansåg att just detta var ett problem. Vi hade även planer på att ta hjälp av 

olika byggföretag för att utforma denna modell. Vi ville genomföra en så kallad bench 

marking mellan dessa olika företag och hitta en skärningspunkt. Men efter den kvalitativa 

intervjun med studiens referensföretag ändrades denna uppfattning. Detta ledde till att arbetet 

ändrade riktning och mer och mer kom att behandla den mänskliga aspekten i en organisation. 

Även ämnet kunskap skapade stor relevans och har tagits upp mer än vad vi hade tänkt från 

början. Idén om att titta på byggföretagens organisering lades ner och vi valde att koncentrera 

oss på att ta fram verktyg inom teorin till att öka kunskapshantering och innovationssynsätt i 

företag.  

 

 

                                                

1 Danderyds sjukhus hemsida. 
2
 Bessant & Tidd, 2007. 
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INTRODUKTIONKAPITEL 

1.2 Problematisering  
Då omgivningen ställer stora krav på dagens organisationer är det viktigt att organisationerna 

bemöter dessa krav för att överleva på sin marknad. Exempel på dessa krav kan vara politiska 

beslut som påverkar en organisations arbete eller den ekonomiska situationens förändring i 

omvärlden. Organisationen som behandlas i uppsatsen har idag påverkats i stor utsträckning av 

LOV. Lagen har medfört påtvingande förändringar som gör att organisationen är i behov av att 

bemöta de ovanstående kraven. För att möta upp en föränderlig omvärld kan organisationer 

använda sig av olika metoder inom innovationstekniken.  

1.3 Frågeställning  
o Hur kan en politiskt styrd organisation arbeta för att anpassa sig mot 

förändrade utomstående förutsättningar? 

o Hur skall en organisation agera för att få både kunskap och innovation att 

genomsyra hela företaget? 

o Vilka eventuella hinder finns idag för en organisation som vill arbeta med 

innovationsteknik? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur politiskt styrda organisationer kan anpassa sitt 

arbete mot de krav som ställs från dess omvärld och undersöka hur dessa organisationer kan 

agera för att implementera kunskap och innovation.  

1.5 Avgränsningar 
Vi vill förtydliga att denna studie inte går in på djupet i den aktuella organisationen. Studien 

behandlar endast en av organisationens regioner, Stockholmsregionen, då organisationen 

verkar i fler kommuner i Sverige. Detta vill vi förtydliga då ämnet som skall behandlas kan 

uppfattas olika från kommun till kommun. Vi vill även påpeka att detta är en fallstudie och 

problemet i Organisation X även kan finnas i olika kontexter och i andra organisationer som 

styrs politiskt.  

1.6 Innovationsbidrag 
Innovation inom organisering kan handla om så mycket mer än att skapa ett helt nytt 

organiseringssätt. Det innovationsbidrag som framförs är att det finns olika nivåer när det 

handlar om behandling av innovation beroende på hur det vill tolkas och hur det kommer att 

tolkas. Vi vill skapa ett hållbart tänkande som kan implementeras i organisationens grund för 

att skapa det som vill uppnås, det kan handla om ekonomiska, tekniska eller mänskliga 

perspektiv. 
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METODKAPITEL 

2. METOD 
I metod delen beskrivs hur arbetet gått tillväga och vilka metoder som står till grund för denna 

studie.  

I studien har kvalitativ forskning
3
 gjorts för att, på ett djupgående stadium, kunna få fram 

information som skall ligga för grund i uppsatsen. En hermeneutisk tolkning har använts i 

uppsatsen, en tolkning med utgångspunkt i att något bara kan förstås om det sätts in i ett 

samband med helheten. Med detta menas att det inte går att tolka mindre delar utan en helhets 

bild över människan och dennes kontext krävs
4
. 

Abduktion har använts i denna uppsats och det beskrivs som ”… en växelverkan mellan 

induktiv och deduktiv slutledning”
5
. Induktion kan kortfattats beskrivas som utifrån 

erfarenheter dra slutsatser, medans deduktion är slutsatsen är logisk
6
.  Detta gör att 

abduktionen har sin grund mellan det teoretiska perspektivet samt det resultat som redovisas i 

empirin. Detta anser vi kopplar till den teori och empiri som förmedlas i uppsatsen. Abduktion 

kan tolkas, enligt oss, som de lösa ramar som finns när innovation behandlas. När innovation 

behandlas anser vi inte att någon teori eller metod skall vara låst för då minskar det kreativa 

utförandet.  

2.1 Datainsamling 
Studien inleddes med en datainsamling i form av en litteraturstudie. Därefter utfördes en 

djupintervju med referensföretagets regionchef för Stockholmsregionen. Denna intervju 

genomfördes för den kvalitativa datainsamlingen och står till grund för det empiriska 

materialet tillsammans med information från Organisationen X:s hemsida, som finns 

tillgänglig på Internet. Även regelbunden kontakt med organisationens verksamhetskontroller 

har ägt rum. Utöver dessa ovan nämnda datainsamlingar fördes dagboksanteckningar under 

studieprocessens gång.  

2.1.1 Litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie inledde denna uppsats och den bestod av en litteratur- och 

artikelsökning. Litteraturen hämtades till stor del från tidigare studiers litteratur i 

innovationsteknik samt företagsekonomi. Vi tog även hjälp av litteratur inom området 

arbetslivspsykologi. De vetenskapliga artiklarna hämtades från Mälardalens högskolebibliotek. 

Främst söktes artiklar från databasen Emerald, och sökord som förekom var innovative 

organizations, organizational change och flexible organizations. Dessa sökord valdes ut i tron 

om att ge ett gott resultat och för att dessa ord förekommer i den redan utvalda litteraturen.   

                                                

3 Olsson & Sörensson, 2011. 
4 Ibid.  
5 Ibid.   
6 Bengtsson & Bengtsson, 1998. 
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METODKAPITEL 

2.1.2 Personlig intervju 

En intervju har utförts på ett referensföretag, vilket kommer att benämnas som Organisation X. 

Vi intervjuade en kvinna, vilken kommer att kallas för ”Lena” i resten av uppsatsen. En 

kontakt byggdes upp med ”Lena” via en bekant till en utav författarna. Ett möte bokades in 

måndagen den 14 november 2011. Vi valde att intervjua ”Lena” ”face to face” för att 

eventuella frågetecken redas ut på plats när intervjun utfördes
7
.   

Den information vi hade om ”Lena” innan intervjun var att hon är regionchef på ett privat 

vårdbolag i Stockholmsregionen. Innan intervjun med ”Lena” bestämde vi tre teman som ett 

underlag till våra frågor och för att underlätta intervjun. Dessa teman var, Organisationen 

idag, hur den såg ut innan införandet av LOV samt hur organisationen ser på framtiden. 

Intervjun valdes att utföras personligt i form av ett morgonmöte på företagets kontor i utkanten 

av Stockholm. Den kvalitativa intervjun utfördes den 21 november 2011 klockan 08.00 och 

varade i cirka två timmar. Vi började intervjun med att fråga lättare, mer avslappnande frågor. 

Frågor om hennes ålder och hur länge hon hade jobbat inom Organisation X. Konstaterandet 

blev att ”Lena” är i 50-årsåldern och har arbetat inom Organisation X i cirka 10 år. Efter dessa 

frågor övergick intervjun till att bli mer inriktad på hur hon ser på LOV och hur hon anser att 

det påverkat organisationen. Efterföljande frågor blev besvarande enligt de tre teman som vi 

hade som utgångspunkt. Genom denna intervju skapades ett samtal som gav möjlighet till 

diskussion och följdfrågor. För att inte intervjun skulle bli allt för ledande bad vi ”Lena” 

berätta fritt om sin åsikt om LOV och organisation X. Metoden valdes för att få en mer 

personlig och målande bild av hur organisationen är skapad och hur den ser ut i dag. Den 

personliga intervjun var även till för att skapa en förståelse för hur företaget ser på innovation 

och organisationsförändring.  

2.2 Etiska riktlinjer 
Innan intervjun beaktades ett antal etiska riktlinjer. Enligt Vetenskapsrådet är det av vikt att ta 

hänsyn till fyra olika forskningsetiska huvudkrav. Dessa fyra är kravet på information, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
8
 

Dessa krav går kortfattat ut på att forskaren informerar deltagaren om den forskning som skall 

utföras och deltagarens roll i den. Deltagaren skall även upplysas om sin frivillighet i 

forskningen och om sin rätt att avbryta sitt deltagande när den vill. Negativa konsekvenser 

skall inte efterfölja eventuellt avhopp. Den inhämtade informationen får inte lämnas ut till 

kommersiella ändamål och uppgifter som kan verka etiskt känsliga skall behandlas med 

omsorg. Om deltagaren önskar att vara anonym skall denna önskan respekteras.
9
  

 

                                                

7 Bengtsson & Bengtsson, 1998. 
8
 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

9 Ibid. 
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METODKAPITEL 

”Lena” informerades den 14 november 2011 via telefon om studiens innebörd och hennes roll 

i den. Även att hennes deltagande var helt och hållet frivilligt i detta framfördes. Vi tog även 

upp denna information med henne igen innan intervjun den 21 november 2011. Information 

om att avbryta sitt deltagande under själva intervjun och senare i processen påtalades. 

Vi diskuterade även avidentifikation tillsammans med henne och kom överens om att ta 

ställning till detta efter intervjun. När intervjun var slutförd diskuterades detta igen. Det 

framkom av ”Lena” ett önskemål om att hon ville vara anonym och att även företagets namn 

inte skulle nämnas i studien. Detta tog vi självklart hänsyn till i vårt arbete. Vi erbjöd 

Organisation X att ta del av studien när den var klar. 

2.3 Processmodell 
Bessant och Tidd skriver att ett av de problem som finns i att hantera innovation, är att det 

tankesätt vi har, formar det som verkligen blir gjort. De menar vidare att innovation är ”… 

externa sekvenser av aktiviteter - en process”.
10

 Därför har modellen Generate, Select, 

Implement använts under processen som hjälpmedel för att skapa en trygghet och en 

genomsyrad innovationsprocess i arbetet. 

Nedan redovisas en modifikation av innovationsmodellen. 

2.3.1 Figur 1- Processmodell 

Innivationsmodell modifierad av författarna. Hämtad från Bessant och Tidd, 2007, s. 16. 

 

Första stadiet består i att scanna och söka potentiella innovationssignaler i den rådande miljön. 

Steg två handlar om att strategiskt välja ut (select) de potentiella delarna som företag önskar 

att arbeta vidare med. Sista steget innebär att utifrån idéstadiet börja utveckla den tänkta 

innovationen exempelvis en produkt eller en tjänst. 
11

  

Vi har använt oss av denna innovationsmodell för att komma fram till de idéer och resultat 

som behandlas i studien. Modellen kom till användning ett flertal gånger.  

                                                

10 Bessant & Tidd, 2007, s. 16. 
11 Ibid.   

GENERATE SELECT IMPLEMENT 
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METODKAPITEL 

Första gången (1) var i förstudiestadiet då den tillämpades för att komma fram till vad som 

fanns av intresse och vad studien skulle behandla.  Alla dessa idéer samlades sedan upp och 

den mest intressanta, som triggade oss, valdes ut.  

Teoridelen (2) är även den utformad med utgångspunkt i denna modell. Många olika teorier 

inom innovationsteknik och organisation samlades in i första stadiet och de mest relevanta 

teorierna som ansågs skapa vikt i uppsatsen valdes ut, och används därefter som teoretisk 

referensram.  

Samma process (3) kom till handa i utformandet av intervjufrågorna som skulle ställas till 

referensföretaget. En brain-storming utfördes för att utforma en rad intervjufrågor och för att 

skapa en förståelse för vad vi önskade få ut av intervjun. De mest givande och betydelsefulla 

frågorna som skapade vikt och en röd tråd valdes ut och det var de som ställdes till 

intervjupersonen.  

Empiriavsnittet (4) utformades under samma process. Materialet samlades in i generate-stadiet 

och det material som var av vikt och relevans för studien sållades ut (select). Dessa fakta 

implementerades sedan i arbetet och det utgör empiriavsnittet.  

Även i slutskedet av detta arbete (5), i analysen samt diskussionen, togs denna modell till 

hjälp. Genererande av studier som rör sig mellan empiri och teori och genererande av 

slutsatser diskuterades. Vi valde även här ut de mest väsentliga och användbara slutsatser och 

resonemang för att de till sist fick sin plats i arbetet. 

Innovationsmodellen kom i högsta grad i användning i empiriavsnittet. Detta då vi fick ändra 

uppfattning om vår problemformulering efter intervjun med ”Lena”. Det material som vi fick 

in bearbetades och vi förde diskussioner om det material som till sist skulle implementeras i 

arbetet. Det var i denna process studien fick en ny vändning. Vi hade en uppfattning om att 

Organisation X:s, samt liknande tjänsteorganisationers, huvudproblem var tidsbrist och 

bristande effektivitet. Hade inte denna modell tillämpats kan det vara möjligt att uppsatsen 

fortsatt i samma riktning och att vi inte sett möjligheten till dess vändning. Denna vändning 

uppfattar vi, som författare, som positiv.  

Modellen var inte lika användbar i teoristadiet. Detta beror på att vi från början har varit på det 

klara med vilken litteratur vi ville undersöka. Men vi vill tillägga att denna modell har 

underlättat för oss i alla stadier och medfört att eventuella låsningar eliminerats.   
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METODKAPITEL 

2.4 Urval 
Kontakten med Organisation X erhölls efter ett tips från en av dess verksamhetskontrollers 

som såg ett problem med lagen om valfrihetssystem. Detta passade vårt arbete bra då ämnet 

var det som vi önskade behandla. Valet av intervjuperson valdes ut av företaget själv då de 

ansåg att denna person var mest insatt i denna fråga.  

2.5 Metodkritik 
Valet av att enbart intervjua en person i organisationen är medvetet för att lättare förstå 

datainsamlingen, men vi är även medvetna om att detta kan färga synen på problemen
12

. 

Eftersom intervjupersonen har en ledande ställning i organisationen hade vi en spekulation om 

att intervjuresultatet skulle kunna komma att färgas av den ledande positionen. Vi vill ändå 

poängtera att svaren från intervjun har gett oss en övergripande bild av organisationen. Svaren 

blev inte vinklade till sin fördel enligt vår uppfattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

12 Bengtsson & Bengtsson, 1998. 
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TEORIKAPITEL 

3. TEORI 
Nedan följer en presentation av den teori som vi valt lägga till grund för den teoretiska 

referensramen.    

3.1 Kunskapshantering enligt Rasmussen och Nielsen 
I en lärande ekonomi är processen för att hantera kunskap av strategisk betydelse för en 

organisation
13

. Rasmussen och Nielsen
14

 nämner fyra olika strukturella egenskaper inom 

kunskapshantering som både gynnar omgivningen i företaget och företagets 

innovationsförmåga. Det första de nämner är en begränsad hierarki i en organisation. Med 

detta menar de att en organisation skall hålla nere de olika nivåerna som kan finnas i en 

organisations struktur, det vill säga från toppen till golvet. Den andra egenskapen är att 

horisontell och vertikal kommunikation stöttas av tvär-funktionella team och att företaget 

tillämpar arbetsrotation mellan dess anställda
15

. Exempelvis att olika discipliner inom 

organisationer sätts samman i en grupp för att hantera kommunikation eller att de anställda 

byter arbetsuppgifter med varandra. Den tredje egenskapen en organisation bör ha är att 

delegera ut ansvar till sina anställda
16

. Den här egenskapen kan förklaras med att fler i 

organisationen har ansvarsområden och att många är med och fattar viktiga beslut. Den fjärde 

egenskapen syftar till extern interaktion och nätverkande. Med det här menar författarna att det 

är betydelsefullt att skapa en social plattform och att överbrygga glapp både inom och utanför 

organisationen mellan andra företag. Dessa egenskaper eller kvaliteter frambringar 

kompetensutveckling men kräver även en medvetenhet hos de anställda att hela tiden vara 

effektiva. 
17

 

Ett annat teoretiskt synsätt fokuserar mer på att en lärande process är ett socialt fenomen.  De 

senaste teorierna inom lärande organisationer syftar till att lärandet är mer informellt och 

praktiskt inriktad. Rasmussen och Nielsen nämner detta som ”communities of practice” alltså 

sammansatta praxisgrupper. Dessa grupper fokuserar på olika områden av kunskap och 

författarna anser att detta ger gruppernas medlemmar en identitet och att de känner ett starkt 

socialt gensvar. Det medför att tyst kunskap som finns inne i varje individ, kan komma fram 

och cirkulera i företaget, och kan i sin tur leda till inkrementella innovationer och även till en 

förmåga av att lära sig agera och integrera. 
18

 

  

                                                

13 Rasmussen & Nielsen, 2011.  
14 Ibid.  
15 Ibid.  
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid.  
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Vidare menar författarna att det är av vikt att föra en dialog inom en organisation för att sprida 

kunskap. Med dialog menas en konversation mellan två eller flera individer, vilka alla 

fokuserar på samma ämne. En dialog är inte bara en enkel metod för att fatta olika beslut utan 

den är även till för att ge beslutet som fattats en legitimitet inom företaget. Svårigheterna med 

denna metod, är att de inblandade parterna kan ha svårt att gallra bort ett förslag och kan leda 

till blockeringar i själva beslutsfattandet. 
19

 

Genom att integrera dessa idéer i organisationens struktur menar författarna att 

kompetensutvecklingen kommer att gå framåt och stärkas. Inlärningssättet behöver ett aktivt 

ställningstagande av både interna och externa relationer inom organisationen så som 

interaktion mellan ledningen och företagets anställda. Som tidigare nämnts kan det här uppnås 

genom arbetsrotation, bildandet av tvärfunktionella team samt samarbete och nätverkande 

mellan organisationens olika nivåer och divisioner. Det leder i sin tur till att socialisera 

inlärningsprocessen och få den tysta kunskapen att figurera på gruppnivå och slutligen i hela 

organisationen.   Detta gör att organisationens kapacitet stärks och dess produkt eller tjänst 

förbättras och innovation behandlas. 
20

 

3.2 Kunskapshierarki  
Inom kunskapshanteringsforskning, KM (knowledge management)

21
, säger forskarna att det 

gemensamma paradigmet som finns inom detta område är en kunskapshierarki (se figur 2).  

Denna teori behandlar flera olika teoretikers syn på kunskap, en av dem som spelar en stor roll 

är Nonakas synsätt som påvisar att kunskap är något som endast finns hos människan själv, 

explicit och implicit kunskap
22

. Författarna vill få fram att kunskap behöver delas med andra 

för att kunna få betydelse. Dem benämner de som tre steg, Data, information och kunskap (se 

figur 2).  

3.2.1 Figur 2- Kunskapsmodell 

 

 

 

 

 

                                                

19 Rasmussen & Nielsen, 2011.  
20 Ibid.  
21 Hicks, Dattero & Galup, 2006. 
22

 Nonaka, 1994. 

Modell modifierad av författarna. Hämtad från Hicks, Dattero och Galup, 2006.  
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TEORIKAPITEL 

Dessa tre indelningar har varsitt värde och de tre nivåerna omformas för varje steg. Den tysta 

kunskapen (data) måste delas för att det skall kunna bli till information som kan skapa 

kunskap. 
23

 

Från sökarnas perspektiv, de som söker kunskap, är data det som blir placerat i olika 

sammanhang som i sin tur skapar information och information som blir angripbart är kunskap. 

Från skaparnas perspektiv, de som skapar kunskap, är kunskap nödvändig för att forma 

information som i sin tur blir nödvändig för att skapa data. 
24

 Kunskapshierarkin kan användas 

för att bevisa det angripbara som är oförutsägbart i varje del av hierarkin. Nivån kunskap är 

den delen som det sker mest handling i men, datanivån, är den delen med minst händelse men 

med störst volym i.  

Några andra teoretiker som tar upp liknande sätt att se på kunskap är Bessant och Tidd
25

. De 

tar upp att Data är där kunskapen är mer som nummer, observationer. Nästa nivå är 

Information där kunskapen har blivit organiserad samt kategoriserad och skapar värde åt Data 

nivån. Den högre nivån, som är den högsta i båda teorierna, är Kunskap. Där menar de att det 

är ett djupare och mer innehållsrikt än på Informationsnivån, denna nivå ger mening 

människor emellan. 
26

 Den andra kunskapen är den kodade kunskapen som är uppfångad och 

som kan bli delad med andra. Bessant och Tidd
27

 menar att den explicita kunskapen är den 

kodade kunskapen precis som Nonaka påvisar. Kodad kunskap är kunskap som uttrycks i 

nummer och design exempel på förpackningen till en produkt
28

. 

Hicks, Dattero och Gallup tar även upp två typer av kunskap. Den personliga kunskapen, som 

är den tysta kunskapen, stannar kvar hos människan och kan jämföras och styrkas med 

Nonakas
29

  teorier. Denna kunskap ses mer som ett kunnande hos individen
30

. Författarna har 

utökat kunskapshierarkin (se fig. 2) med ytterligare två steg. Modellen redovisas på 

nästkommande sida samt en ingående förklaring av dessa steg.  

 

 

 

                                                

23 Hicks, Dattero & Galup, 2006. 
24 Ibid.  
25 Bessant & Tidd, 2007. 
26 Ibid.  
27 Ibid. 
28 Ibid.  
29 Nonaka, 1994. 
30 Alvesson & Svenningsson, 2009. 
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3.2.2 Figur 3- Kunskapshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell modifierad av författarna. Hämtad från Hicks, Dattero och Galup, 2006.  

I kunskapshierarkin har modellen fått två nya nivåer, individnivå och innovationsnivå. Dessa 

två nivåer ligger på det personliga planet. Eftersom individer skapar, använder och 

upprätthåller alla nivåerna inom den kodade kunskapen placerades individnivån längst ned 

som en grundsten av hierarkin. Innovationsnivån blev den högsta nivån för att den bör 

integrera alla de andra nivåerna för att uppnå den strategi som utförs när både kodad och 

personlig kunskap delas med andra. Författarna har valt att namnge data, information och 

kunskap med tre nya begrepp, fakta, influenser och lösning för att skapa sin egen modell.  

Individnivån är till för att skapa, använda och upprätthålla kunskapen. Individnivån innehåller 

endast det som finns i människans eget sinne, sådant som samlats in från exempelvis böcker, 

internet, eller annan delad information. Denna nivå kan inte bli lagrad, behållen eller 

integrerad med andra eller annat. Det kan jämföras med Bessants och Tidds teori angående 

tyst kunskap, sådant som finns hos varje individ men ger inget värde till andra
31

. För att dela 

med sig av den tysta kunskapen måste en sökare visa intresse för att den individ som 

håller/skapar den sökande kunskapen ska dela med sig av den. På tre nivåer där kodad 

kunskap agerar är på fakta, influenser och lösningsnivån. Därför är det viktigt att hela tiden 

dela med sig och kommunicera ut om sin kunskap för att skapa mening och ge det sökarna är 

ute efter.   

                                                

31 Bessant & Tidd, 2007.  
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Det är viktigt att sökarna söker kunskap hela tiden och har en transparent kommunikation via 

gruppmöten, interna databaser och expertissystem.
32

 

Faktanivån handlar mestadels om företagets visioner och mål som inte nämns så ofta utan bara 

finns där i onämnda dokument. Det kan även handla om de tekniska programmen som används 

utan att någon kunskap kring dem har delats. Mycket handlar om beslut och företagets affärer 

som sker i sluten anda och delas på interna databaser utan personlig kommunikation kring 

besluten. Detta kan leda till att alla i organisationen inte får ta del av denna kunskap och den 

blir kodad kunskap. 
33

 

Rollen på influensnivån är till för att hjälpa människor att ta beslut, dela med sig av sin kodade 

kunskap. Här skapas system så som tekniska eller liknande databaser för att dela med sig av 

den kodade kunskapen. Dessa system skall finnas till hjälp för att lyfta fram den kunskap som 

fortfarande ligger på data nivå, den kunskap som individen själv innehar och inte vet om. De 

system som även finns på denna nivå kan vara system som hjälper varje individ till rätt beslut, 

man kan till exempel ta hjälp av inlärningsmetoder som gör att kommunikation och kunskap 

kommer till handa och på så sätt blir det enklare att ta besluten. 
34

 

På lösningsnivån sker besluten, man tar ett beslut att dela med sig av sin kodade kunskap för 

att komma vidare som grupp till högre eller högsta nivån. Här hittar man de lösningar som bör 

ske för att kunna förverkliga de besluten som skall finnas för att uppnå innovation. Kunskap 

som behövs för att nå en lösning får hjälp exempel via expertis-system som tar fram det data 

som varit kodad kunskap tidigare. 
35

 

Innovation inträffar när kunskap från någon del av de nivåerna i hierarkin kombineras med 

strategi, underlättande från en omorganisering -reengineering, när man ökar företagets 

effektivitet, eller när kunskapsbaserade tjänster eller varor skapas.  Innovation kan resulteras 

från integration via källor från olika nivåer med ett företags strategi, en extern interaktion. För 

att nå denna nivå krävs en stark samarbetsstrategi för att förverkliga innovation. 
36

  

Teoretikerna har en sak gemensamt och det är deras lika syn på kunskap. Det som vill belysas 

med teorin kring detta är att det krävs en kontinuerlig och tät kommunikation för att kunna 

skapa och förmedla kunskap mellan varandra på individ- samt organisationsnivå. För att 

innovation skall kunna tas upp till ytan är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad och bli 

uppdaterad av det som finns runt omkring oss, det är kunskap av olika slag.  

 

                                                

32 Hicks, Dattero & Gallup, 2006.  
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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Att införa kunskap inom de olika områdena på ett företag och de olika nivåerna i exempel en 

linjeorganisation
37

 gör att en täthet skapas och en transparens till de externa parterna. Då blir 

det ett underlättande verktyg för alla inblandade som existerar kring och i en organisation. För 

att innovation skall gynnas krävs medvetenhet och dessa modeller och teorier är ett samlat 

verktyg för att åstadkomma detta. Allt handlar i slutändan om hur människan finner och 

förmedlar kunskap.  

3.3 Värdenätverk 
Hamrefors

38
 beskriver vikten av att känna till det som sker runt omkring en i sin organisation 

och hur den tekniska utvecklingen spelar in i vår omvärld. Han tar upp att tidigare arbetades 

det med ekonomiska systemen på ett isolerat sett och skedde långt i förväg mot resten av 

utvecklingen inom organisationen. Denna grund har gjort att många beslutsmodeller har 

skapats utifrån detta system/tankemönster. Den systematiska planeringen ifrågasattes eftersom 

människan har skapat ekonomin men byggt in sin egen komplexitet i det. Synsättet har lett till 

att det funnits en tro att företag kan styra sin organisation separat från kontexten och att 

verksamhetens funktioner inte påverkar varandra. Med en mer beskrivande bild så menar 

Hamrefors att alla delar i en organisation styrs från olika håll och sedan ska dessa delar passa 

ihop. 
39

 

De senaste 20 åren har det konstaterats att verklighetens organisationer aldrig har varit 

separerade från omvärlden. Det har skett en utveckling inom detta område, främst har det 

funnits två viktiga faktorer som påverkat denna utveckling. En är tillkomsten av IKT 

(Information, Kommunikation och Teknik) och den andra är betydelsen av kunskap som 

produktionsfaktor. Tidigare kallades området bara för IT (Informations Teknik), men idag har 

begreppet kommunikation lagts till. IKT har ökat i betydelse eftersom kommunikationen 

mellan människor har blivit tätare då användning av Internet har varit en bidragande effekt. 

Det har blivit enklare att få kontakt med andra människor samt att få tag på kunskap som inte 

finns i ens närhet.  Informationskällor har blivit allt större och sökmotorerna har blivit mer 

intelligenta. 
40

 Författarna Rasmussen och Nielsen
41

 tar även dem upp detta system för att 

kunna förmedla och behandla kunskap. Kommunikations begreppet skapar en mening för att 

visa att kommunikationen mellan människa och företag är i centrum för att förmedla kunskap.  

IKT har lett till ett nytt värde inom företagen och mellan oss människor. IKT har påverkat hela 

världen på en global nivå, som i sin tur har skapat en underlättande syn på förmedling mellan 

de olika parterna inom företagen samt oss människor
42

.   

                                                

37 Jacobsen & Torsvik, 2008. 
38 Hamrefors, 2009. 
39 Ibid.  
40 Ibid. 
41 Rasmussen & Nielsen, 2011. 
42 Ibid.  
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IKT har även gjort att hantering av kunskap globalt blivit ett verktyg för att underlätta det som 

företag idag har haft problem med tidigare, exempelvis ekonomi
43

. Tidigare var fokusen på 

kunskapshantering begränsad men den har nu lyfts till en positiv ställning. Förr, menar 

Rasmussen och Nielsen, att den underförstådda kunskapen inte nådde fram innan IKT som 

verktyg implementerats i företag. Med underförstådd kunskap menar författarna att det är en 

kunskap som ligger latent, tyst, och som nu tas upp till ytan och blir till en tydlig och 

användbar kunskap inom organisationer.  

Kunskapen kan användas i mer eller mindre sofistikerade informationssystem
44

. Ovan nämnd 

fokus på kunskapshantering har lett till att de teoretiska ansatserna är utvecklade till att förstå 

naturen av kunskap i företag. Problemet med kunskapshantering är att få den funktionell 

mellan de berörda nivåerna, exempelvis vertikalt och horisontellt, för att sedan kunna ta 

kunskapen till en ännu högre nivå inom organisationen. Detta för att skapa en förståelse och 

frambringa kunskap.
45

  

För att skapa en förståelse kring de ovan nämnda kunskapsnivåerna gör förändringsprocessen i 

arbetsmiljön forcerad. Det sker genom den operativa användningen av kunskap som tenderar 

att öka efterfrågan av erfarenhetsbaserad kunskap. Det gör att en mer dynamisk kapacitet kan 

utvecklas för att integrera användares erfarenheter och ny kunskap inom produkt- och 

servicetjänster. Detta leder till ett samtänkande säger Hamrefors, ett tänkande nätverk. 

Effekten av internet och dess revolution har gjort att transparensen har ökat markant eftersom 

informationshanteringen sker snabbare och källor uppdateras kontinuerligt. Det leder i sin tur 

till att många organisationer inte skapar sitt eget värde utan de måste vara en del av 

kunskapsutvecklingens nätverk. Det väsentliga blir inte att inneha all kunskap för sig själv 

utan att dela med sig av det i ett relationsbyggande nätverk.
46

 En annan teoretiker som tar upp 

att organisationer inte är tillräckligt transparenta i sin kultur för att kunna bygga trygghet med 

externa parter är Schein
47

. Hans teori handlar om att en organisation är uppbyggd som ett 

isberg, ju mer som ligger under vatten ju svårare för externa parter är det att bygga en kontakt. 

Hamrefors
48

 tar upp, att nätverk är en viktig del i en relationskommunikation, kan även 

kopplas till Schein då tolkningen blir att det handlar om att bli mer transparent för att kunna få 

tätare samt närmare kontakt med de relationer som skapas i företagens nätverk. Om en 

organisation har stora delar av sina artefakter
49

 gömda blir det svårt för utomstående att bygga 

en beständig och trogen kontakt på kort sikt.   

                                                

43 Rasmussen & Nielsen, 2011. 
44 Nonaka, 1995.  
45 Rasmussen & Nielsen, 2011. 
46 Hamrefors, 2009.  
47 Schein,1992.  
48 Hamrefors, 2009.  
49 Artefakt enligt Schein är något som är lätt att observera men svårt att förstå. Det kan tolkas olika av varje 

individ.  
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Hamrefors benämner tankesättet som värdenätverk. Även Normann
50

 kan styrka denna teori, 

han benämner det som en värdestjärna. En värdestjärna belyser hur olika aktörer bidrar till 

kundens värdeskapande process
51

. Tidigare fanns det ett annat sätt att se på värde inom en 

organisation som mer var uppbyggd likt en kedja, värdekedja. Detta kan beskrivas som att ett 

företag i nätverket kan ha flera roller. I värdekedjan så skapades värdet som på linje, varje del 

har sin viktiga roll. I värdenätverket blir alla aktörer beroende av varandra för att värde skall 

kunna skapas. Om organisationer lyckas positionera sig rätt i nätverket skapas stabilitet och 

möjligheter finns tillhanda.  

Nedan visas figur 4 som förklarar värdekedja och värdenätverk
52

 och på nästkommande sida 

visas figur 5 som illustrerar Normans värdestjärna
53

. Det viktiga i dessa teorier är att 

organisationer bör skapa värde utifrån mening till kunden, som kan förklaras genom att 

organisationer skall se kunden som en stor del i processen och att alla parter är lika viktiga. 

Genom detta synsätt har det skapats värdenätverk/stjärna istället för den tidigare värdekedjan.  

Att hela tiden vara öppen för det nya som händer i omvärlden har kommit att synliggöras och 

transparens i organisationer har kommit att bli en mer central del i denna kontext.  

 

3.3.1 Figur 4- Värdenätverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur tagen från Hamrefors, 2009, s. 37. 

 

                                                

50 Norman, 2008.  
51 Ibid. 
52 Hamrefors, 2009.  
53 Norman, 2008.  
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3.3.2 Figur 5- Värdestjärna 

  

 

 

 

 
 

 

 

Figur hämtad från Norman, 2008, s. 94. Modifierad av författarna. 

3.4 Omvärlden 
Czarniawska

54
 tar upp tre viktiga aspekter som är av vikt vid en organisatorisk förändring. 

Dessa tre är: Muddling through (Gneta på) syftar till att organisationer lägger stor vikt och tid 

i är att gneta på med det eventuella förändringsarbetet på en vardaglig basis. Czarniawska 

menar att studier visar på att organisering inte handlar om att ”nå målet” utan att 

organisationer stöter på problem varje dag och att dessa problem måste redas ut just då. Hon 

förklarar vidare att detta inte skall påverka organisationens visioner. Aktiviteterna är löst 

sammansatta och det gäller för organisationen att skapa en känsla av kontinuitet genom att 

lappa ihop dessa förändringar inom ett ramverk. 
55

 Omrama syftar till att organisationer 

nödvändigtvis är i behov av att rama om sin verksamhet och att se på omvärlden som något 

som är i ständig förändring. Hon menar vidare att organisationer måste vara beredda på att 

ändra sig när oanade förändringar dyker upp och att detta kan komma att hända oförutsett och 

fort. 
56

 Förankring syftar till att det är av vikt för en organisation att förankra sitt 

förändringsarbete till verkligheten och speciellt med idéer som resulterats utifrån den 

omramning som skett i organisationen. Det påvisar också att detta är viktigt för att 

minimalisera ett eventuellt motstånd inifrån organisationen.
57

 

                                                

 

 

 
54 Czarniawska, 1997.  
55 Ibid. 
56 Ibid.    
57 Ibid. 
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Vidare skriver Czarniawska
58

 om vikten att översätta (translating) den förändring som sker för 

att få med sig hela organisationen. Alla ”pratar” inte samma språk och detta skall tas till 

hänsyn för att lyckas med detta arbete.  Genom att göra så att alla i organisationen förstår det 

pågående arbetet minskar motståndet och det är även viktigt att detta arbete dokumenteras så 

att det kan följas upp och användas av efterföljande individer och organisationen. Denna 

översättning anser Csarniawska även kan komma att hjälpa andra organisationer. En annan 

stor teoretiker inom ämnet organisation är Henry Mintzberg
59

. Han menar att det finns olika 

situationsfaktorer som en organisation måste uppmärksamma när den väljer hur den skall utse 

struktur. En av dessa är miljön som finns runt om organisationen. Alltså allting utanför 

organisationen så som teknologin, dess kunder och den geografiska infattningen samt den 

ekonomiska och politiska faktorn. Mintzberg menar att en organisations miljö kan komma att 

ändras från stabil till dynamisk, organisationens tekniska system kan komma att ändras från 

mycket simpel till mer komplex och marknadsmångfald kan gå från samlad till mer spridd. 

Organisationens miljö kan även komma att bli mer fientlig än tidigare. Exempel på det kan 

vara att konkurrensen ökar kraftigt eller att marknaden kräver mer av företagen. Han påvisar 

att det inte är miljön som är påverkbar utan att det är upp till organisationen att matcha den, att 

förutse den, förstå den och att snabbt svara på dess krav. 
60

 I sin nionde hypotes, av sexton, 

menar Mintzberg att ju mer dynamisk en organisations miljö är, ju mer organisk bör dess 

struktur vara. Han påvisar att i en mer stabil miljö kan en organisation förutspå sina framtida 

handlingar och detta gör att de kan standardisera sina aktiviteter uppifrån och ned. Men i en 

dynamisk miljö går det inte att förutspå på samma sätt och detta kan bäst hanteras i en mer 

flexibel, mindre formell koordination. Organisationen måste tillämpa en mer organisk struktur. 

Mintzberg påvisar även att extern och intern makt inom organisationen är en viktig faktor i hur 

organisationen strukturerar sig. I sin fjortonde hypotes beskriver han att ju större den externa 

kontrollen av organisationen är, desto mer centraliserad och formaliserad är dess struktur. Ett 

exempel på extern kontroll kan vara kontroll från regeringar, ägare eller stora kunder.  

 

Ett av två mest kuranta medel att kontrollera en organisation från utsidan är att låta en högt 

uppsatt beslutsfattare vara ansvarig för sina handlingar. Detta leder, enligt Mintzberg, till att 

organisationen ofta får tillämpa en mer centraliserad struktur. Det andra medlet är att införa 

tydliga standarder så som distinkta regler och reglementen. Dessa standarder gör att 

organisationen ofta får en formaliserad struktur.  

 

 

  

                                                

58 Czarniawska, 1997.  
59 Mintzberg, 1983, 1993.  
60 Ibid.   
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3.5 Att se organisationer utifrån 
Bolman och Deal

61
 beskriver i ett kapitel om organisation som teater. Med teater menar de att 

organisationen skall se sig på en scen med skådespelare och åskådare. Skådespelarna gestaltar 

själva organisationen, scenen är omvärlden den verkar i och åskådarna är dess kunder. Vidare 

menar de att om scenen, omgivningen, förändras krävs det också för organisationen, 

skådespelarna, att anpassa sig. ”En ny publik kräver en reviderad uppsättning skådespelare, 

manusförändringar, och en ny scenformning”
62

. Exempel på ett gott skådespel kan vara väl 

formulerade planer, implementerade innovationer som svarar på ett problem eller 

utvärderings- och kontrollsystem. Om organisationen infinner sig i ett sådant gott skådespel 

menar författarna att organisationen ger ett intryck av stabilitet och att den förtjänar stöd, tillit 

och legitimitet. För att organisationen skall behålla sin legitimitet i åhörarnas ögon kräver det 

att de anpassar sig till dessa förändringar. Organisationer tampas ständigt med dessa 

rubbningar som kan innefatta samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingsriktningar. 

Bolman och Deal skriver även att detta skådespel minskar osäkerheten i organisationen och 

ger dem en gemensam plattform att stå på. Detta i sin tur ger organisationen en utopi om en 

mer hoppfull framtid. 
63

 

En annan större teoretiker som stärker föregående teori, men då i människors enskilda vardag, 

är sociologen Erving Goffman
64

. Han menar att alla människor är skådespelare och spelar 

olika roller i givna situationer. Vidare menar han att det finns två olika begrepp inom detta. 

Dessa begrepp är ”front stage” och ”back stage”. I ”front stage” visar vi människor upp vårt 

beteende inför en publik och i ”back stage” menar Goffman att vi människor utgör något mer 

än det vi visar upp. Han påvisar att publiken ger rollerna en given karaktär och att publiken 

även har ett inflytande på rollen som en människa spelar. Betraktarna har en viss makt över 

rollspelaren och rollspelaren uppträder utifrån betraktarens betraktelser.
65

 Även Norman
66

 har 

skrivit om verktyg för organisationer att se sig utifrån dem själva. Ett verktyg är att 

organisationer skall lyfta sig upp ur sin egen organisation, som i en lyftkran, för att se 

organisationens omvärld och position i sitt nätverk. Detta redskap skall hjälpa organisationer 

att se bortom sin nuvarande organisation och skapa något nytt då det okända och störande kan 

dyka upp och upptäckas. Med redskapet menar Norman att organisationer kan se vilka 

affärsverksamheter som organisationen inte verkar i som kan komma till nytta för att skapa 

och tolka innovationsprocesser. Vidare menar han att det kan komma till användning då 

organisationer vill skapa olika möjligheter för att utforska och bygga något som för 

organisationen är okänt. 
67

 

                                                

61 Bolman & Deal, 2010. 
62 Ibid.  s. 335.  
63 Ibid.  
64 Goffman, 2004.  
65 Ibid.  
66

 Norman, 2008.  
67 Ibid.   
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4. EMPIRI  
Nedan presenteras referensföretaget och Lagen om valfrihetssystem kortfattat. Därefter följer 

en tolkning av det empiriska materialet som samlats in med hjälp av de tre teman som nämnts 

i metoden.  

4.1 Presentation av organisation X 
Organisation X verkar i dag inom vård- och omsorgssektorn i ett antal kommuner runt om i 

Sverige. Organisationen grundades på 1990-talet och de har idag ca 2300 anställda
68

. 

Organisationen X får i uppdrag av kommunerna och landstingen att utföra vård och omsorg i 

deras regi. Deras organisationsschema är utformad som en linjeorganisation
69

 där Vd:n finns 

högst upp i organisationen och varje del av organisationen följer som en linje under (se figur 

6). Denna empiriska del behandlar endast region Stockholm, se figur 6, och hur organisationen 

organiserar sig på lokal nivå. Samarbetet mellan kommun/landsting och Organisation X börjar 

med en upphandling, om exempelvis en hemtjänstverksamhet, med andra privata vårdföretag i 

den kommun de önskar verka i. Organisation X och dess konkurrenter lägger ett bud, ett pris, 

på hur mycket det kostar att utföra de tjänster de erbjuder. Därefter är det upp till kommunen 

att välja det vårdföretag som de vill samarbeta med. Kommunen ger sitt bistånd till 

Organisation X efter de insatser som de utför hos en brukare. Med andra ord så finansieras 

Organisation X i stor del av kommunen. 

4.1.1 Figur 6- Organisationsplan 

Organisationsplan hämtad från Organisation X:s hemsida. Modifierad av författarna.  

                                                

68 Organisation X:s hemsida.  
69 Jacobsen & Thorsvik, 2010.  
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4.2 Presentation av LOV 
LOV står för Lagen om valfrihet. Lagen grundades 2009 och är ämnad som verktyg för 

kommuner och landsting som vill överlåta val av verksamhet till brukare för att 

konkurrenspröva verksamheter inom detta område. Den bidragande effekten är att stimulera 

mångfald och entreprenörskap och även kvalitetsutveckling inom vård. Som invånare och 

brukare finns det rätt till att välja den hemtjänst som önskas och känns anpassad efter de behov 

som brukaren efterfrågar. Idag behöver inte brukaren bli tilldelad exempelvis hemvård efter 

det geografiska området som det var innan lagen grundades, bortsett från vissa kommuner som 

inte valt att etablera valfri hemvård.
70

 

4.3 Påverkan och riktlinjer 
Organisationen X har krav på sig att följa internationella riktlinjer som ges från EU. Dessa kan 

behandla exempelvis palliativ vård. Organisationen påverkas även av riktlinjer inom den 

starka arbetsrätten som finns i Sverige. Kommunen ställer även olika krav på organisationen 

och dessa måste de ta i hänsyn till i det dagliga arbetet. Det finns även en politisk risk i 

organisationens arbete då vården i Sverige till övervägande del finansieras av offentliga medel. 

Denna finansiering av produktion av vård är helt beroende av politiska beslut. Detta innebär 

att organisationen X:s tillväxtmöjligheter påverkas väsentligt av opinionen och politikernas 

syn på outsourcing. Outsourcing kan förklaras att ett företag lägger ut en del av sin verksamhet 

på någon annan som utför detta i företagets regi
71

. Det kan uttryckas att organisationen styrs 

av politiska beslut och att detta utgör en stor faktor i hur organisationen agerar och organiserar 

sig i dag.  

Organisationen X har under de senaste åren stött på effekter som tvingat dem till en del 

förändringar. Det som varit en stor förändring för företaget på sista tiden är den tekniska 

aspekten. Organisationen har fått införa ett kontrollsystem som kommunen krävt för att kunna 

ge rätt ersättning till företaget. Detta har medfört en förändring för Organisation X:s 

vardagliga verksamhet. Systemet kallas ”Mobipen” och innebär att varje utförare i företaget 

har en avläsningspenna med sig som de registrerar sig med hemma hos brukaren. Pennan läser 

av vilken brukare utföraren befinner sig hos och hur lång tid den befinner sig där. Efter 

utförarens arbetsdag kan det sedan ses vart de befunnit sig och hur effektiv utföraren varit 

under dagen. Det leder till ett underlättande för kommunen och Organisation X och gör att rätt 

ersättning betalas ut. Systemet skapar en trygghet för båda parter men är långt ifrån 

problemfritt. 

 

 

                                                

70 Regeringens hemsida.   
71

 Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007.  
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Denna förändring har inneburit fler utbildningar för personalen inom organisationen. 

Ledningen har arbetat mycket med att få sin personal att förstå att detta system är av vikt för 

verksamheten på individnivå. Systemet har även skapat problem mellan organisationen och 

kommunen. Kommunen använder sig av ett annat kontrollsystem, som ”Lena” uttrycker det, 

”inte pratar med vårt system”.  

En annan påverkan hos organisationen är plötsliga bortfall av brukare. Det kan bero på att 

brukaren väljer ett annat företag på grund av missnöje eller att brukaren blir dålig och tvingas 

flytta. Detta medför bortfall av ersättning för organisationen och det i sin tur gör att 

organisationen och dess intäkter blir mycket fluktuerande. Organisationen tar hänsyn till det 

och en påverkan blir hos personalstyrkan. Ju färre brukare som organisationen arbetar mot ju 

mindre ersättning får de av kommunen och ju mindre personalstyrka behövs. Det kan infinna 

sig arbetstoppar då de behöver mer personal och det kan komma dalar då arbetstillfällena är 

låga och färre personal behövs. Denna påverkan har lett till att organisationen behöver en 

bredare planering och att de behövt tänka om i frågan om organisationens flexibilitet.  

4.4 Företagets visioner om framtiden 
På frågan om hur organisationen ser på sin framtid framkommer det att det inte finns några 

storslagna planer men att de ser ljust på framtiden. Även om konkurrensen ökar för varje år då 

fler typer av liknande företag startar finns det ändå ingen oro. Det framkommer att endast 15 

procent än så länge är privatiserat inom vård- och omsorgssektorn i Stockholm.  

Det framkommer även att organisationen känner att det finns en smärtgräns i att utveckla sin 

organisation då det handlar mycket om den mänskliga faktorn i företaget. De menar att de 

utför tjänster för människor av människor och att det tas i hänsyn. Det framkommer också att 

organisationen kommer arbeta på i samma anda och lösa de problem som uppkommer på 

vägen. Även de politiska besluten utgör en slags styrning för organisationens framtida arbete.  

 

”Ingenting kommer att ändras men det 

handlar om att se möjligheterna i 

situationen”. 

Citat från intervjun med ”Lena”. 
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5. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion genom det insamlade empiriska materialet och de olika teorierna 

som tidigare tagits upp. Senare under denna rubrik följer en diskussion runt organisation X 

genom Bolman och Deals teaterperspektiv
72

.  

5.1 Kunskapshantering 
Organisation X är idag en linjeorganisation (se fig. 6) med många olika nivåer och divisioner. 

Rasmussen och Nielsen
73

 hänvisar till fyra olika egenskaper som en organisation bör tillämpa 

för att främja innovation och kunskap i ett företag. Den första de nämner är en mer organisk 

organisation. Det vill säga en organisation som inte är så hierarkisk utan mer ”platt”. 

Mintzberg
74

 nämner även han vikten av att tillämpa en mer organisk organisation men då på 

grund av att bemöta en dynamisk omvärld på ett mer flexibelt sätt. I en mer organisk miljö 

gynnas innovation då organisationen på ett effektivare sätt kan sprida kunskap och vara mer 

flexibel.  

Den andra egenskapen som Rasmussen och Nielsen nämner är vikten av att kommunikation 

får stöd av tvärfunktionella team så att den kan flöda vertikalt och horisontellt. Författarna 

påvisar även att arbetsrotation kan gynna kunskaps- och kommunikationsflödet. Det vi kan se 

är att organisation X inte tillämpat något av dessa egenskaper. Vi anser att dessa egenskaper 

kan vara av stor betydelse när en organisation vill öka transparensen i sitt företag men även 

utanför. Det som vi ser som problematiskt i denna kontext är att dessa åtgärder kan ta mycket 

värdefull tid av organisation X men det främsta problemet ligger i att organisationen utför en 

tjänst. Med detta menar vi att den tjänst som organisation X utför sker ”här och nu” och 

mycket tätt intill en annan människa. Vi tror att detta arbetssätt kan öka osäkerheten hos 

brukarna då fler främmande människor kommer besöka deras hem. Där emot kan 

tvärfunktionella team vara ett alternativ för att få kunskap att flöda på ett mer effektivt sätt.  

Författarnas tredje egenskap syftar till att delegera ur ansvar till organisationens anställda. 

Detta anser vi vara mer problematiskt i en politiskt styrd organisation då besluten fattas på en 

mycket hög nivå. Det är inte enkelt för företaget att delegera ut ansvar till fler anställda då 

beslut kan komma att fattas och göra att arbetet måste fortsätta i en annan riktning. Detta kan 

kopplas samman med Mintzbergs teorier om organisationer som påverkas av utomstående 

parametrar.  

 

 

                                                

72 Bolman & Deal, 2010.  
73 Rasmussen & Nielsen, 2011. 
74

 Mintzberg, 1993, 1983. 
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Han menar att en sådan organisation tillämpar en ensam beslutsfattare och låter denne stå för 

sina handlingar, som i sin tur missgynnar ett innovativt klimat och leder till att kunskap inte 

kommuniceras på bästa sett.   

Den fjärde egenskapen som Rasmussen och Nielsen tar upp är vikten av extern interaktion och 

nätverkande för att uppnå maximal kunskap och innovationsklimat i en organisation. Vi vill 

påvisa att om företag skall tillämpa detta krävs det att de ser sig själva i ett större sammanhang 

och kan kopplas både till Hamrefors samt Norman. Båda syftar till att det är viktigt att 

organisationer samverkar med andra i så kallade värdenätverk eller värdestjärnor (se fig. 4 och 

5). Dessa egenskaper har ett gott syfte till att öka kunskap och innovation i organisationer men 

vi kan se att det inte är så enkelt i praktiken. Att problemet vilar i att organisation X verkar 

inom tjänstesektorn och inte är produktorienterat vill vi ha osagt. Kanske handlar det om att ha 

dessa tankar i bakhuvudet och försöka arbeta till den mån det går i dessa banor. 

5.2 Kunskapshierarki 
Organisation X är idag en organisation som blir tvungen att tänka om beroende på hur många 

brukare som organisationen behandlar. Detta gör att tryggheten många gånger försvinner och 

att utvecklingen inom Organisation X kräver mycket utbildningar. Det kan skapa en osäker 

grund och organisationen kan ha svårt att hitta sin position i omvärlden som teorierna säger är 

viktigt för att kunna gå vidare och utvecklas. ”Lena” berättar även att tekniken har försvårat 

och nästan stagnerat deras effektivitet när de har börjat använda ”Mobipen”. Både Hamrefors
75

 

och Rasmussen och Nielsen
76

 tar upp det nya sättet att kommunicera inom IT, följaktligen 

IKT. Denna aspekt anser vi vara av vikt eftersom det är här organisationen, även andra 

företag, inför nya kommunikationsmedel som egentligen skall underlätta men det brister i den 

kunskapsmässiga kommunikationen. IKT är ett verktyg som än idag är en ny aspekt och det 

finns flera steg att behandla samt framföra ny kunskap som skapar flexibilitet, vilket leder till 

förändring. Detta kan tas till användning i kunskapshierarkins modell
77

 . Vi anser att det är ett 

vanligt problem i dagens läge hos många organisationer. Kunskapshierarkin
78

 skapar en stabil 

förändring men visar även för företaget hur de är placerade idag. Vi kan se att Organisation X 

kan behöva denna hjälp då ”Lena” förklarade för oss att organisationens personal ändras 

kontinuerligt eftersom brukarna i sig varierar. Kommunikationen kan stagnera och kommer 

inte enda fram alla gånger. Om organisationen undersöker var det uppstår flaskhalsar genom 

att höja sig upp via en lyftkran
79

 för att få överblick av organisationen. Då skulle dessa 

problem bli mindre och de skulle kunna fokusera på en stadigare utveckling inom det som de 

själva såg ett större problem inom är den  

                                                

75 Hamrefors, 2009.  
76 Rassmusen & Nielsen, 2011.  
77 Ibid.  
78 Hicks, Dattero & Galup, 2006.  
79

 Norman, 2008 
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tekniska biten, ”Mobipen”. Denna välutvecklade teknik är till för både organisationen och 

kommunen att skapa transparens samt förbättra kommunikationen men eftersom 

personalstyrkan på marknivå är så pass rörlig så når inte detta dem. Kunskapshierarkin gör att 

Organisation X skulle kunna positionera sin kunskap och utvärdera hur företaget skall kunna 

ta sig framåt. Kunskapshierarkin är en modell som skapar en medvetenhet och gör att företag i 

allmänhet kan ta användning av oavsett om det handlar om nyinförande av innovation eller 

hitta sig själva som organisation i ett innovationsklimat.  

5.3 Värdenätverk 
Hamrefors värdenätverk kan styrkas med Normans värdestjärna. Det är viktigt att hela tiden se 

sin kund, brukarna, i centrum. Genom att Organisation X ser värdet hos dem är värt att belysa 

för det är brukaren som i sin tur skapar värde hos organisationen. I många fall handlar den 

viktiga delen om ekonomi. Det är brukarna som gör att organisationen kan stanna kvar 

eftersom pengaflödet indirekt kommer från dem. De behöver även se till att ha ett tätare 

samarbete och bevisa vikten för den kommun de samarbetar med att den tekniska biten gör att 

de stannar upp i sin utveckling och får flaskhalsar i sin framgång. Därför är 

värdenätverket/stjärnan en modell som kan påvisa att alla delar är lika viktiga. Om de skulle 

visa upp den pjäs som de befinner sig i för de olika aktörerna så skulle fler ha förståelse för 

den transparens som behövs mellan de olika parterna.  

5.4 Omvärld 
När vi hade intervjun med referensföretaget tog vi upp hur de såg på framtiden, det besvarades 

med att ingenting kommer att ändras utan att de kommer att arbeta på som vanligt. Vi anser att 

uppfattningen som Czarniawska
80

 delger, om att organisationer ”gnetar på” med problem i det 

vardagliga arbetet, stämmer väl överens med den bild vi fått av verkligheten. Vi förstår att 

organisationer stöter på oväntade problem som måste lösas snabbt, det kan bero på införande 

av andra riktlinjer eller påverkan av politiska beslut. Dessa beslut kan komma att ändras 

snabbt och det gäller för organisationen att kunna anpassa sig till detta. Czarniawska beskriver, 

enligt oss, hur organisationer arbetar i verkligheten men vi anser att det kan vara farligt att 

”gneta på” i samma spår och att organisationer på detta sätt får det svårare att se hinder och 

problem i tid. Det kan vara betydelsefullt att arbeta på ett mer proaktivt sätt i en organisation 

så att problemen kan förutspås och inte ta upp massa tid. 

Czarniawska påvisar att det är av vikt att omrama sin verksamhet så att den passar med 

omvärlden. Det framgick av intervjun att organisation X verkar i en föränderlig miljö, 

spelreglerna förändras på dess marknad. Även här är det inte bara att köra på i samma spår 

utan det är nödvändigt att rama om företagets visioner och framtidsplaner.  

 

                                                

80Czarniawsaka, 1997. 
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Det framgick av ”Lena” att de arbetat mycket på individnivå för att få alla i organisationen att 

vara med på i synnerhet den tekniska förändringen med ”Mobipen”, som kan kopplas till 

translating
81

. Att översätta den förändring och information som skall inträffa så att alla nivåer 

i organisationen kan förstå den är av vikt enligt Czarniawska. Vi anser att det kan vara svårare 

och kräva mycket tid och detta framgick även av intervjun. Det är av vikt att koppla samman 

förändringsarbetet med den omvärld som organisationen verkar i och med den vision som 

företaget vill uppnå
82

 men här ser vi att det även är av vikt att förankra arbetet i den omvärld 

organisationen verkar i. Av det empiriska materialet kan vi utläsa att organisationen inte 

förankrat sin organisation i den föränderliga miljö de befinner sig i. Vi grundar det på att 

miljön, omvärlden, krävt en förändring men att företaget inte besvarat detta krav då den 

strukturerar sig och arbetar i samma riktning som tidigare. Vi vill belysa att det är viktigt att 

förankra sitt proaktiva tänkande med den förändring som skett eller kommer att ske. Med detta 

menar vi att det är betydelsefullt för organisationer att förändras och utvecklas för en god sak 

och inte för att teorin säger det. Det proaktiva handlandet måste ramas in och förankras med 

omvärlden och dess utveckling. 

Mintzberg
83

 skriver just om detta, att miljön inte är påverkbar utan att det är upp till 

organisationen att möta omvärldens krav, och detta kan även kopplas samman till 

Czarniawskas påståenden. Organisation X har ingen påverkan på lagen om valfrihetssystem 

utan det är bara att ”rätta sig i ledet”. Det tekniska området med exempelvis ”Mobipen” var att 

acceptera och även den geografiska infattningen ingår i denna lag. Men det Mintzberg påvisar 

är vikten av att förutse den, förstå den och svara på dessa krav. Organisationen X har blivit 

tvingad till att anpassa sig till dessa krav. Organisationen har inte förutspått det själva och 

förändrat av fri vilja. Denna lag är ett resultat av ett politiskt beslut som beslutats i kommunen. 

Fler mindre företag har startats i regionen och det kan påvisas att miljön blivit mer fientlig än 

tidigare som Mintzberg
84

 hänvisar till i sina teorier. Det har medfört mer konkurrens på 

organisation X:s marknad. Organisationen idag ser inget hot i detta utan vi uppfattar att de ser 

sig som en stabil och etablerad organisation. Vi anser att det kan bli riskfyllt att känna sig för 

trygg på sin marknad. Det kan vara en aspekt till att organisationen inte behandlar innovation 

på ett mer organiserat sätt. Genom att känna sig för trygg vill vi påvisa att utveckling kommer 

i skymundan. Vi har fått den uppfattningen att organisationen inte har lagt stor energi på 

utveckling efter införandet av LOV men även att de välkomnar konkurrens så att tjänsten de 

utför innefattar mer kvalitet. LOV har även resulterat i att marknaden blivit mer komplext än 

tidigare. Organisationen får tillämpa en mer teknisk aspekt och detta är något som Mintzberg 

tar upp. Han syftar till att en organisations tekniska system kan komma att ändras från simpel 

till mer komplex och hänvisar att detta leder till mer utbildning och träning inom en 

organisation, som Organisation X har infört. 

                                                

81 Czarniawska, 1997.   
82 Ibid. 
83 Mintzberg, 1993, 1983.  
84 Ibid.  
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Som nämnts tidigare har organisationen utbildat sin personal på individnivå för att alla skall 

förstå och ha kunskap om den nya tekniken. Det framkom av intervjun att utbildning är något 

som det lagts mycket tid på i organisationen och vi kan dra slutsatsen att det även kostat 

organisationen mycket pengar. Detta är dock något som organisationen tvingats att göra för att 

bemöta kraven från kommunen. Mintzberg tar även upp att marknadsmångfalden kan gå från 

samlad till mer spridd. Organisation X:s miljö kan med fördel jämföras kring hans påstående. 

Innan införandet av LOV befann sig brukarna inom en logisk geografisk infattning. Lagen om 

valfrihet medförde ett fritt val för brukaren att välja vilken hemtjänst som helst inom sin 

kommun, som kan resultera i att brukarna nu befinner sig på större avstånd från 

organisationens utgångspunkt.  

Mintzbergs
85

 två hypoteser kan stärkas men även vara bristande i denna kontext. Hypotesen 

om att en föränderlig miljö kräver en mer organisk struktur stämmer inte in i denna 

organisation. Organisationen idag tillämpar en vanlig linjeorganisation och det är inte i 

inriktning med en organisk struktur även fast de verkar i en dynamisk miljö. Den andra 

hypotesen som tas upp i teoriavsnittet behandlar makt och kontroll av en organisation. 

Organisationen X är i dag till stor del kontrollerad och beroende av externa aktörer så som den 

kommun de samarbetar med och i stor utsträckning av politiska beslut. Denna hypotes anser vi 

därför stämma överens med verkligheten. Mintzberg tar upp makt och kontroll i sin nionde 

hypotes och menar att en organisation som har påtryckningar från exempelvis regeringar och 

organisationer, som påverkas av politiska beslut, utformar en mer centraliserad och formell 

struktur. Hypotesen stärker det empiriska materialet då vi upplever att organisation X har 

dessa parametrar. Det blir paradoxalt när innovation gynnas bäst i en organisk struktur. 

Mintzberg skriver även att en organisk struktur är bäst anpassad till en dynamisk och 

föränderlig miljö. Det empiriska materialet visar att miljön som organisationen verkar i är 

mycket fluktuerande och vi kan se att det blir till ett problem. Organisationen verkar både i en 

dynamisk miljö och är kontrollerad av politiska beslut på en högre nivå i kommunen. Vi 

kommer fram till är att detta säkerligen är en problematik som finns när organisationer skall 

behandla innovation och att det i sin tur leder till att innovation väljs bort.  

5.5 Att se organisationen som en teaterföreställning 
Skådespelarna i denna ”uppsättning” är Organisation X och huvudrollsinnehavarna innefattar 

den personal som arbetar inom företaget. Dessa skådespelare agerar på en Scen. Scenen är 

organisationens omvärld, den kommun de verkar i och den marknad som den innefattar. 

Scenen innefattar även olika politiska beslut, lagar och riktlinjer. Dessa beslut och lagar 

genomsyrar scenens utformning. Goffman påvisar att det finns två olika ”scener” som utspelar 

sig i det vardagliga livet, ”front stage” och ”back stage”. 
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27 

 

DISKUSSIONKAPITEL 

Med ”front stage” menar han att det är där personer agerar och visar upp hur de vill bli 

uppfattade men att det är i ”back stage” som den verkliga ”föreställningen” äger rum. Detta 

kan kopplas samman på ett sätt som organisationer och dess klimat figurerar kring. 

Organisationer kan visa upp, ”spela upp”, ett beteende som de vill bli uppfattade efter men det 

finns även en baksida som de inte vill visa sin publik. Denna metafor ligger inte långt ifrån 

Scheins
86

 teorier om isberget. Ju mer av isberget som ligger under vattenytan ju svårare är det 

att vara transparent inom organisationen. För att öka transparensen inom företaget måste 

företaget få sin ”front stage” att stämma mer överens med sin ”back stage” och på så sätt visa 

mer av företaget som nu ligger under vattenytan. I denna kontext kan det bli problematiskt då 

skådespelarna påverkas mycket av regissörens uppfattningar och manuskript. Regissören är 

de beslutsfattare som skådespelaren, organisationen, påverkas av. Beslutsfattaren är opinionen 

och de politiker som tar beslut på en högre nivå. Manus skrivs av regissören som får 

skådespelarna att agera och utföra det i den verklighet de befinner sig i. Besluten utformar 

även scenens kulisser och rekvisita som sedan når ut till publiken. Publiken, åskådarna, är dem 

som befinner sig utanför organisationen. Åskådarna som sitter på första raden är kunderna, 

brukarna, till Organisation X. De har nära inblick i den tjänst som organisationen utför. Även 

konkurrenter till organisationen befinner sig nära scenen och skådespelarna. Här är det viktigt 

för skådespelarna att skapa en kontakt och beröra publiken. Publiken och regissören påverkar 

även skådespelarna i sin roll till att spela det som de vill se. Skådespelaren visar upp ett 

specifikt beteende som den tror att åskådaren accepterar och vill se. I denna kontext finns det 

en problematik som är värd att belysa. Skådespelaren hamnar ofta i en konflikt mellan sin 

regissör och sin publik. Det regissören vill regissera är inte nödvändigtvis det som publiken 

vill se och uppleva. Här hamnar skådespelarna inom ett dilemma då de vill behaga de båda 

parterna. Detta leder till en konflikt där organisationen hamnar emellan och står och stampar i 

samma ”föreställning” fast de vill gå vidare och sätta upp en ny.  Regissören, delar av scenen 

och delar av publiken spelar även en teater på sin egen scen. På denna scen är Organisation X 

exempelvis en av åskådarna som befinner sig på rad ett.  

Goffmans
87

 teorier bör även belysas ur ett kundperspektiv, brukarperspektiv, där även deras 

scen är viktig. De spelar själva en roll och har publik som i detta fall innefattar Organisation 

X. Det kan vara av vikt att även ha inblick i sina kunders och konkurrenters ”föreställningar”, 

för Organisation X, för att på så sett ha inblick i vad som sker runt omkring dem. Det kan även 

leda till att nya ”föreställningar” som har ”premiär” upptäcks och kan utvärderas i tid. Dessa 

”föreställningar” kan komma att påverka Organisation X:s ”föreställning” och locka över 

publik som i sin tur leder till ostabil ekonomi. Skådespelarna kräver ekonomiska 

förutsättningar för att göra sin publik nöjd och för att lyckas med sin ”föreställning”.  

Organisation X kan även utvärdera om scenen behöver förändras, om de ska flytta sin 

”föreställning” eller utöka den men även om en del av ”rekvisitan” krävs att bytas ut.  

                                                

86 Shein, 1992.  
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SLUTSATSKAPITEL 

6. SLUTSATS 
-Hur skall en organisation agera för att få både kunskap och innovation att genomsyra hela 

företaget? 

-Hur kan en politiskt styrd organisation arbeta för att anpassa sig mot förändrade utomstående 

förutsättningar? 

-Vilka eventuella hinder finns idag för en organisation som vill arbeta med innovationsteknik? 

6.1 Slutsats 1 
För att få ett genomslag i en innovationsprocess bör en organisation införa delegerat ansvar 

och tvärfunktionella team samt arbeta mer aktivt med den kunskap som redan finns i företaget.  

6.2 Slutsats 2  
Organisationer som påverkas av politiska beslut och finansieras av offentliga medel har 

svårare att tillämpa en organisk organisationsstruktur som skall gynna innovation.  

6.3 Slutsats 3 
För att kunna anpassa sig mot utomstående förändrande förutsättningar bör en organisation 

tillämpa ett mer proaktivt arbete som förankras i hela dess struktur.  

6.4 Slutsats 4 
Det kan vara svårt för organisationer att få plats med innovation i det vardagliga arbetet för 

att andra aspekter kräver mer uppmärksamhet. 

Från början hade vi en annan vision om vad denna uppsats skulle ge för slutresultat. Visionen 

var att ta fram en organiseringsmodell, som organisationer kan ta användning av för att uppnå 

mer effektivitet i sitt dagliga bruk. Inledningsvis var det detta som vi ville utforma med denna 

studie, och vi trodde det var mest relevant. Ju mer vi studerade referensföretaget, fick vi erfara 

att det var mycket mer komplext än vi trott. Arbetet riktades mer in på det abstrakta inom en 

organisation och det var en mer sammansatt miljö än vad vi trodde från början. Det vi kom 

fram till är att organisationsämnet är långt ifrån okomplicerat och att det är många faktorer 

som har sin roll i ett företag.  Organisationer behöver ta ett mer aktivt ställningstagande när det 

gäller att hävda sig och påverka i sin miljö. Dagens organisationer speglar i stor utsträckning 

hur världen såg ut när organisationen uppstod.
88

  När omvärlden ändrar sig behöver även 

organisationen i sig skapa kontinuerlig förändring för att arbetsklimat och processer skall 

kunna anpassas till den utveckling som sker
89

. Innovation är inte något som finns under en tid i 

företag utan det är något som växer och behandlas som en naturlig del av organisationer.  

                                                

88 Normann, 2001. 

89
 Hamrefors, 2009. 
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SLUTSATSKAPITEL 

8. FORTSATT FORSKNING 
Att utveckla en mer innovativ organiseringsmodell ser vi som ett stort åtagande och mycket 

komplext, men vi har sått ett frö genom våra egna tankar kring detta område. Det skulle vara 

intressant att fortsätta forska inom detta område och då mer inriktat på de tankar vi var inne på 

i studiens början, det vill säga att forska mer på innovativa organiseringsmodeller för företag.  

I uppsatsen har även ämnet kommunikation tagits upp. Det här ämnet anser vi vara viktigt i 

organisationer och därför skulle det vara intressant att fördjupa sig inom området 

kommunikation. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Organisation X:s regionchef, ”Lena” den 21/11-2011. 

 När började du jobba på Organisation X? 

 Vad jobbade du med innan? 

 Hur är din syn på LOV? 

 När infördes LOV? 

 Hur infördes det, tvingande eller ett eget val av företaget? 

 Vad har LOV inneburit för Organisation X? Positivt eller negativt? 

 Finns det krav på organisationen? 

 Har organisationen förändrats sedan LOV infördes? 

 Hur arbetar ni utifrån LOV? 

 Hur var organisationen innan? 

 Hur har det blivit efter? 

 Finns det några konkreta åtgärder som har gjorts? 

 Finns det planer för detta? 

 Hur arbetar ni med de i så fall? 

 Har du några visioner för framtiden? Hur ser de ut i så fall? 

 

 

 

 

 

 

 


