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Denna studie behandlar det upplevda innovativa arbetsklimatet hos en
projektgrupp vid Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). För att studera
detta har undersökningsledarna använt sig av kvantitativ och kvalitativ
undersökningsmetod. Det i form av en enkätundersökning med fem
deltagande personer ur projektgruppen och intervjuer med samma fem
personer. Det övergripande syftet är att undersöka hur arbetsklimatet
upplevts i en projektgrupp vid EEM. Fokus inom studien ligger på innovation och gruppklimat. Med stöd av teori och empiri byggs kunskap som är relevant för studien. Utifrån det dras slutsatser och nya
kunskaper genereras om projektgruppens upplevda arbetsklimat. En
diskussion med förslag på förbättringsområden presenteras i studien
samt en återkopplingsmodell. Denna modell ska ge EEM ytterligare
kunskap inom området återkoppling och i sin tur ge fler lärdomar gällande organisationens fortsatta projektarbeten i framtiden.
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Inledning
Undersökningsledarna
Vi som skriver denna studie är två högskolestudenter vid Mälardalens Högskola (MDH). Då
vi studerar Innovationsprogrammets tredje år ska vi skriva ett examensarbete och det är detta
du bläddrar i nu. Inriktningen inom innovationsprogrammet som vi studerar är arbetslivspsykologi och känner därför ett stort intresse av att studera människan och dennes välbefinnande
i en organisation.
Genom Anders Wikström kom vi i kontakt med en större studie som behandlar Eskilstuna
Energi och Miljö (EEM). Vi fick i uppdrag av Anders Wikström att studera en del av den projektgrupp som arbetat med att implementera optiskfärgsortering i Eskilstuna kommun.
Detta kände vi var intressant då det behandlar flera av de områden vi är intresserade av. Människans påverkan i en grupp, miljö och förändringsarbete. Trots storleken på projektgruppen
och tidsaspekten kände vi att det var en relevant studie att utföra.
Med den här studien är vi nyfikna på att se hur arbetet har sett ut i projektgruppen och om
det kan förbättras. Vi är även intresserade av att lära oss mer om organisationen EEM och
deras arbete för ett hållbart samhälle. Vi känner dessutom att vi vill vara med och skapa en
hållbar samhällsutveckling och upplever att denna studie kan vara ett av våra bidrag. Genom
att hjälpa EEM att utveckla deras fortsatta projektgrupps process bidrar vi till att de fortsätter
att göra just det de är bra på, att värna om miljön.

Forskningsprojektet på MDH

Figur 1.1 Mälardalens Högskola och DeVIP logotyp.

Under perioden juni 2010 till maj 2013 väntas forskningsprojektet DeVIP att genomföras i
form av flera delprojekt. DeVIP står för Design and Visualization Methods within Innovation
and Product realization. Forskningsprojektet består av tio personer från MDH, akademin IDT
(Innovation, design och teknik).
Det finns två övergripande syften med forskningsprojektet och det första är att öka kunskapen inom området innovations- och designprocesser. Det andra syftet är att kunna ge de
medverkande organisationerna praktiska tillämpningar och nya insikter som kan vara till nytta
i utveckling och ge dem högre konkurrenskraft. Medverkande organisationer i forskningsprojektet är EEM, ABB Robotics, Volvo CE Operations (VCE), Bombardier Transportation, Alfa
Laval, Haldex, och IC YOU InteractiveCity. DeVIP är även sammankopplat med ett internationellt forskningsråd från USA, Indien, Italien, Israel och Sverige. Finansieringen av DeVIP
ges med bidrag av KK-stiftelsen och de organisationer som medverkar i forskningsprojektet
bidrar med tidsresurser.
Forskningsprojektet på EEM kan delas upp i fyra områden där en ökad förståelse för EEM
och Affärsområdet Återvinning (AO Å) skapas. Dessa studier vid EEM genomförs av Sten
Ekman, Jan Brandt och Anders Wikström som alla är forskare inom DeVIP. Ett antal delar
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inom projekten har påbörjats så som flertal möten med ledningen och medarbetare. DeVIP
vill studera EEMs och AO Ås utmaningar, utveckling och strategi för framtiden. Detta genom
följande frågeställningar, fokus och aktiviteter:
1) EEM som helhet
DeVIP vill se över EEMs största hinder och möjligheter, hur de är beredda på dessa och hur
ledarskapet har utvecklats för att komplettera detta. Forskningsprojektet kommer även att se
över hur design och visualisering används i dag inom EEMs processer. Detta ska studeras
med hjälp av intervjuer med VD, Styrelseordförande, HR-chef och Energistrateg.
2) AO Å som helhet
Här vill DeVIP studera hur EEMs strategi och ledarskap konkretiseras för att bidra till utveckling, innovation och design. De vill även se över hur detta förmedlas vidare inom AO Å
och hur ledning och ledningsgrupper hanterar processer och nya projekt. Genom att intervjua
ledningsgrupp, chefer och medarbetare tror DeVIP kunna få svar till sin studie.
3) AO Å fokus på två projekt
Genom att närmare studera specifika projekt som genomförts inom AO Å så som färgsorteringsprojektet, vill DeVIP se vilket slags lärande som skapades under projektet och kan vara
till nytta för kommande projekt.
Med hjälp av intervjuer och workshops med chefer, projektansvariga och medarbetare kan
kunskap om de genomförda projekten skapas som sedan kan bidra till ny kunskap om återkoppling inom AO Ås projekt.
4) Examens- och projektarbeten av studenter vid MDH
DeVIP hoppas kunna i diskussion med AO Å, ta fram arbeten som stödjer en process som
innefattar dialog, återrapportering och utvärdering som ger AO Å värde vid avslutat arbete.
Då Mälardalens Högskola forskar på många olika nivåer på Eskilstuna Energi och Miljö
hjälper detta att bidra till en hållbar samhällsutveckling i Eskilstuna kommun.
(Anders Wikströms projektbeskrivning, 111207)

Organisationen EEM
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är ett moderbolag som delats in i åtta enheter. Dessa enheter är värme, vatten och avlopp, återvinning, support, stadsnät, service elnät och elförsäljning. De sex förstnämnda är affärsområden inom moderbolaget. De två senare nämnda är
dotterbolag.
EEM har även som tidigare nämnts två dotterbolag som heter Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB (EEMEN) och Eskilstuna Energi & Miljö Elförsäljning AB (EEMEF). EEMEN har
till uppgift att förädla och distribuera el till deras kunder i Eskilstuna kommun. EEMEF har
till uppgift att köpa elkraft på elbörsen och sedan sälja den till sina kunder.
Inom området support finns en rad interna stödfunktioner för att skapa en sammanhållen
och effektiv organisation. Stödfunktionerna är ekonomi, IT, marknad, HR, kundcenter, försäljning samt inköp.
(Källa: eem.se; referens c)
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Figur 1.2 EEMs organisationens uppbyggnad. Källa: eem.se; referens c

Miljö
EEM arbetar med miljö i fokus och har en kraftfull miljöpolicy. De arbetar ständigt för att bli
bättre och att vara i frontlinjen för miljöutvecklingen inom branschen. De vill bedriva en
energi- och miljömässigt effektiv verksamhet för nuvarande och kommande generationer.
Enligt EEMs handlingsplaner arbetar de med miljön i fokus vid mätningar, planering och beslut. De har även en tydlig inriktning på att utvecklas och förbättras. EEM arbetar för att förbättra anläggningar och teknik. De vill minska sina utsläpp och skapa effektivare kontroller.
Miljön är det centrala och miljömål sätts upp inom flera områden som sedan följs upp regelbundet. Exempel på ett sådant miljömål är att de kartlägger sin egen energiförbrukning för att
kunna minska den ytterligare.
Framtidsvisionen är att vidareutbilda de anställda i miljöfrågor, kommunicera deras miljöarbete tydligare och framför allt fortsätta vara ledande i utvecklingen inom branschen.
För att nå dessa framtidsvisioner är EEM engagerade inom forskning och utveckling inom
återvinning, vatten och avlopp, energiproduktion och distribution, bredband men även organisationskultur, affärsutveckling och kundbeteende. De bedriver själva forskning inom organisationen men även genom projekt tillsammans med konsulter, universitet och institut. (Källa:
eem.se; referens e)

Projektet på EEM
Eskilstuna kommun och EEM utökade källsorteringen redan år 2006 då de delade in avfallet i
tre olika påsar. En för brännbart-, en för icke brännbart- och en för matavfall. De valde att
sortera ut matavfallet specifikt för att utvinna detta till biogas som kan användas till Eskilstunas biogasbussar och privatfordon.
Då EEM är en organisation som fokuserar på miljö och utvecklas för att nå ett hållbart förhållningssätt i sin dagliga organisationsverksamhet föll det här projektet naturligt. Att samla
in avfall ger vinning i fler aspekter. Bland annat återvinning, då råmaterial inte behöver framställas utan kan återanvändas vilket ger en mindre miljöpåverkan.
Mellan 2007 och 2011 infördes en ny plan för restmaterialhantering vilken utgör Eskilstuna
kommuns avfallsplan. Fokus låg på att det nya sättet att sortera skulle vara enkelt, billigt och
effektivt för kunden att utföra hemma. Det övergripande målet var nedbrutet i nio stycken
delmål. Bland annat var ett delmål att matavfall ska återvinnas biologiskt till biogas genom
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rötning. Ett annat delmål var att de 2009 skulle kunna erbjuda grindnära hämtning av förpackningar och returpapper. Den grindnära tjänsten innebär att EEM kommer hem till sina
kunder utanför deras hus och hämtar kundens sopor från deras sopkärl. Detta innebär att kunderna inte behöver åka någonstans med sina sopor utan lämnar dem vid sin grind. Detta projekt bidrar även till att uppfylla Energiplanen som antogs 2006 om att 75 % av kommunens
fordon ska drivas med förnybart bränsle (biogas) år 2010.
En förstudie gjordes år 2008 vars syfte var att utreda olika insamlingssystem för flera fraktioner. Projektet mynnade ut i optisk sortering som både är enkelt och hygieniskt då sorteringen utförs direkt i hemmet. Ett beslut togs av styrelsen om att genomföra optisksortering.
OptiBag Systems AB fick en order från EEM värd 31 miljoner kronor för att bygga anläggningen för optisk sopsortering av sex olikfärgade påsar. Anläggningen sorterar automatiskt ut
påsarna efter färg till olika kärl. Matavfallet rötas för att framställa biogas. Restavfallet går till
energiåtervinning och övriga avfall återvinns.
EEM såg fördelarna med detta system eftersom det ger mindre miljöpåverkan vid transporter. Transporterna minskas betydligt då alla olikfärgade påsar kan hämtas med samma sopbil
vid samma tillfälle. Jämfört med att kunderna själva kör iväg avfallet. Ytterligare en fördel
med att sortera avfallet i olikfärgade plastpåsar är att det under sommaren minimerar lukten
och problem med fastfrysning i soptunnorna under vintern.
Införandet av den optiska sopsorteringen med sex olikfärgade påsar i Eskilstuna gör att
EEM är först i EU med denna unika och innovativa återvinningsmodell av hushållsavfall.
Slutprodukten blev ett billigt, enkelt och effektivt insamlingssystem för källsorterat hushållsavfall för EEMs kunder. Där det utsorterade matavfallet återvinns biologiskt genom rötning
och övrigt avfall återvinns eller tas om hand.
(Källor: EEMs projektbeskrivning för sopsorteringsprojektet, 111207, energikanalen.com,
mynewsdesk.com; referens b)

Färgsortering
Att sortera efter färg, så kallad färgsortering lanserades i Eskilstuna kommun i december
2010. Då fick 16 000 villor och fritidshus chansen att sortera sina sopor med stöd av färgsorteringen. EEM blev då först inom EU med att sortera sopor i sex olikfärgade påsar. Målet var
att 35 % av matavfall skulle samlas in och EEM samlar idag in 50 % av matavfall.
Kortfattat fungerar färgsorteringen genom att soporna sorteras hemma i olika påsar. Grundtanken är att personerna hemma sorterar sina sopor precis som vanligt men den stora skillnaden är att påsarna sen kan slängas i samma soptunna. Den soptunnan hämtas sen av EEM och
sorteras i en speciell anläggning.
Mer ingående sorteras soporna i sex olikfärgade påsar där EEM delar ut fem olikfärgade påsar
till kunden. Den sjätte kan vara en vanlig påse från en mataffär.
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Figur 1.3 Som det kan se ut under diskbänken med sex fraktioner. Källa: mynewsdesk.com;

referens b

Den orangea påsen ska innehålla plastförpackningar så som schampoflaskor, plastpåsar och
plastlock. Den gröna påsen ska innehålla matavfall, det som inte äts upp så som bananskal,
grönsaker och bröd. Detta rötas sedan och blir till biogas. I den gula påsen slängs pappersförpackningar exempelvis mjölkpaket, papperskassar och mjölpåsar. I den grå påsen sorteras
metallförpackningar så som konservburkar, kapsyler och kaviartuber. Den blå påsen ska innehålla tidningar, exempelvis reklamblad, kartonger och böcker. Den sjätte och sista påsen ska
vara vit och kan vara en vanlig påse från en mataffär (bara den inte är någon av de ovan
nämnda färgerna). Här sorteras övrigt hushållsavfall som kan eldas upp så som tandborstar,
snören och kläder.

Figur 1.4 EEMs profilering av de sex olikfärgade sopsorteringspåsarna.
Källa: eem.se; referens b

Efter att soporna sorterats i de sex olikfärgade påsarna kan de slängas i en och samma soptunna. Det är dock viktigt att komma ihåg att försegla påsarna med en dubbelknut.
Soptunnorna töms sedan av EEM och körs till den speciellt utformade anläggningen på Lilla
Nyby utanför Eskilstuna (Se fig. 1.5). Anläggningen är utrustad med en optisk lins som läser
av påsarnas färger för att sedan avgöra till vilket kärl påsen ska till.
(Källor: eem.se; referens b, mynewsdesk.com; referens b, eem.se; referens a)
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Figur 1.5 Teknisk skiss över den optiska sopsorteringsanläggningen. Källa: mynewsdesk.com; referens b

Årets återvinningskommun
I Sverige har Eskilstuna fått utmärkelsen Årets Återvinningskommun. Den innovativa och
unika återvinningsmodellen för hushållsavfall medför en optisk färgsortering av sex fraktioner. Utmärkelsen tilldelades i början av december 2011 och affärsområdeschefen för återvinning på EEM, Jörgen Björnfot var den som stolt mottog priset.
Juryns motivering löd: ”Årets återvinningskommun ska enligt tävlingskriterierna ha effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i
synnerhet. Årets vinnare har verkat genom pragmatiska lösningar och i samförståndstankar.
Kommunen har på ett unikt och innovativt sätt tagit hand om invånarnas avfall, och satsat på
viktiga återkopplingar som information och statistik. Årets återvinningskommun har satt sorteringen i fokus och därigenom bidragit till att öka materialåtervinningen och samtidigt kunnat hålla en god materialkvalité. Årets återvinningskommun: Eskilstuna”.
(Källa: eem.se; referens d)

Syfte
Det övergripande syftet är att undersöka hur arbetsklimatet har upplevts i projektgruppen som
arbetat fram en metod (sex olikfärgade påsar) för mer effektiv sopsortering vid Eskilstuna
Energi och Miljö (EEM). Även hur detta upplevda arbetsklimat i så fall sett ut och påverkat
projektgruppen. För att förstå projektgruppens utgångspunkt och förutsättningar inom organisationen ställs frågor gällande organisationen EEM och dess uppbyggnad.
Undersökningen kommer att belysa projektdeltagarnas subjektiva upplevelser av den egna
gruppens klimat, kreativitet och insatser efter avslutat projekt.
Ambitionen med studien är att utifrån denna granskning bidra till insikter och ny kunskap om
hur ett arbetsklimat kan uppfattas i projektgruppen på EEM.
Studien syftar även till att bidra med kunskap för hur återkoppling kan tänkas användas vid
avslutade projektarbeten på EEM.
Arbetet knyter an till ett större forskningsprojekt som heter DeVIP som beskrivs mer ingående i inledningen.
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Förförståelse
Projektgruppen vid EEM har upplevt ett innovativt arbetsklimat och känner att de har ökat sin
projektkompetens utifrån den studien som utförts.
Förförståelsen grundar sig i att undersökningsledarna upplever att EEM är en av de mer
innovativa organisationerna i Eskilstuna. Efter att undersökningsledarna fått projektet i uppdrag uppstod diskussion angående deras arbetsklimat. Undersökningsledarna vill se om en
allmän uppfattning om EEM stämmer överens med de inre förutsättningarna.

Frågeställningar
Hur har projektets medlemmar upplevt arbetsklimatet efter projektets avslut? (projektarbetet
pågick mellan år 2008- våren 2011)
Har projektmedlemmarna uppfattat ett innovativt klimat i projektgruppen under projektets
gång? Därför belyser vi områdena:











Innovation
Kreativitet
Innovationsprocessen
Organisationskultur & organisationskultur
Grupper
Motivation
Kommunikationsstilar
Ledarskap
Konflikt
Återkoppling

Avgränsningar
Utifrån det uppdraget som tilldelats gjordes ett antal avgränsningar. Till att börja med är studien begränsad till EEM och inget annat liknande företag i samma bransch. Fortsättningsvis
har vi valt att arbeta med en del av en projektgrupp som funnits på EEMs återvinningsavdelning. Det för att gruppen ska bli lättare att arbeta med. Detta har resulterat i att den del av
projektgruppen vi studerat varit sex stycken personer. Dock har en person ur projektgruppen
inte kunnat närvara under studiens gång. Vilket utgör ett bortfall på en person och den studerade gruppen har varit fem personer.

Teori
Innovation
Många företag och organisationer pratar i dagens läge om innovation. Innovation utgör en stor
divergens i både små som stora företag. Det diskuteras även hur viktigt det är att innovera.
Det är inte alla som lyckas trots att det är många som försöker. Innovation skrämmer många
organisationer från att ens försöka, då det är nära förknippat med att ta risker men även med
tillväxt. Verksamheter som inte investerar i innovation sätter sin egen framtid på spel. Deras
organisation kommer sannolikt inte att blomstra och det är osannolikt att de kommer vara
kapabla att tävla om de inte söker innovativa lösningar till framväxande problem. Dock kräver
innovationen förpliktelser och påträngande investeringar.
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En persons problem är en annan persons möjligheter och innovationens kärna handlar
främst om entreprenörskap. Färdigheten att kunna känna igen när en möjlighet uppenbarar sig
och att skapa nya vägar för att exploatera dessa ligger i hjärtat av innovationsprocessen. Entreprenörer är risktagare. De kalkylerar kostnaden att ta en lovande idé framåt mot potentialen
om de lyckas göra något annorlunda.
Offentliga tjänster som hälsovård, utbildning och social trygghet får inte generera vinst men
de påverkar livskvalitén för miljontals människor. Värdefulla idéer väl genomförda kan leda
till viktiga nya tjänster och effektiv leverans av redan befintliga. Detta när trycket på de nationella tillgångarna blir allt hårdare (Bessant & Tidd, 2007). Trots att innovation diskuteras på
möten som något livsviktigt avstannar engagemanget oftast där. Det som krävs för att bli innovativ är ett klimat inom organisationen som främjar kreativitet samt en organisationskultur
som ständigt guidar sina medarbetare att sträva efter innovation.
De högt innovativa organisationerna verkar lägga likvärdig vikt på de sociala- och på de
tekniska aspekterna i organisationen. De försöker inte bara att fokusera på de tekniska färdigheterna och expertis utan även förespråka gemenskap och en känsla av att dela med sig. De
organisationer som faktiskt överlever gör det för att de är kapabla att genomföra flitig och
fokuserad förändring i organisationen (Bessant & Tidd, 2007). I en innovativ organisation
finns en fungerande struktur och ett klimat som möjliggör för människor att utveckla sin kreativitet och dela deras kunskap för att åstadkomma förändring.
I vår tid kan vi förklara lärande som en förmåga att systematisera och processa ny information, vilket senare leder fram till förståelse. Till skillnad från kreativt lärande behöver frågan
”hur” läggas in i sammanhanget. En förståelse för hur vi ska lära oss och hur vi ska ställa frågor för att förstå krävs (White, 1994).
Andra teorier säger istället att det är mer viktigt att veta varför istället för att veta hur, då de
menar att det låter oss vara mer kreativa och vilda i våra tankar. Det gör att vi kan hitta nya
sätt att veta hur (Gurteen, 1998).
Om vi lär oss att använda det kreativa lärandet så ger det oss ett större fönster vilket vi ser
världen och vårt arbete genom. Vår vidvinkel blir större och vi har fler referensramar att använda oss av när vi ska ta beslut (White, 1994).
Kreativitet handlar om att generera idéer och innovation handlar om att ta idéerna till verklighet. För att kunna vara innovativ behövs först kreativitet då det är det första steget i innovationsprocessen (Gurteen, 1998).

Kreativitet
Att öka sina anställdas kreativitet är viktigt för att vara konkurrenskraftig som organisation
(Thacker, 1997). Både innovation och kreativitet spelar roll för en organisations överlevnad
(Martins & Terblanche, 2003). Organisationerna behöver lära sig att fånga upp och utveckla
sin personals idéer (Degerman, 2008). För att uppnå kreativitet är en arbetsatmosfären där de
anställda känner sig motiverade att vara kreativa en viktig del (Thacker, 1997). Det handlar
om att ha roligt, inte se några hinder och gränser och våga experimentera. Att tvinga någon att
vara kreativ hjälper inte utan har snarare tvärtom effekt (Gurteen, 1998). Undersökningar har
visat att personer som känner sig behövda, känner en liten nivå av stress och upplever ett positivt samspel i gruppen, har större sannolikhet att vara kreativa (Fredrickson, 2001, CohenMeiter, Carmeli, & Waldman, 2009 ur Isaksen & Ekvall, 2010).
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Ledarens roll är väldigt viktig i den aspekten och om ledaren skapar tydliga regler och riktlinjer för de anställda känner de sig mer trygga. Det blir lättare att föra en öppen dialog där de
anställda kan dela med sig av nya idéer och tankar. En ledarstil som kan beskrivas som stöttande och kommunikativ ger oftare kreativitet i gruppen än en ledarstil som beskrivs som kontrollerande. Det beror på att den stöttande och kommunikativa ledarstilen påverkar den individuella motivationen positivt (Thacker, 1997). Den kontrollerande ledarstilen däremot hämmar den individuella motivationen och låter inte den kreativa processen flöda (Deci & Ryan,
1987, Deci, Connell, & Ryan, 1989 ur Thacker, 1997). Den kreativa processen kan också bli
lidande då de anställda inte anser att ledaren stöttar kreativiteten (Thacker, 1997).
Undersökningar har visat att den kreativa prestationen påverkas positivt av en ickekontrollerande ledarstil (Oldham & Cummings, 1996 ur Thacker, 1997).
För att en organisation ska bli innovativ och kreativ behöver vissa delar uppfyllas. Organisationen behöver bl.a. involvera sina anställda i beslutsfattande, anställa personer som har
kreativa personlighetsdrag, sätta standarder för arbetets utförande och regelbundet ge feedback (Martins & Terblanche, 2003). Det krävs även att organisationen har processer som kan
användas för att förverkliga de idéer som genereras i organisationen (Zika-Viktorsson &
Björkman, 2007 ur Degerman, 2008).
Det är även så att människan spelar en stor roll i hur en kultur kan te sig i en organisation.
Vilka personer kommer driva innovation framåt i organisationen? Detta skulle kunna vara
något att tänka på då personal rekryteras till organisationen. Inom psykologiforskning har det
visat sig att det finns stabila personlighetsdrag som karaktäriserar den kreativa människan
(Ahmed, 1998).
Några av dessa är: breda intressen, förmågan att tillmötesgå möjligheter, intern locus of
control (introvert observation) (Woodman & Schoenfeldt, 1990 ur Ahmed, 1998), nyfikenhet,
hög energi, självförtroende, intuition, dragningskraft till komplexitet, uthållighet, tron på den
egna kreativa förmågan (Barron & Harrington, 1981 ur Ahmed, 1998), intellektuell ärlighet
(Amabile, 1988 ur Ahmed, 1998) och att kunna bilda sina egna idéer. Schneider (1996) föreslår att organisationer bör attrahera och välja personer med passande framställningssätt. Detta
för att organisationer kan vara svåra att ändra på då människor som blivit lockade till organisationen kan vara motståndskraftiga mot att acceptera nya kognitiva förhållningssätt som presenterats. När en förändring är påtvingad kan de personerna som varit attraherade av den
gamla organisationsstrukturen lämna organisationen då de inte längre känner att de stämmer
överens med de nya kultur-kognitiva förhållningssätten. För att kunna vara kreativ behöver en
människan frihet att ta risker, bolla olika idéer och öka utbudet av överväganden från vilket
olika lösningar kan uppstå. Kreativitet påverkas av väsentliga förmågor så som talang, expertis eller tekniska skickligheter.

Innovationsprocesser
Det spelar ingen roll vilken storlek en organisation har, de försöker alla hitta vägar för att
kunna hantera förnyelseprocesser. Det finns inte heller något rätt svar utan varje organisation
måste hitta sin egen passande lösning och för just deras specifika omständigheter. Vissa metoder fungerar bättre än andra. Vilken organisation som helst kan lyckas när som helst. Dock
ligger den riktiga utmaningen och färdigheten i att återskapa processen och lyckas att göra
något innovativt en gång till. Medan det inte finns några garantier att lyckas finns det många
bevis på att organisationer kan och lär sig att hantera innovationsprocesser. Detta genom att
medvetet hela tiden utveckla deras egen innovations kapacitet (Bessant & Tidd, 2007). För att
lyckas med våra idéer behöver vi generera, välja och implementera idéer då vi bör se innovation som en process. Det vill säga en serie av aktiviteter.
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Innovationsprocessen kan ses utifrån tre tydliga faser som kan genomföras upprepade
gånger men även samtidigt. Det första skedet är idégenereringsfasen som kan upplevas som
något luddig och vag. I idégeneringsfasen scannar och letar vi i vår omgivning (intern och
externt) efter signaler att plocka upp och processa som har potentiell innovationskraft. Dessa
signaler skulle kunna vara olika behov som finns eller kanske på möjligheter som uppstår
genom research. Dock representerar dessa olika faktorer olika stimuli som företaget måste
reagera på (Bessant & Tidd, 2007). Många av de idéer som alstras i denna fas fortsätter inte
vidare till nästa steg. Detta mycket på grund av att problem ofta uppstår och att idén inte är
genomförbar då den inte går i linje med strategiska riktlinjer som organisationen har.
I det andra skedet förekommer ofta en strukturerad metod (Ahmed, 1998). Att välja strategiskt från dessa olika uppsättningar av idéer som framkommit i förgående fas och som organisationen kommer lägga resurser på att vidareutveckla är centralt i denna fas. Även de organisationer, med goda resurser kan ha svårt att göra precis allting. Därför ligger utmaningen i att
välja de idéer som erbjuder den största chansen att utveckla en konkurrensfördel (Bessant &
Tidd, 2007). Typiskt kan vara ett stage-gate system där arbetet är indelat i olika faser och avskilda av ”grindar” så kallade gates. Idén går igenom en slags kvalitetskontroll innan den rör
sig vidare till nästa steg.
I den tredje och sista fasen genomförs idén till verklighet, vi kan kalla den implementeringsfasen, se fig. 1.6.

Figur 1.6 Källa: Modell s407 Bessant & Tidd, 2007

När ett val har gjorts behöver organisationer låta idén växa sig igenom olika stadier av utveckling för att till sist nå slutgiltig lansering. Detta som en ny produkt eller tjänst på den externa marknaden. Det kan även vara en ny process eller metod inuti organisationen. På vägen
kommer organisationen att behöva lösa en rad problem samtidigt som de måste göra allt detta
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medan de vandrar i hög ovisshet. Exempel på problem som skulle kunna uppstå; hur projektet
skulle kunna guidas genom strama budgetar och tidspress, hur hittas och integreras personer i
olika grupper med nyckelkunskaper eller hur dolda fel tas om hand om som uppkommit i den
framväxande innovationen (Bessant & Tidd, 2007). Författaren Ahmed K Pervaiz skriver
”Although innovation cannot be touched, heard, tasted or seen it can be felt”.
Hur förträffliga organisationer än må vara kan de inte skydda sig mot förändring. I artikeln
The climate for creativity and innovation: And its relationship to empowerment, consumer
insight, and ambiguity skriver författarna i sin text om en organisation som resonerar som så
här ”we must foresee change, and use it to our advantage. Innovation is to our advantage. Innovation is key to our business and therefore we will encourage a learning culture for the continuous development and improved employability of our people”. Förändring skapar möjligheter likväl som risker och osäkerhet. Därför är kultur ett begrepp som är nära förknippat med
innovation då detta är något hållbart inom organisationen som kan följa jämns med förändringen utanför organisationen.

Organisationsklimat & organisationskultur
Människor observerar aktivt den omgivning de befinner sig i. De formar denna miljö och de
formas även av denna värld från vilket de tolkar organisationens principer. Ut efter denna
medvetenhet formar människor sina egna mål vart efter dem strävar. Det kan uppstå konflikter då dessa mål kan kollidera med de organisatoriska målsättningarna. Perception och förståelse för den omgivning som förekommer på organisationen fungerar som vägledande mekanismer. Det är dessa procedurer och traditioner som definierar uppfattningsförmågorna och
som kallas klimatet i organisationen. Schneider har i sin artikel Creating a climate and culture for sustainable change skrivit om fyra olika klimatdimensioner. Tre stycken beträffande
funktion och den fjärde angående mål kopplat till klimat.
1. The nature of interpersonal relationships. Finns det konflikter och brist på förtroende
eller tillit och ömsesidigt utbyte? Fungerar relationerna mellan olika funktionella enheterna (exempelvis säljavdelningen och produktionsavdelningen) på organisationen
konkurrens betonat eller samarbetande? Stödjer företaget att nykomlingar kommer in i
gemenskapen eller får de klara sig bäst själva? Känner personalen i organisationen att
människor runt omkring dem och ledningen bryr sig om deras välbefinnande?
2. The nature of the hierarchy. Genomförs beslut genom ömsesidig förståelse och deltagande eller kommer besluten från högre instans? Karaktäriserar organisationen sig
som ett team gentemot arbete eller finns det ett mer individualistiskt och konkurrerande tillvägagångssätt? Har ledningen extra förmåner i förhållande till resten av de
anställda?
3. The nature of work. Uppfattas arbetet som tråkigt eller utmanande? Är arbetet utformat så att alla måste göra utförandet på samma sätt eller är uppgifterna utformade efter
personen som utför arbetet? Ger organisationen de anställda de resurser som krävs för
att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt?
4. The focus of support and rewards. Är de anställda medvetna och delar med sig av de
mål som finns uppsatta? Uppmuntras de att vara snabba eller vänliga mot sina kunder?
Att utföra arbetet rätt (kvalitet) eller att få arbetet gjort (kvantitet), vilket uppmuntras?
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På vilka premisser är människor anställda? Vilka normer och mål förmedlas till de anställda? Vilken aspekt av utförande belönas?
Organisationskultur förklaras på många olika sätt men den mest använda och igenkända är
nog sättet vi gör saker här (Lundy & Cowling, 1996 ur Martins & Terblanche, 2003). Organisationskulturen påverkas av rutinmässiga beteenden, normer, värderingar, filosofier och spelregler som används och uppkommer i den enskilda organisationen (Hellriegel, Slocum, &
Woodman, 1998, Smit & Cronje, 1992 ur Martins & Terblanche, 2003).
Det vill säga att organisationskulturen är olika i alla olika organisationer. Till skillnad från
organisationskulturen så ter sig organisationsklimatet lättare att se och är mer mottaglig för
förändringar (McNabb & Sepic, 1995 ur Isaksen, 2007). Klimatet påverkar individens prestation genom att klimatet även ändrar organisationens processer. Klimatet skapas för det mesta
av ledaren, medvetet eller omedvetet, genom det de säger och gör. Detta betraktas av organisationen och skapar en atmosfär som sätter upp direktiv och ramar (Isaksen, 2007).
Göran Ekvall gör liknelsen med att en organisation är som ett träd. Där kulturen är som rötterna på trädet vilket även innefattar antaganden, värderingar och trosuppfattningar. Så som
rötterna på ett träd är kulturen djupt förankrad och svår att ändra på. Medan klimatet kan beskrivas som vädret som är lättvindigt men som påverkar hela trädets tillvaro. Klimatet innefattar beteenden, attityder och känslor. För att trädet skall överleva, det vill säga organisationen
krävs kommunikation, beslutsfattande och motivation (Runco & Pritzker, 1999).

Figur 1.7 Egenkomponerad modell med inspiration från Göran Ekvall

Det är viktigt att få sina anställda att förstå organisationens vision och angelägenheter för att
kunna bli kreativa och innovativa. Det är även viktigt att de förstår den rådande situationen
och var organisationen befinner sig nu jämfört med var organisationen är när de når sin vision. Andra saker som påverkar kreativitet och innovation är flexibilitet, frihet och samarbete.
En viktig aspekt att komma ihåg är beslutsfattande och hur besluten sprids i organisationen.
Beroende på hur det görs kan det hämma eller främja organisationens kreativitet och innovationsförmåga.
Att blanda kunskapen i en organisation genom tvärfunktionella grupper kan även de ge mer
kreativa och innovativa personer. Det beror på att social och teknisk interaktion sker på ett
annat sätt. Det blir lättare för grupperna att lösa problem då de har mer kunskap och fler områden att använda sig av. Om personerna i gruppen dessutom litar på varandra, kan kommuni-
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cera och är öppna för nya idéer kan de tvärfunktionella grupperna skapa stor framgång inom
kreativitet och innovation (Martins & Terblanche, 2003).
Något som påverkar organisationens kreativitet och innovation är även hur problem och
misstag blir lösta i organisationen. Om de hanteras på ett positivt sätt kan organisationen
skapa tillfälle för lärande. Om de hanteras på ett negativt sätt görs det genom att ignorera,
tysta ner eller straffa någon för problemet eller misstaget (Brodtrick, 1997 ur Martins &
Terblanche, 2003).
För att lösa problem och konflikter när de uppstår är det viktigt att hantera dessa konstruktivt och skapa ett beteende hos personerna i organisationen så de är bekväma med konflikter
(Martins & Terblanche, 2003). Detta hör så klart ihop med ett öppet klimat som stödjer kommunikation och förtroende för de andra i organisationen (Barret, 1997, Robbins, 1997 ur
Martins & Terblanche, 2003). När detta råder känner sig personerna i organisationen trygga
och vågar i större utsträckning vara kreativa och innovativa (Martins & Terblanche, 2003).
Personerna i organisationen ska våga dela med sig av sina idéer och bygga vidare på andras
idéer (Isaksen & Ekvall, 2010).

Grupper
En grupp är en tillfällig eller stabil sammansättning av människor som löser ett problem eller
rör sig mot ett gemensamt mål. En grupp definieras inte som en samling med människor som
tillfälligt träffas, exempelvis för att gå över gatan tillsammans. Skulle någon dock bli påkörd
medan denna samling med människor går över gatan kan dessa personer snabbt förvandlas till
en grupp. Alltså behöver några personer som ser ut som en grupp inte alls vara en grupp
egentligen. Personer i en busskö behöver inte vara en grupp men ska de till samma destination
kan de vara det.
Måhända att de jobbar på samma arbetsplats eller bor i samma område. Redan innan
gruppmedlemmarna har sammanstrålat börjar sakta gruppen att bildas, detta om personerna i
den framtida gruppen vet om att de ska träffas för att exempelvis studera eller arbeta. Personerna börjar fundera över om de kommer passa in eller hur allt kommer att vara. Just därför
finns en grupp inte bara som beteende utan även som tankar redan innan. Det som händer i
gruppen reagerar gruppmedlemmarna på känslomässigt, vilket är ännu ett bevis på att en
grupp existerar. Personerna känner samhörighet och kan identifiera sig mer eller mindre med
gruppen (Nilsson, 2008). Enligt författaren till boken Samspel i grupp är en grupps storlek
betydelsefull. Storlekar kan variera på grupper. En grupp som arbetar med relationer bör vara
fyra till åtta personer medan en diskussionsgrupp bör vara mellan tio till femton personer. För
att ett samarbete och informationsutbyte ska fungera bör gruppen ha tillräckligt många personer för att ge variation samtidigt som det inte bör finnas för många personer heller. Detta för
att kompetensnivån ska vara tillräckligt hög och kommunikationen ska fungera.
Ömsesidig inverkan formas mellan medlemmarna i gruppen och personerna är medvetna
om varandras närvaro då de samspelar med varandra (Nilsson, 2008). Det finns olika sorters
grupper: primära och sekundära, små och stora, formella och informella samt referensgrupper.
Ju större grupp desto mindre förtrolig samt mer formell. Dessutom blir ledarskapet, reglerna
och rollerna mer uttalade i större grupper då behovet för struktur ökar. Detta finns även i
mindre grupper, dock inte lika visuellt men lättare att ändra och att ha inverkan på.
En person presterar bra ju mer motiverad denne är, detta tyder på att personen tycker att
gruppmedlemskapet är viktigt. Gruppsammanhållningen stärks ju mer engagerade personerna
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är (Hogg, 1992 ur Nilsson, 2008). De grupper som har en tät sammanhållning förekommer
sällan smitningsbenägenheter. Ju mer meningsfullhet en person känner för arbetet desto högre
stresstålighet, kvalitativt bättre insatser och ökat välbefinnande. Det samspel som uppstår är
vad man brukar säga en atmosfär, anda eller klimat. Det är detta som kännetecknar förhållningssätt, gemenskap, sammanhållning, öppenhet i gruppen och känslomässiga relationer.
Hur personerna kommer överens och trivs med resten av medlemmarna i gruppen (Nilsson,
2008).
Ibland kan samma personer bete sig olika i olika grupper. Destruktiva i en grupp medan
välfungerande i en annan. Detta beror på gruppens normer, roller, kommunikationsmönster,
mål och sammanhållning. Funktionssätt och struktur i en grupp kort och gott. Dessa mekanismer är slutgiltigt för hur gruppens kommer att prestera framöver. Figur 1.7 visar hur de
olika områdena samverkar för att skapa ett innovativt klimat.

Figur 1.8 Källa: Modell s42 Nilsson, 2008.

Motivation
På latin betyder ordet ”motiv” ungefär drivkraft. För att få energi och vilja att fortsätta göra
någonting krävs motivation (motiv). Mål är nära förknippat med motivation då det är målet
som skapar förutsättningarna för en organisations existens. Motivation är den morot som
krävs för att gruppen ska röra sig mot målet.
Inre krafter frigörs hos en människa när denne blir motiverad. Inre reaktioner på behov är ett
annat ord för motiv. Genom eget driv kan individuella behov uppnås, detta kan i sin tur underlätta det engagemang som uppstår mot målet som gruppen rör sig mot. En drivkraft finns alltid i det vi gör, annars skulle ingenting bli gjort. Därför är allt i vårt beteende motiverat, mer
eller mindre trots att vi kanske inte alltid vet vilken just vår drivkraft är för stunden (Nilsson,
2008).

Kommunikationsstilar
Att kommunicera kan ske på olika sätt. Därför finns det olika kommunikationsstilar som vi
människor använder oss av för att förmedla ett budskap. Många rättar sin kommunikation
efter hur en person kan vara och hur andra påverkas av det som kommuniceras ut. Därför kan
beteendemönster och personlighetsdrag fastställas i grupper som befinner sig i olika situationer.
Defensiv kommunikation går ut på att personen försvarar sig mot olika obehag som kan förekomma. Detta kan ske på olika sätt, så som: projektion, bortträngning, förskjutning, flykt
och fixering. Sannolikheten för effektiv kommunikation minskar med dessa olika mekanismer
(Johnson & Johnson, 2003 ur Nilsson, 2008). Defensiv kommunikation i förhållande till öp17

pen kommunikation visar på en stor skillnad i de olika stilarna. Där öppen kommunikation
inte stöttar nedvärdering och kritik utan innehåller åsikter och fakta som får finnas i ett stödjande klimat.
Fokus läggs på problemlösning och på ett verkligt sätt visar på möjligheter. Finns inte
trygghet i gruppen är det svårt för gruppmedlemmarna att känna tillit som är en lämplig egenskap för bra kommunikation. Grunden ligger i att personerna är intresserade av att förstå
varandra och att olika erfarenheter ses som något positivt. Detta skapar förutsättningen för
tillit. Tillit i sin tur möjliggör att våga ifrågasätta uppfattningar och idéer (Nilsson, 2008).

Ledarskap
Tidigt framkom inom forskning att ledarskap handlar om personlighet och karaktär. Antingen
har en person de egenskaper som krävs för att vara ledare eller så har personen det inte och är
en mindre bra ledare (Alvesson & Sveningsson, 2009). De karaktärsdrag som forskningen
belyst är bland annat ansvarskänsla, mål orientering, ihärdighet, uthållighet och självsäkerhet
(Stogdill, 1974 ur Alvesson & Sveningsson, 2009).
Ledarskap är komplext, (Alvesson & Sveningsson, 2009) det pågår i nuet och påverkar meningen med organisationen. Ledarskap beskrivs med att personen tillämpar påverkan på andras arbete för att öka organisationens effektivitet. Tillskillnad mot chefskap som tillämpar
påverkan på andras specifika arbetsuppgifter blir ledarskap bredare än chefskap (Hamrefors,
2009). Det går att skilja mellan formella och informella ledare. Den formella ledaren är en
utsedd ledare (chef) som tar hänsyn till skyldigheter och rättigheter byggt på en formellt
grundad ställning. Den informella ledarens ställning i organisationen bygger däremot på anhängarnas stöd och den legitimitet personen får av dessa.
Ledarroller uppstår inte helt plötsligt utan deltagarna är med och utvecklar ledarrollen och
ledarskapsrelationerna. Ledaren väljas utifrån att en eller flera personer låter sig påverkas av
det ledaren säger och gör (Alvesson & Sveningsson, 2009).

Konflikt
Ordet konflikt betyder bland annat sammanstötning eller krock. En motsättning i samspelet
kan ske i roller, känslouttryck, personlighet, synsätt, vanor, vilja, behov, mål, värderingar,
krav, förväntningar och åsikter. Ibland kan en konflikt gå obemärkt förbi medan den i andra
situationer kan vara mycket känsloladdad.
Många meningsskiljaktigheter förblir olösta vilket kan leda till större problem än de tidigare
var. Andra konflikter tas om hand om och löses snabbt vilket kan medföra att personer i gruppen inte ens varit medvetna om att problem uppstått från första början. Om konflikten ligger i
gruppen, utanför gruppen eller hos en viss individ är viktigt att skilja på. Var konflikten har
sitt ursprung kan bottna i konkurrensinriktat klimat, motstridiga uppgifter, oklara mål, gamla
konflikter, missförstånd och kommunikationssvårigheter.
Att intressen krockar kan bero på för få resurser (information, position, makt, popularitet,
status och pengar). Mellan vissa gruppmedlemmar kan rivalitet uppstå, detta är också en källa
till motstridigheter. Minst två parter bör vara inblandade för att kalla en situation för en konflikt. Någon vill undvika eller göra en förändring, verkställa ett behov vilket kan utgöra en
svårighet för att nå ett specifikt mål. Olika typer av oenigheter existerar:
Sociala konflikter – kan bero på politiska situationer eller sociokulturella aspekter.
Sakliga konflikter – tvist kan uppstå angående fakta.
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Värderingskonflikter – kontrovers beträffande värdet på någonting.
Åsiktskonflikter – meningsskiljaktigheter.
Intressekonflikter – någon måste förlora för att den andra ska kunna vinna.
Relationskonflikter – rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
Psykiska konflikter – subjektiva, emotionella inre konflikter.
Att alla grupper någon gång genomgår motsättningar är ofrånkomligt och en naturlig del under en grupps existens. Orsaker till konflikter i arbetsgrupper kan vara otydliga mål, otillräckliga resurser, långa informationsvägar och kortsiktig planering (Nilsson, 2008).
Även de grupper som fungerar bra och klassas som välbalanserade möter dessa oenigheter.
Ofta kan konflikter dröja kvar i en grupp då de inte har behandlats, uttryckts eller så kan situationen vara så infekterad att de inte är möjligt att lösa konflikten vanemässigt.
Den vanligaste klassificeringen vad gäller konflikter brukar vara kommunikations- och relationsstörningar. Tidigare har konflikter setts som ett hinder för grupprocesserna och något
negativt. Idag ses konflikten som något som kan stärka gruppen, något positivt och vardagligt.
Sannolikheten ökar för att konflikter skapas ju mer heterogen och större den är (Bolman &
Deal, 1997 ur Nilsson, 2008). Förändring av stela mönster, klarare mål, öppnare klimat,
minskad konformitet, nya idéer, förbättrade normer och stimulering av gruppens kreativitet är
alla förslag på positiva effekter som kan komma av konflikter.
Försämrad kommunikation, förlorade mål och uppgiften försvinner ur sikte, dåliga beslut,
hot mot sammanhållningen, starka negativa känslor, stress samt en attityd som alstrar vinnare
och förlorare är dem åt motsatt håll från positiva, negativa effekter av konflikter i grupp.
Stress, rivalitet och orättvisa vid resursfördelning är de vanligast förekommande konflikterna
som kan uppstå på en arbetsplats.
Att två personer tävlar om arbetsuppgifter kan också det skapa osämja mellan enstaka kollegor och grupper. Att ställas ansikte mot ansikte inför andra och att även öppet berätta om
sitt missnöje är i större utsträckning förekommande under perioder som utmärks av osäkerhet.
Exempel på detta kan vara neddragningar, högt ställda produktionskrav eller omorganisering.
Informationsöverflöd eller informationsbrist kan ibland lägga grunden till en konflikt.
En bas för en konflikt att gro på kan även vara att det finns ett överkrav på de arbetsprestationer som någon utför vilket kan medföra att personen kan känna att denne misslyckats
(Deutsch & Coleman, 2000 ur Nilsson, 2008). Något att tänka på i en konfliktfylld situation är
att människor har en stark drivkraft att bevara självkänslan. Därför agerar de i den utsträckningen där de får behålla den egna självbilden, detta framgår extra tydligt i en tvist situation.

Problemlösning
Beslut och problem är nära förknippade med varandra i den utsträckningen att de bakomliggande processerna liknar varandra (Adair, 1986 ur Nilsson, 2008). För att komma vidare när
ett problem har uppstått behöver gruppen ta sig förbi hindret genom att hitta någon alternativ
lösning.
Motivation, tidigare erfarenheter, stress, ängslan att misslyckas, generella problemlösningsprocesser, motstånd och bekantskap med problemet är viktiga beståndsdelar som inverkar på
problemlösningen. Nödvändig information bör finnas tillgänglig för gruppen för att lösa svårigheter.
Detta för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Ojämnt uppdelad information är normalt i en grupp där någon vet mer än andra eller att några personer besitter gemensamma erfa-
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renheter och kunskap. Viss kunskap har alla i gruppen medan specifik information får sökas
via andra kanaler.
Samverkan i gruppen gör att idéer utbyts sinsemellan samtidigt som gruppmedlemmarna inspireras av varandras olika uppfattningar. Om varje person i gruppen tänkte på sitt eget bästa
istället för gruppens skulle detta innebära gemensamma problem som skulle kunna undvikas
bara det individuella målet inte skymmer det kollektiva målet. Fri kommunikation kring problematiken samt att anstränga sig att komma överens om en lösning kan råda bot på detta problem (Nilsson, 2008).

Återkoppling
Återkoppling är en mycket viktig process där information delas mellan olika personer av vad
som sagts och gjorts. Denna process möjliggör att olika perspektiv av samma sak delas och
har uppstått då ett behov skapats för att få feedback på det egna arbetet. Vad var denna prestation haft för effekt på gruppen? Om gruppen inte får möjlighet till återkoppling kan detta
ofta leda till osäkerhet. Detta kan medföra att personer i gruppen får ofullständiga reflektioner
av den egna personen genom att andras reaktioner uteblir. Vilket i sin tur leder till att personer
inte arbetar lika bra i gruppen som de skulle kunna ha gjort med hjälp av återkoppling
(Nilsson, 2008).
Genom att prata om företeelsen återkoppling i sin grupp kan arbetslaget öka sin trivsel samtidigt som arbetet blir effektiviserat. Dock måste poängteras att detta sker under förutsättningen att klimatet är stödjande och kommunikationen framförs på ett konstruktivt sätt. I boken
Samspel i grupp från år 2008 beskriver författaren om formativ och informativ feedback
(återkoppling). Den formativa feedbacken är mer uppgifts inriktad och informerar om positiva
samt negativa aspekter av arbetet.
Hur personens arbete förhållit sig gentemot de uppsatta målen som gruppen haft. Denna
prestationsbedömning kan appliceras på individen eller på gruppen. Syftet med detta är att
bättra på arbetet i gruppen eller kanske förändra det. Den informativa återkopplingen lägger
mer vikt på människan bakom arbetet i gruppen och inte på själva uppgiften. Alltså behöver
inte någon avsiktlig eller faktisk bedömning uttalas angående målet.
Hur återkoppling förmedlas och tas emot skiljer sig från varandra och råden är många hur
detta ska gå till. Återkoppling kan handla om enbart fakta. Det som sagts eller gjorts tidigare
tas upp igen för att sedan verifieras om det var så det gick till. Personen i fråga kan då höra
om andra uppfattat det den personen sagt eller gjort på ett korrekt sätt eller om det inte alls
stämmer överens med dennes bild. Möjligheten att lägga till, korrigera eller verifiera andras
tydning av situationen uppenbarar sig då.
Ett annat sätt att gå tillväga kan vara att personer i gruppen berättar om sin subjektiva upplevelse. Hur har personens handlande påverkat mig själv? Ofta är människor omedvetna om
hur deras eget agerande påverkar andra, det kan ibland vara bra att få höra om detta. Detta kan
vara något som människor drar sig från att säga då risken finns att personen blir sårad. Rädsla
för utfrysning och kritik kan också vara faktorer som hindrar sådan återkoppling.
En något svårare form av återkoppling kan vara den där bedömning av en annan person ingår. Utifrån förklarade kriterier granskas och utvärderas en persons uppförande i gruppen.
Framför allt bedöms en specifik prestation eller hur någon hanterat en situation som uppstått.
Dock behövs det en auktoritär person eller ledare som ger återkopplingen då tvivel och mothugg kan väckas. För att denna feedback ska vara effektiv behövs ett förtroende i arbetslaget.
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När det kommer till återkoppling bör vissa regler följas. Ju oftare återkoppling påträffas
desto mindre svårigheter kommer företeelsen att stöta på. Återkoppling som förekommer i
pressade eller spända situationer kommer ingenting gott av. Dock är det något som bör övas
på då feedback ska vara något tydligt som ska vara lätt att förstå för att kunna göra en möjlig
ändring.
Om någon ber om återkoppling blir denna mer effektiv än om den inte är eftersökt. Uppskattning och lovord är den mest kända formen av feedback men också den mest viktiga. Under förutsättningen att denna är uppriktig. Även kritik kan ha bra följder på en persons handlingssätt. Den direkta återkopplingen är den bästa. Det innebär att mycket av den viktiga informationen går miste om gruppen skulle vänta och ta feedback tillfället en tid efteråt.
Den som får feedback ska även kunna ge feedback tillbaka under relativt jämställda förhållanden. Personen som ger feedback bör ha goda underlag för de åsikter som framför genom
att vara skildrande och personen bör inte lägga någon värdering i sina åsikter. Hur något framförs är också av vikt då något negativt kan uppfattas som mindre negativt om positiva inslag
förekommer. Det kan även vara tänkvärt för personen som får återkopplingen. En ambition
kan vara att personen som får återkopplingen ska förstå vad budskapet var avsett att förmedla.
Den personen som återkopplingen handlar om har en viktig uppgift och det är att lyssna genom att uppfatta ljud, förstå vad som sägs, tyda och reagera. Den signal som fångas upp blir
plötsligt något medvetet och får en betydelse.
Skulle det vara så att personen som får återkopplingen inte förstår då föreslås att denne frågar, varpå personen inte bör förhålla sig helt okritiskt till det som sägs. Detta är en process där
två eller flera parter ska samsas om vad som har skett. Just därför bör personen som får feedback inte hålla med om precis allt som sägs. Skulle det vara så att det som avhandlas stämmer
överens med personens uppfattning bör detta bekräftas. Syftet är inte att det som sägs ska ändras om i den omfattningen att det helt stämmer överens med personen som får återkopplingen
och dennes uppfattning. Utan att försöka förstå att andra har andra synvinklar och tolkningar
än vad du själv har (Nilsson, 2008).
Återkoppling har avgörande betydelse för hur en hel organisation kan föra kunskaper och
erfarenheter vidare. Nancy Dixon, psykolog vid George Washington University har en väl
utvecklad teori i form av en organisatorisk lär cykel. Hon understryker vikten av att föra en
öppen dialog kring erfarenheter och lärande i organisationer.
Hur kunskap förmedlas och förs vidare studerade Dixon i tre stora organisationer, Ford, British Petroleum och Lockheed Martin. Hon fann att kunskaperna oftast fanns inom organisationerna, men att det gällde att finna vägar att förmedla kunskaperna vidare på ett effektivt
sätt, så kallad knowledge-transfer. Hon fann vidare att så gott som alla grupper i en organisation utförde något som andra i samma organisation skulle ha nytta av att veta. Alla grupper
hade något att lära av och på samma gång förmedla till andra grupper.
I Dixons bok från år 2000 Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What
They Know hävdar hon med kraft vikten av att företag tar fram återkopplingsmodeller (knowledge-transfer strategier) för att ta vara på lärandet inom företaget. Här finns stor utvecklingspotential för varje organisation.
Även Säljö (2000) och Wenger (1998) lyfter fram det nödvändiga med återkopplingsmodeller och strategier för att föra kunskap vidare inom en organisation.
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Metod
Deltagare
För att undersöka detta har vi fått tillgång till en del av en projektgrupp vid EEM som har
arbetat med att utveckla optisk sopsortering. Projektgruppen består av sex personer. Dock har
en person ur projektgruppen inte kunnat närvara under studiens gång. Vilket utgör ett bortfall
på en person och den studerade gruppen har varit fem personer. Personerna är alla män mellan
38 och 48 år gamla. De har varit anställda på EEM mellan 3 till 11 år och har varierande utbildningsbakgrund.

Urval
Eftersom ämnesvalet förutsätter att vi undersöker den tilltänkta gruppen har urvalet blivit begränsat. Begränsningen har gjort att vi endast har tillgång till sex personer i studien. Detta
innebär att studiens resultat blir utformat efter projektgruppen och är då inte möjlig att åter
rekonstruera ett identiskt resultat på en annan projektgrupp.
Under studiens gång har ett bortfall skett. Bortfallet är en enkät och en intervju. Det är
samma person som inte kunnat medverka under studiens gång. Detta räknar vi som ett bortfall
och tar hänsyn till det både i resultatet och i diskussionen.

Material
Litteraturen som valts till detta arbete är hämtad från databaser för vetenskapliga artiklar, så
som Emerald. De artiklar som valts handlar om innovation, kreativitet och organisationskultur. Vi har även valt att använda tryckt litteratur (böcker) som vi anser vara relevant för
arbetets område (se referenslista).
Studien använder sig av kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa
undersökningen består av en enkät (se bilaga 1) som är baserad på ett antal teman utifrån utvald litteratur. Frågorna behandlar teman som ledarskap, utmaning, frihet och humor m.fl.
Dessa teman är utvalda då de hjälper oss att få fram essensen av hur ett innovativt- och kreativt klimat kan se ut. Vi tror att detta kan belysa mönster och upplevelser i projektgruppen på
EEM.
Enkäten är utformad med elva frågor som bevaras på en fyrgradig skala. Svarsalternativen
är; instämmer inte alls, instämmer lite, instämmer mycket och instämmer helt. Exempel på
frågor deltagarna besvarar är ”Jag har upplevt att jag varit utmanad under projektets gång?”
och ”Jag har uppmärksammats och upplevt att jag har fått stöd trots att jag har misslyckats?”. Enkäterna hade även en informations del där de forskningsetiska principerna var presenterade.
Den kvalitativa undersökningen består av en intervju med varje person i projektgruppen. Intervjufrågorna (se bilaga 2) som använts under de enskilda intervjuerna är baserade på samma
teman som enkäterna. Med hjälp av de enskilda intervjuerna tror vi kunna få fram ytterligare
attityder, mönster och trender i projektgruppen. Vi har valt att dela upp frågorna i två delar.
En del om organisationen och en del om projektgruppen. Intervjun består av 32 stycken frågor
och är utformade så de ska vara lätta att förstå. En del frågorna kan besvaras både med ja och
nej men behöver för det mesta utvecklas och motiveras. Exempel på intervjufrågorna som
ställdes är ”Känner du att människor runt omkring dig i företaget bryr sig om ditt välbefinnande?”, ”Ger organisationen er anställda de resurser som krävs för att utföra era arbets22

uppgifter på ett bra sätt?” och ”Har du upplevt att du har tillräcklig kompetens för projektarbetet?”.
I studien har personerna i projektgruppen informerats om att studien sker konfidentiellt. Det
personerna säger under intervjun och de svar de lämnar i enkäten kommer inte att gå att återkoppla till den person som lämnat svaren.

Procedur
Efter att vi fått i uppdrag att skriva denna uppsats började litteratur sökningen för att skapa en
kunskapsbas om ämnet. Det för att sedan kunna bygga vidare arbetet och utforma väsentliga
enkäter och intervjufrågor. Parallellt med arbetet att bygga teoriavsnittet togs kontakt med
projektgruppen på EEM. Ett första möte genomfördes för att informera om arbetets upplägg.
Då delades även enkäterna (se bilaga 1) ut för ifyllnad. De enkäter som blivit ifyllda blev sedan insamlade för sammanställning och bearbetning i dataprogrammet SPSS.
Vidare sammanställdes teoriavsnittet, en dag och schema för enskilda intervjuer blev satt.
Vid de enskilda intervjuerna med personerna i projektgruppen presenterade sig undersöksledarna och undersökningen. Sedan frågade undersökningsledarna om deras samtycke att delta i
studien. Deltagarna blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ge en förklaring till detta. Allt enligt de forskningsetiska principerna
(Vetenskapsrådet, 2002).
Alla fem enskilda intervjuer var ca en timmar långa och blev sedan transkriberade för analys. Efter det diskuterade undersökningsledarna resultat och gjorde en analys samt en diskussion.

Resultat
Enkät resultat
Genomgående i enkäten finns det ett bortfall. Även på en enkät har en person svarat flera
svarsalternativ på en mängd frågor vilket bidrar till ett visst bortfall på några frågor i enkäten.
Totalt fem svarade av sex personer vilken ålder de har. Åldern 48 utmärker sig då två personer svarat medan resten av personerna svarat varierande åldrar. Enkäten visar att samtliga
deltagare är män. Alla fem personer svarar att de har olika utbildningsbakgrund.
De mest förekommande antal anställningsår på EEM är tre år då två personer svarat detta. En
person har arbetat på företaget i 29 år.
På frågan har det funnits forum där gruppen kunnat bolla idéer; två personer instämmer
mycket och två personer svarar instämmer helt. Enbart en person har svarat instämmer lite.
Jag har upplevt att jag blivit uppmuntrad att vara kreativ utav mina arbetskollegor i projektgruppen; uppgår svaret till fyra personer som instämmer helt. En person har svarat instämmer lite.
Vi har i projektgruppen haft ett starkt ledarskap; Svarar tre personer instämmer mycket. En
person instämmer helt. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
Jag har uppmärksammats och upplevt att jag har fått stöd trots att jag har misslyckats;
Uppger tre personer svaret instämmer mycket. En person instämmer lite. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
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Jag har upplevt att projektgruppen har gått från idé till handlande; Tre personer svarar, instämmer mycket. Två personer har svarat instämmer helt.
På frågan; Vi har skrattat mycket i gruppen under projektets gång; Svarar tre personer instämmer mycket. En person instämmer lite och en person instämmer helt.
Jag har upplevt att jag har varit utmanad under projektets gång; Svarar tre personer instämmer helt. En person har svarat instämmer lite. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
Jag har upplevt att jag har varit utmanad under projektets gång; tre personer har svarat instämmer helt. En person instämmer lite. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två
personer.
Jag har upplevt att jag har tagit risker under projektets gång; två personer instämmer inte
alls. En person instämmer lite. Två personer har svarat instämmer mycket.
Jag har upplevt att jag under projektets gång haft stor valfrihet i hur mina arbetsuppgifter
har utförts; två personer har svarat instämmer mycket. Två personer har svarat instämmer
helt. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
Jag har upplevt att kollegor i min arbetsgrupp haft förtroende för mitt arbete under projektets gång; tre personer har svarat instämmer mycket. En person instämmer helt. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
Jag har upplevt att kollegor i min arbetsgrupp haft förtroende för mitt arbete under projektets gång; tre personer instämmer mycket. En person instämmer helt. Ytterligare ett bortfall på denna fråga vilket blir två personer.
Jag har under projektets gång upplevt att jag har haft förtroende för mina kollegors arbete;
en person instämmer mycket. Tre personer instämmer helt. Ytterligare ett bortfall på denna
fråga vilket blir två personer.
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Enkätundersökningssvar
Antal svar redovisas över respektive svarsalternativ. Även antal bortfall på varje enkätfråga
redovisas med siffra.

1. Det har funnits forum där gruppen kunnat bolla idéer?
0
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

2
Instämmer
mycket

2
Instämmer
helt

1
Bortfall

2. Jag har upplevt att jag blivit uppmuntrad att vara kreativ utav mina arbetskollegor i projektgruppen?
0
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

0
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

1
Bortfall

3. Vi har i projektgruppen haft ett starkt ledarskap?
0
Instämmer
Inte alls

0
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

1
Instämmer
helt

2
Bortfall

4. Jag har uppmärksammats och upplevt att jag har får stöd trots att jag har misslyckats?
0
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

0
Instämmer
helt

2
Bortfall

5. Jag har upplevt att projektgruppen har gått från idé till handlande?
0
Instämmer
Inte alls

0
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

2
Instämmer
helt

1
Bortfall

6. Vi har skrattat mycket i gruppen under projektets gång?
0
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

1
Instämmer
helt
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1
Bortfall

7. Jag har upplevt att jag har varit utmanad under projektets gång?
0
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

0
Instämmer
mycket

3
Instämmer
helt

2
Bortfall

8. Jag har upplevt att jag har tagit risker under projektets gång?
2
Instämmer
Inte alls

1
Instämmer
lite

2
Instämmer
mycket

0
Instämmer
helt

1
Bortfall

9. Jag har upplevt att jag under projektets gång haft stor valfrihet i hur mina arbetsuppgifter
har utförts?
0
Instämmer
Inte alls

0
Instämmer
lite

2
Instämmer
mycket

2
Instämmer
helt

2
Bortfall

10. Jag har upplevt att kollegor i min arbetsgrupp haft förtroende för mitt arbete under projektets gång?
0
Instämmer
Inte alls

0
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

1
Instämmer
helt

2
Bortfall

11. Jag har under projektets gång upplevt att jag har haft förtroende för mina kollegors arbete?
0
Instämmer
Inte alls

0
Instämmer
lite

1
Instämmer
mycket

3
Instämmer
helt
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2
Bortfall

Intervju resultat
På den första frågan Finns det något forum eller standardisering där man i företaget fångar
upp de anställdas kompetenser och tysta kunskap? var personerna relativt överens om att det
inte finns något forum för detta. Det nämndes tidigare försök med databaser (Kunskapskompassen) och att denna varit svåra att arbeta med. Att fånga upp de anställdas kompetens sker
just nu genom så kallade medarbetarsamtal. Dock handlar dessa främst om den personliga
utvecklingen.
På fråga två Vilka normer och mål förmedlas till er anställda? har personerna i regel svarat
att de mål som sätts förmedlas genom möten och en tryckt verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan nämns det även att de anställda får vara med och skapa. Målen presenteras även två
gånger per år då Vd:n samlar alla anställda och förmedlar kommande års mål och siffror på
hur de ligger till just nu i verksamheten. De normer som förmedlas är svårare att utröna. En
person nämner frihet under ansvar och att organisationen stöttar egna initiativ. Personerna har
även en uppfattning om att normerna har blivit bättre med åren och att de tar bättre hand om
varandra.
När undersökningsledarna ställer frågan Ger organisationen er anställda de resurser som
krävs för att utföra era arbetsuppgifter på ett bra sätt? blir svaren lika och väldigt tydliga. De
har de resurser som krävs för arbetet och de säger att de oftast får det de behöver om de kan
motivera det på ett bra sätt. Även här nämns att de har eget ansvar, frihet och även högt i tak.
Vidare ställs frågan; Är arbetet utformat så att alla måste göra utförandet på samma sätt
eller är uppgifterna utformade efter personen som utför arbetet? här kan utrönas att personerna arbetar på olika avdelningar då svaren blir totalt olika. Dock är resultatet övergripande åt
samma håll av att det är personen själv som utformar sitt arbete. Frågan som ställs efter denna
hör ihop med den tidigare frågan och lyder Att utföra arbetet rätt (kvalitet) eller att få arbetet
gjort (kvantitet), vilket uppmuntras? Här går svaren något isär och det övergripande svaret blir
beroende på situation. Vidare frågar undersökningsledarna Uppmuntras ni att vara snabba
eller vänliga mot era kunder? och svaren blir även där spridda. Några personer uppfattar att
de ska vara vänliga medan andra uppfattar att de ska vara snabba och släcka så kallade bränder. En person uttrycker en önskan om att det skulle finnas en generell tanke inom organisationen om att kunden alltid har rätt.
Svaren på frågan Vilken aspekt av utförande belönas? låter även de olika. Många nämner
den vardagliga uppmuntran och feedbacken. Utöver det är personerna oense om vad det är
som belönas och hur. En del personer nämner att de inte finns något belöningssystem men att
de har en bra lön. En annan person säger att de får bonusar när de uppnått vissa mål. En tredje
person pratar om personalfester och positiva avslutningar på projekt.
Fråga åtta lyder Känner du att människor runt omkring dig i företaget bryr sig om ditt välbefinnande? Svaren tenderar att gå mot samma håll med vissa undantag. Det övergripande
svaret är att de uppmärksammar varandra i organisationen och frågar hur de mår. Dock uttrycker de att det skulle behöva bli bättre på att se människor i organisationen och bli bättre på
att se psykiska signaler så som depression mm.
Vidare frågar undersökningsledarna Hur har du upplevt att beslut fattats i organisationen?
och får många spridda svar. En person anser att besluten ibland fattas på möten, på ledningsnivå och ibland genom diskussion. En annan anser att organisationen har gått från toppstyrd
till mer platt. En person anser också att de behöver bli tydligare med roller och ansvar inom
organisationen.
Efter det ställdes frågan Vad hade du för arbetsuppgifter i projektgruppen? Här skiljdes
svaren åt. En del av gruppen hade haft ledande rollen inom projektgruppen. En person nämner
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att arbetsuppgifterna blivit ändrade under projektets gång utan personens vetskap, då de blivit
tilldelade någon annan i projektet.
På frågan Hur uppfattade du ditt arbete? (som tråkigt eller utmanande) svarade de övergripande att arbetet uppfattades som inspirerande, utmanande och spännande. En person svarade
även att arbetet var rörigt då projektgruppen hade en del otydliga roller.
På frågan Anser du att arbetet var meningsfullt? var personerna överens. De svarade att arbetet absolut var meningsfullt. Vidare frågade undersökningsledarna personerna Umgås/umgicks du med någon privat ur projektgruppen? Där var svaren ungefär lika på ja och
nej. De som umgås/umgicks med någon privat ur projektgruppen gör det även efter projektets
avslut. De som svarat nej umgicks inte med någon innan projektet och har inte börjat umgås
med någon efter projektets avslut.
Frågan Har ni i gruppen diskuterat vad ni är bra på utöver det ni jobbar med? fick flest
nekande svar men många personer lade till att de diskuterat fritidsintressen på raster.
Nästa fråga lyder Hur pratade ni med varandra i gruppen? Här nämner många av personerna att det varit roligt och skämtats mycket. Dessutom säger flertalet personer att det varit öppet för tankar och idéer. En person beskriver även detta med orden ”man behöver klara av att
vara tydlig och klara raka rör”. Dock säger en person att det varit en tuff jargong, en annan
person säger att det varit högt i tak.
Undersökningsledarna frågar sen Har du någon gång känt att du haft tillgång till din tysta
kunskap i ditt arbete i projektgruppen? Personerna svarar generellt att de har haft det. Någon
nämner att dennes hobby har hjälpt i arbetet. En annan person säger att den har haft nytta av
all tidigare kunskap och erfarenheter. En person anser att chefen är duktig på att se och ta tillvara den kunskapen.
På fråga sjutton Hur uppfattade du ledarskapet i gruppen? blir svaren många och spridda.
Några personer uttalar sig om att det hade behövt vara tydligare roller i projektgruppen och att
ledarskapet var svagt. De hade velat veta vem som gör vad och tror att det hade behövts högre
kompetens för att slippa många av de problem de stötte på. De nämner även att de saknat del
avstämning. Ett par säger att det varit ett tydligt och strukturerat ledarskap med uppföljning.
Efter det ställdes frågan Skulle du säga att det fanns mer ömsesidigt utbyte och tillit eller
konflikt och brist på förtroende i er grupp? Motivera ditt svar! De tillfrågade var till stor del
överens om att det fanns ett ömsesidigt utbyte och en tillit i projektgruppen. Men några personer säger även att det berott på situation och poängterar att det inte skett några konflikter.
Medan andra uttryckt att det funnits konflikt i gruppen under en period.
Fortsättningsvis frågade undersökningsledarna Hur mottog du en ny idé? Det blev lika
många svar som personer på denna fråga. Allt från att det är intressant med nya idéer, att de
ibland är positiva eller negativa, till att de tog idéerna direkt till diskussion. Nästa fråga kunde
kopplas ihop med föregående och löd Kände du dig uppmuntrad att komma med nya idéer?
Här har personerna i regel svarat att de känt sig uppmuntrade och har använt ord som absolut.
En person kände dock att det berodde på situation.
Den tredje frågan om idéer blev nummer tjugoett och lät som sådan Om du fick en idé, vågade du framföra den till resten av gruppen? Hur mottogs detta? De tillfrågade personerna
svarade alla att de vågat framföra en idé de fått. De svarade generellt att de mottogs bra och
ofta togs till diskussion. Beroende på idéns kvalité så togs den upp på högre nivå i projektgruppen.
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Efter det ställdes frågan Om du misslyckades med något, hur mottogs det? Personerna tenderade till att svara att det mottogs bra och förstående. Några personer svarade även att de ändrat sina arbetsförutsättningar för att undvika misslyckande.
Vidare ställdes frågan De debatter som eventuellt uppstod i projektgruppen, var dessa påverkade av personliga konflikter i gruppen? Alla personer var överens om att det inte förekommit några sådana konflikter. Någon ansåg att deras åsikter snarare gått isär ibland.
Alla tillfrågade personer svarade att de haft regelbundna möten och att de haft uppgifter att
göra på frågan Har ni haft regelbundna möten i projektgruppen? (exempelvis en gång i veckan) Hur ofta? Har ni haft uppgifter mellan träffarna?
När undersökningsledarna ställer frågan Har ni arbetat efter någon speciell modell eller
process? - har den så fall förklarats tydligt så du förstått den? blir svaren övergripande nekande. Någon person refererar till någon projektmodell som finns på organisationens intranät.
En annan person säger att de använt en projektmodell från början men sedan övergått till att
endast använda delar från modellen.
Efter det ställs frågan Upplevde du att ni har arbetat tillsammans mot ett mål? och svaren
blir alla positiva. Alla tillfrågade personer anser att de arbetat tillsammans mot ett mål. En
person säger att allas motivation har hjälpt till att dra åt samma håll.
På frågan Hur var inställningen till att ta risker? blev svaren blandade än tenderade att
sträcka sig åt samma håll. Många av personerna ansåg att de inte tagit några speciella risker.
De ansåg att de sett över och räknat på riskerna för att eliminera dessa. En person sa att de
gärna inte tar några risker då det påverkar säkerheten inom arbetet. En person nämnde att organisationen i stort är ganska konservativ och tar gärna inte några risker.
Efter frågan om risk ställdes frågan Stötte ni på några problem under projektets gång? Alla
tillfrågade personer var överens om att de stött på problem under projektet. De svarade också
allihop att de löst problemen genom diskussion.
Undersökningsledarna frågade sen om egna initiativ genom frågan Hur var inställningen i
gruppen till egna initiativ? Svaren tenderade till att vara positiva och många nämnde att flera
personer i projektet varit drivande. En person säger även att det varit högt i tak och inställningen till egna initiativ varit ganska bra. En annan person säger att det nästan varit ett krav
att vara tillåtande.
Fråga nummer trettioett löd Specificera vad som uppmuntrats i projektgruppen? och här
blev svaren relativt olika. Några personer svarade att det som uppmuntrats var att hitta lösningar. En annan person svarade att det uppmuntrats att hålla deadlines och ekonomin.
Nästa fråga var Har du upplevt att du har haft tillräcklig kompetens för projektarbetet? och
de tillfrågade personerna svarade generellt att de vid starten inte haft tillräckligt med kompetens. Många av personerna svarade också att de fått ta hjälp för att klara av dokumentationsdelen och att de fått många lärdomar av projektet. En person säger också att arbetet varit kul
och utmanande då det var ett stort projekt.
Den sista frågan Har det skett någon typ av återkoppling efter projektet? fick relativt många
nekande svar. Flera personer sa att det inte funnits återkoppling i den utsträcknings som behövts eller önskats. En person uttryckte att återkoppling efter avslutat projekt med kontinuerliga möten skulle vara bra för att följa upp och ta tillvara på de lärdomar som skapats.
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Analys
Undersökningsledarna har fått uppfattningen att medlemmarna i projektgruppen på EEM har
efter avslutat projekt upplevt att projektet skett i en positiv riktning. Att samtliga tillfrågade
personer har ansett att arbetslaget arbetat mot ett större gemensamt mål uppfyller kraven för
att definieras som en grupp i enlighet med vår teori om grupper. Att personerna i gruppen har
känt att arbetet varit meningsfullt möjliggör att de blivit mer engagerade vilket i sin tur stärkt
gruppsammanhållningen. Då ledningsgruppen för projektet varit nio personer (EEM´s projektbeskrivning för sopsorteringsprojektet, 111207) drar vi slutsatsen att detta inte varit tillräckligt för ett nyanserat arbete ur ett diskussionsperspektiv. Detta för att en diskussionsgrupp
bör vara tio till femton personer enligt boken Samspel i grupp. Vi kan inte heller definiera
projektgruppen som en behandlingsgrupp som diskuterats i teorin. Då det ultimata talet fyra
till åtta personer inte uppfylls och projektgruppen inte pratat vida mycket om sina subjektiva
känslor. Med detta i åtanke anser vi att projektgruppen ligger närmare definitionen diskussionsgrupp än en grupp som arbetar med relationer (Nilsson, 2008).
Undersökningsledarna har haft svårt att definiera projektgruppen då det verkar som att det
funnits en ledningsprojektgrupp med undergrupper vid sidan av. Detta har dock varit otydligt
när vi pratat med inblandade i projektet. Därför har vi valt att fokusera på den grupp vi intervjuat och haft kontakt med, ledningsprojektgruppen har vi valt att kalla den.
Vid närmare anblick har personer kommit och gått under projektets gång vilket har ändrat
strukturen i gruppen, gång på gång. Detta kan medföra att personer kan bete sig olika i olika
gruppkonstellationer och detta påverkar relationerna. När människor kommer och går i en
grupp behöver rollerna omprövas hela tiden. Därför krävs det en tydlig struktur och starkt
ledarskap för att kunna upprätthålla ordningen i kaoset (Nilsson, 2008).
Flera personer har uttryckt i intervjuerna att det hade varit mer fördelaktigt att ha tydligare
roller i gruppen. Rollerna kan mycket väl ändra skepnad då beslut tagits utan allas vetskap. En
person nämner detta under intervjun och menar att dennes arbetsuppgifter blivit tilldelad någon annan. Det kan orsaka att personen blir mindre motiverad att arbeta lika hårt för att nå ett
resultat. Detta kan även orsaka att dennes existens i projektet inte spelar någon större roll då
vem som helt kan slutföra personens uppgift. Vilket kan ha till följd att dennes arbetsuppgifter
och roll i projektet blir otydlig, vilket vi inte ser som något positivt vad gällande den enskilda
individen i gruppen. Känslan denna person upplever kan vara upptrappningen till en konflikt i
gruppen. Vilket i sin tur kan påverka gruppdynamiken och klimatet på ett negativt sätt
(Nilsson, 2008).
Undersökningsledarna uppfattar att projektgruppen inte är tillräckligt reflekterande angående normer och mjuka värden som existerar i en grupp. På intervjufrågan om normer och
mål kunde personerna någorlunda redogöra för de mål som fanns i organisationen. Dock inte
nämnvärt angående normerna. Detta kan undersökningsledarna koppla till att det inte pratas
vida mycket om normer i projektgruppen men om målen. Att göra anställda medvetna i organisationen angående normer skulle kunna bidra till ökad förståelse om grupprocessen och
möjligtvis skapa större engagemang samt gemenskap. Standarder och struktur har funnits i
form av regelbundna möten och gruppindelning med olika ansvarsområden. Den övergripande strukturen kan undersökningsledarna koppla till den organisationsuppbyggnad som
finns (se Figur 1.2) där en tydlig hierarki påverkar organisationen.
Avstämning sker i form av att Vd:n på de årliga jul- och sommarfesterna går igenom året
som har gått. Tydliga regler och riktlinjer kan undersökningsledarna koppla till en del av organisationens mål och visioner. Ur detta perspektiv kan utrönas att ledaren utgör en viktig del
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i att de anställda känner sig trygga. Detta möjliggör att det är lättare att skapa en öppen dialog
vilket är en viktig aspekt i ett innovativt klimat där de anställda kan dela med sig av sina idéer
och tankar. Idéer och tankar i sin tur är en förutsättning för att ett kreativt klimat ska få finnas
(Thacker, 1997) (Nilsson, 2008). Sättet organisationen förmedlar att de anställda har möjlighet att förverkliga sina idéer kan hänvisas till de resurser som finns tillgängliga. Samtliga i
projektgruppen har uttryckt att de får tillgång till de resurser som de ber om i form av pengar
och material, så länge de kan motivera sitt behov. Uttrycket de har använt sig av genomgående är högt i tak. Detta tycker undersökningsledarna är positivt ur en innovationsperspektiv
då de anställda inte begränsas i sitt kreativa skapande (Schneider, Brief, & Guzzo, 1996 ur
Ahmed, 1998).
Undersökningsledarna funderar på om det finns processer i organisationen där de anställda
kan ta del av resurser som de inte har bett om. Vidare funderar undersökningsledarna om det
finns några sådana standardiserade processer tillgängliga för de anställda i form av pengar
som inte är öronmärkta, material rum och liknande. Undersökningsledarna resonerar att detta
skulle kunna ge dem anställda större frihet i sitt arbete. Detta skulle även kunna medföra att
mer banbrytande idéer genomförs när de anställda inte behöver fråga om lov efter resurser.
Likt fenomenet på företaget 3M där de anställda får 15 procent betald arbetstid att hushålla
med hur de vill. Eftersom 3M är ett av världens ledande innovativa företag drar undersökningsledarna parallellen att detta är ett innovativt tillvägagångssätt att erbjuda personalen sådana resurser.
Undersökningsledarna hade gärna sett att det fanns någon form av tekniskt gränssnitt för utbyte av idéer inom organisationen. Vilket inte framgår att något sådant finns. På frågan
”Finns det något forum eller standardisering där man i företaget fångar upp de anställdas
kompetens och tysta kunskap” blir svaret nekande. Tidigare användning nämndes under intervjun angående ett sådant gränssnitt men som var för svårhanterligt så försöken lades ner.
Detta skulle undersökningsledarna gärna se som något som organisationen tog upp igen men i
en annorlunda kombination.
För att bli innovativ säger teorin att organisationen behöver ha en förståelse för hur de ska
lära sig nya saker. De behöver också en förståelse för hur de ska ställa frågor för att lära sig
dessa nya saker. Det är viktigt för organisationen att veta varför de ska göra något nytt. Teorin
i denna studie menar att det gör organisationen mer kreativ. Detta hör ihop med nya idéer och
kreativitet inom organisationen (White, 1994) (Gurteen, 1998). Under intervjuerna svarar
personerna att de i regel känt sig uppmuntrade att komma med nya idéer vilket är väldigt bra.
Det ökar sannolikheten för att organisationen ska finna nya banbrytande innovationer eller
nya idéer som hjälper organisationen att behålla sin plats inom sin bransch. Undersökningsledarna fick också svaren att det ibland berodde på situation och funderar på om detta har hämmat de anställda vilket i sin tur medfört färre nya idéer och innovationer.
För att de anställda ska våga framföra de idéer de kommer på är det viktigt att klimatet inom
projektgruppen är tillåtande och att idéerna mottas på ett bra sätt. Inom projektgruppen på
EEM tenderar detta att vara positivt. Detta går att tyda av svaren undersökningsledarna fick
under intervjuerna. Personerna fick även frågan hur misslyckande mottogs inom projektgruppen. Svaren blev att de mottogs bra och förstående (Brodtrick, 1997 ur Martins & Terblanche,
2003). Detta är något undersökningsledarna tycker är väldigt bra då det hjälper de anställda
att känna sig trygga i projektgruppen och det i sin tur kan göra att de anställda kommer med
mer vågade idéer (Nilsson, 2008).
Dock har några personer under intervjuerna svarat att de ändrat sina arbetsförutsättningar
för att undvika misstag. Undersökningsledarna funderar på om det gjorts för att de känt sig
otrygga med att misslyckas eller om det berott på personens egen inställning till misslyckan31

den. Det skulle kunna vara så att projektgruppen, uttalat eller outtalat, inte tillåter misslyckanden. Kreativiteten och innovationsförmågan skulle kunna påverkas negativt om projektgruppen inte tillät misslyckanden.
När undersökningsledarna frågade om hur inställningen till att ta risker var inom projektgruppen svarade de flesta personerna samma sak. De ansåg sig inte tagit några större risker.
De menade att de räknat på riskerna för att undvika dessa. En person sa som tidigare nämnts i
intervjuresultatet att han inte tagit några risker då det kunnat påverka säkerheten. Personerna
nämnde även att organisationen generellt är ganska konservativ gällande att ta risker. Detta
ser undersökningsledarna som något ogynnsamt. Risker är inte alltid en dålig sak utan kan
hjälpa organisationen att hitta nya sätt att göra saker. Undersökningsledarna ser också det som
mindre positivt att organisationen är konservativt lagd gällande denna fråga. Inställningen
färgar de anställda i organisationen och påverkar deras arbete. Det skulle kunna resultera i att
de anställda tar mindre risker och genomför färre idéer (Ahmed, 1998).

Diskussion
Vi vill börja med att säga att vi blev varmt välkomnade på EEM vilket har bidragit till en
mycket positiv upplevelse för oss i denna studie. Detta har medfört att vi gått in i studien med
en engagerad inställning att förmedla en gedigen teori, ett nyanserat resultat och en genomtänkt diskussion.
I enkäten är svaren övervägande positiva vilket inte speglar sig lika konsekvent i intervjuerna. På frågan om det funnits något forum för att bolla idéer svarade fyra av fem personer i
projektgruppen positivt. Vid närmare eftertanke har inte undersökningsledarna frågat projektgruppen hur dessa forum skulle kunnat se ut vilket vi i efterhand anser att vi borde ha gjort.
Svar på detta har inte heller framgått i intervjuerna vilket undersökningsledarna uppfattar som
misstänksamt då funderingar uppkommit kring om det faktiskt har funnits något sådant forum. Kan det vara så att projektgruppen har sett deras möten som forum för diskussion? Detta
var inte undersökningsledarnas tanke om frågan gällande forum. Undersökningsledarna tolkar
detta som att ett förtydligande från vår sida vore på sin plats eftersom ett sådant frågetecken
uppstått.
Vad gällande att fånga upp kompetens i organisationen föreslår undersökningsledarna en
kombination som skulle kunna innebära en integrering av utbyte av idéer samt ett kompetensregister där de anställda lätt kan skapa olika tvärfunktionella grupper i sitt arbete. En lösning
på den administrativa bit av att integrera idé utbyte och kompetens skulle kunna vara att samordna på det redan existerande intranätet på EEM. Teorin säger att med hjälp av social och
teknisk interaktion möjliggör detta att personer i organisationen lättare kan lösa problem. Teorin säger även att detta skapar mer kreativa och innovativa personer vilket undersökningsledarna ser som ett lyckligt tillskott till organisationen.
Ännu en sak som påverkar de anställda är inställningen till att ta risker. Som teorin säger så
ligger organisationens utmaning i att återskapa processen och att lyckas göra något innovativt
en gång till. För att kunna göra det behöver organisationen ta risker då det inte finns någon
garanti för att ha framgång med att lyckas återskapa processen och göra något innovativt en
gång till. Det är viktigt att inte se risker som något negativt utan som något positivt. Att ta en
risk kan vara lika med att komma på något som kan bli rent avgörande för organisationen. Att
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ha roligt, inte se några hinder och gränser samt våga experimentera precis som teorin beskriver är alla viktiga faktorer för framgång. Det kan göra att arbetsklimatet i organisationen blir
mer öppet och tillåtande. Det kan i sin tur ge en mer positiv och innovativ organisation.
Under intervjun reagerade flera av intervjupersonerna över att vi använde ordet risk och ansåg att ordet inte skulle användas i det sammanhang som undersökningsledarna gjorde.
Undersökningsledarna känner att detta uttalande är ett tecken på att det inte varit speciellt
vanligt att ta risker i projektgruppen. Som tidigare nämnts påverkar det kreativiteten ogynnsamt vilket i sin tur minskar sannolikheten för innovation.
I projektgruppen har feedback getts i form av en klapp på axeln och uppmuntran enligt de
anställda. Feedbacken skulle kunna vara mer nyanserad än så, på det sättet att projektarbeten
har en uttalad modell eller process där de anställda regelbundet ger konstruktiv feedback. De
anställda skulle kunna fokusera på att förmedla konstruktiv kritik i form av lärdomar i sådana
processer. Kompletterande till uppmuntrande feedback kan vara mindre bra feedback. Sådan
kritik som människor mestadels inte vill tala om beskrivs i teorin som något utvecklande och
kompletterande till den positiva feedbacken. Detta kan möjliggöra att de reflekterar mer över
sitt arbete i den process som de befinner sig i. Som i sin tur kan leda till en ständigt situationsanpassad organisation vilket är något önskvärt ur ett innovationsperspektiv. Teorin säger att ju
oftare återkoppling sker och ju mer regelbundet desto mindre ansträngande blir den att utföra.
Vilket för oss osökt vidare till den återkopplingsmodell som undersökningsledarna har tagit
fram speciellt anpassad för avslutat projektarbete. Modellen är framtagen med inspiration
utifrån teorin om innovationsprocessen från boken Innovation and entrepreneurship. Innovationsprocessen menar författarna, är en process som kan göras om och om igen. Det menar
undersökningsledarna är möjligt med denna återkopplingsmodell. Med hjälp av denna modell
ska en sådan process vara möjlig att göra om och om igen. Då teorin även beskriver vikten av
återkoppling efter ett projektarbetes avslut har vi tagit fasta på detta och använt oss av teorikoppling vid framtagning av återkopplingsmodellen.
I enlighet med Nilsson, Dixon, Säljö och Wenger understryker undersökningsledarna vikten
av att ha tydliga återkopplingsmodeller. Detta för att företag ska lära av sina framgångar och
misstag och bli mer effektiva i bland annat sina innovationsprocesser.
Genom att titta på den här modellen efter varje avslutat projekt kan EEM steg för steg gå
igenom återkopplingsmodellen och på ett naturligt sätt använda sig av mjuka och hårda värden i sin utvärderingsprocess. Vidare tar EEM den information som diskuterats fram, drar
lärdomar av denna process för att sedan välja ut några specifika kunskaper att ta med sig till
nästa projekt. Viktigt kan vara att varje medlem i projektet tar en stund och funderar igenom
sin egen insats och känsla före ett återkopplingsmöte. Dessa frågeställningar kan ingå i denna
process:










Hur har vi gjort?
Vad har hänt?
Vad är viktigt?
Hur har jag känt?
Vad har jag lärt mig?
Vad har jag blivit bättre på?
Vad klarade jag inte av?
Vad kan jag göra bättre till nästa gång?
Vad vill jag ta med till nästa projekt?
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Figur 1.9 Återkopplingsmodell för projektarbete. Egengjord modell med inspiration av (Bessant & Tidd, 2007)

Beskrivning av återkopplingsmodellen: Först avslutas ett projektarbete. Sedan förs en diskussion. Vidare dras viktiga lärdomar av tiden i projektet. För att sedan plocka ut viktiga lärdomar
som tas med till nästa projektarbete. I den här processen är det viktigt att tänka på hur den
konstruktiva feedbacken framförs. Att förhålla sig sakligt och inte utföra personangrepp mot
någon är betydelsefullt att tänka på. Samtidigt ska den egna känslan hela tiden genomsyra
återkopplingsprocessen. Då det är denna känsla som är kärnan i processen och en viktig faktor
för ett lyckat möte med god avkastning.
I den slutgiltiga fasen i återkopplingsprocessen skulle EEM kunna uppföra ett slutdokument
där lärdomarna blir nerskrivna och samlade. Detta för att vem som helst ska kunna gå tillbaka
och bli påmind om vad gruppen har lärt sig. Detta dokument är även till för personer som ska
ingå i ett projektarbete och som inte har någon tidigare erfarenhet. Ett samlingsdokument kan
delas upp i olika projektkapitel, där arbetet är beskrivet och vilka lärdomar EEM tar med sig
vidare efter avslutat projekt. Detta kommer att kräva mer gedigen dokumentation vilket
undersökningsledarna ser som något positivt.
Flera personer i projektgruppen uttryckte under intervjuerna att de behövt ta hjälp externt
utifrån projektgruppen för att klara av dokumentationsdelen. Detta skulle kunna medföra att
ytterligare kompetens inom dokumentation utvecklas, vilket innebär att de anställda själva
kan dokumentera i framtida projektarbeten.
Ju fler återkopplingsmöten som skulle kunna ske desto mer naturligt skulle det vara att
dokumentation används. Kompetensutveckling i organisationer gör att de anställda känner sig
mer självsäkra och engagerade. Känslan infinner sig hos de anställda att organisationen ser
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dem och väljer att investera i sin personal. Ju mer kompetens personalen har desto fler möjliga skärningspunkter uppenbarar sig inom organisationen. Med skärningspunkter menar
undersökningsledarna olika verksamhetsområden som möts men tidigare inte gjort det. Desssutom behöver personalen inte ta lika mycket hjälp av andra resurser i organisationen vilket
medför mindre utnyttjade tillgångar samt mindre svinn.
Undersökningsledarna ser gärna att återkopplingsmodellen kommer att bidra till hur kunskap transformeras i en organisation och detta bidrar till vidare innovationsforskning.
Så vilka slutsatser har vi dragit av det resultat som vi diskuterat fram? Projektet vill gärna
anses som ett innovativt projekt vilket det också varit till stor del. Det finns vissa aspekter av
projektet där undersökningsledarna inte anser att processen nått ända fram. Exempel på detta
kan vara att personerna i projektgruppen fått resurser men kanske inte den frihet som krävts
för att kreativiteten skulle släppas lös hos en individ i arbetslivet. Samtliga personer i projektgruppen berättar att de fått tillgång till de resurser som de behövt om de motiverat behovet på
ett bra sätt. Undersökningsledarna funderar på om arbetet styrt personerna i projektgruppen i
en specifik riktning vilket har begränsat arbetet.
En av definitionerna på en innovativ organisation är ett klimat som främjar kreativitet. På
denna punkt tycker undersökningsledarna att projektgruppen kunnat arbeta mer medvetet för
att skapa ett kreativt klimat för projektgruppsmedlemmar. Detta skulle kanske kunnat frambringa mer innovativt tänkt i projektgruppen.
Projektgruppen hade kunnat tillgodose sig med värdefull information genom att gruppen
fångat upp de mjuka värdena och lyft fram dessa som något naturligt. Detta kan hänvisas till
det avslut som projektarbetet fick. Projektgruppen fick ingen eller lite tid till att återkoppla
vilket är en viktig del av ett projektarbete. Att diskutera vad som har hänt och göra en utvärdering efter arbetets gång möjliggör att de mjuka värdena tas upp vilket i sin tur hjälper projektgruppen på vägen till ett mer innovativt arbetssätt.
I dagsläget har inte EEM något användargränssnitt där de kan fånga upp idéer och kompetenser inom organisationen. EEM skulle kunna koppla ihop alla sina avdelningar inom organisationen (Biogas, Stadsnät, Vatten & avlopp, Återvinning, Elnätet, Fjärrvärme m.fl.) till ett
gigantiskt intranät. Här skulle de anställda kunna hitta och kommunicera med varandra från
olika avdelningar för att finna möjliga skärningspunkter som skulle kunna vara gynnsamma
för det framtida arbetet.
För att besvara frågeställningen behöver undersökningsledarna fråga sig om projektgruppen
är en avspegling av organisationen likt en person som ingår i en familj. I en familj finns värderingar och normer, detta kan tydligt exemplifieras när en person från familjen träffar någon
annan utomstående person. Då framgår dessa normer och värderingar i personens beteende i
förhållande till den utomstående personens beteende. Utifrån den litteratur och information
om projektgruppen som undersökningsledarna har studerat anser vi att projektgruppen kunnat
arbeta mer med innovationsprocessen.
Undersökningsledarna noterar att projektgruppen inte har haft någon speciell arbetsprocess eller modell som de arbetat efter. Då undersökningsledarna lärt sig att detta behövs för att
skapa innovation och skapa ordning i kaoset skulle detta kunna vara en utvecklande insats.
Projektgruppen skulle behövt tydligare processer och modeller att arbeta efter. Vi tror att detta
skulle kunnat effektivisera projektgruppens arbete och lett till fler idéer.
Målet och slutprodukten anser undersökningsledarna är innovativa lösningar men frågar sig
om det är en engångs företeelse att resultatet blivit som det har blivit med tanke på arbetsprocessen. Som teorin säger är organisationens utmaning att återskapa processerna och göra nå-
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got innovativt om och om igen.
Undersökningsledarna hyllar det val EEM gjorde när de bestämde sig för att införa den optiska sopsorteringen. Var medborgare bör sopsortera och detta är ett steg i rätt riktning. Vi vill
även uttrycka vår förtjusning gällande slogan; barnsligt enkelt. Det tycker undersökningsledarna visar på att projektgruppen förstått sin kund och fokuserat på att skapa något banbrytande och långsiktigt. Projektgruppen har förstått att informationsdesignen är avgörande för
att förmedla ett budskap och skapa en hållbar förändring. Detta skapar en långsiktig förändring då projektgruppen fokuserat på den yngre generationen. Detta gör att den yngre generationen lär både den äldre- och den kommande generationen att ta hand om sina sopor och miljön. Som tidigare nämnts sker en långsiktig förändring när denna form av sopsortering integrerats. Ur den aspekten verkar EEM för en hållbar samhällsutveckling över tid vilket blir ett
otroligt stort bidrag till Eskilstuna kommun och Sverige i tiden.

Lärdomar
Studien ägde rum ungefär ett år efter projektets avslut vilket undersökningsledarna funderar
på om det varit för lång tid emellan. Risken finns att personerna i projektgruppen har gått vidare i sinnet och glömt detaljer som skulle kunna vara till hjälp i studien. Hade undersökningsledarna kunnat närvara under projektets gång hade detta säkert gett möjlighet att observera projektgruppens arbete närmare. Att projektgruppen bestått av fem personer har gjort att
undersökningsledarna inte kunnat se tydliga tendenser eller avvikande samband. Ett sådant
mönster hade en större population skulle kunnat påvisa. Det hade varit bra med en tydligare
gruppkonstellation med få subgrupper eller inga alls. Detta har tyvärr bidragit till viss förvirring hos undersökningsledarna under studiens gång då det varit svårt att säkerställa den faktiska gruppen som skulle studeras.
De frågor som ställdes under intervjuerna angående organisationen utgångspunkt och förutsättningar bidrog till att undersökningsledarna kunde dra slutsatser angående organisationen,
vilket egentligen inte var vårt syfte. Detta kan ha gjort att fakta om projektgruppen och organisationen har förväxlats. Vilket då kunnat bidra till att undersökningsledarna har fått se över
vad det de egentligen undersöker.
Undersökningsledarna frågade aldrig projektgruppen hur tidsaspekten sett ut och ställer oss
frågan om det hade gett studien mer. Undersökningsledarna funderar även på om de bör ha
frågat om hur personerna blev utvalda till att delta i projektgruppen. Undersökningsledarna
tror att de då skulle kunnat utröna mer om kompetensanvändningen inom projektgruppen.
En fråga som kunnat ställas under intervjun för att bredda studien är hur projektgruppen
kom fram till att sorteringen skulle ske med sex olikfärgade påsar. Då detta är en förbättring
jämfört med tidigare använda fem påsar i andra länder. Det för att undersökningsledarna
själva funderat mycket på detta under slutskedet av studien.
Vad gäller den egna tidsaspekten så har det varit roligt men intensivt att skriva detta examensarbete på cirka en månad.
Avslutningsvis vill vi tacka alla inblandade personer som har hjälpt, läst, stöttat och väglett
oss genom denna process i att skriva ett examensarbete i innovationteknik.
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Bilaga 1.
Enkät till projektgruppen på Eskilstuna Energi & Miljö
Vi vill att du skall veta att vi arbetar efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
Detta innebär ett skydd för dig som svarar på denna enkät. Vi har skyldighet att informera
dig angående studiens syfte. Att svara på denna enkät innebär inget tvång och du kan när
som helst välja att avbryta ditt deltagande i undersökningen. Dina personuppgifter och
dina svar som du tillhanda ger oss kommer inte publiceras, obehöriga kommer heller inte
att kunna ta del utav dem. Svaren vi får in genom den här enkäten kommer endast användas i vårt studiesyfte.
Ringa in det alternativ du upplever stämmer bäst in på dig.
Ålder: …………………… Utbildning:……………………………………………………….................................

Antal anställnings år på Eskilstuna Energi & Miljö:
……………………………………………………..

1. Det har funnits forum där gruppen kunnat bolla idéer?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

2. Jag har upplevt att jag blivit uppmuntrad att vara kreativ utav mina arbetskollegor i projektgruppen?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

3. Vi har i projektgruppen haft ett starkt ledarskap?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

4. Jag har uppmärksammats och upplevt att jag har får stöd trots att jag har misslyckats?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket
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4
Instämmer
helt

5. Jag har upplevt att projektgruppen har gått från idé till handlande?
1
2
3
Instämmer
Instämmer
Instämmer
Inte alls
lite
mycket
6. Vi har skrattat mycket i gruppen under projektets gång?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

4
Instämmer
helt

7. Jag har upplevt att jag har varit utmanad under projektets gång?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

8. Jag har upplevt att jag har tagit risker under projektets gång?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

9. Jag har upplevt att jag under projektets gång haft stor valfrihet i hur mina arbetsuppgifter
har utförts?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

10. Jag har upplevt att kollegor i min arbetsgrupp haft förtroende för mitt arbete under projektets gång?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

11. Jag har under projektets gång upplevt att jag har haft förtroende för mina kollegors arbete?
1
Instämmer
Inte alls

2
Instämmer
lite

3
Instämmer
mycket

4
Instämmer
helt

Tack för din medverkan! Vänligen Alexandra och Alicia
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Bilaga 2.
Intervjufrågor till Eskilstuna Energi & Miljö
Om organisationen:
1. Finns det något forum eller standardisering där man i företaget fångar upp de anställdas
kompetenser och tysta kunskap?
2. Vilka normer och mål förmedlas till er anställda?
3. Ger organisationen er anställda de resurser som krävs för att utföra era arbetsuppgifter på
ett bra sätt?
4. Är arbetet utformat så att alla måste göra utförandet på samma sätt eller är uppgifterna utformade efter personen som utför arbetet?
5. Att utföra arbetet rätt (kvalitet) eller att få arbetet gjort (kvantitet), vilket uppmuntras?
6. Uppmuntras ni att vara snabba eller vänliga mot era kunder?
7. Vilken aspekt av utförande belönas?
8. Känner du att människor runt omkring dig i företaget bryr sig om ditt välbefinnande?
9. Hur har du upplevt att beslut fattats i organisationen?

Om projektgruppen:
10. Vad hade du för arbetsuppgifter i projektgruppen?
11. Hur uppfattade du ditt arbete? (som tråkigt eller utmanande)
12. Anser du att arbetet var meningsfullt?
13. Umgås/umgicks du med någon privat ur projektgruppen?
14. Har ni i gruppen diskuterat vad ni är bra på utöver det ni jobbar med?
15. Hur pratade ni med varandra i gruppen?
16. Har du någon gång känt att du haft tillgång till din tysta kunskap i ditt arbete i projektgruppen?
17. Hur uppfattade du ledarskapet i gruppen?
18. Skulle du säga att det fanns mer ömsesidigt utbyte och tillit eller konflikt och brist på förtroende i er grupp? Motivera ditt svar!
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19. Hur mottog du en ny idé?
20. Kände du dig uppmuntrad att komma med nya idéer?
21. Om du fick en idé, vågade du framföra den till resten av gruppen? Hur mottogs detta?
22. Om du misslyckades med något, hur mottogs det?
23. De debatter som eventuellt uppstod i projektgruppen, var dessa påverkade av personliga
konflikter i gruppen?
24. Har ni haft regelbundna möten i projektgruppen? (exempelvis en gång i veckan)
Hur ofta? Har ni haft uppgifter mellan träffarna?
25. Har ni arbetat efter någon speciell modell eller process?
- har den så fall förklarats tydligt så du förstått den?
26. Upplevde du att ni har arbetat tillsammans mot ett mål?
27. Hur var inställningen till att ta risker?
28. Stötte ni på några problem under projektets gång?
29. Hur var inställningen i gruppen till egna initiativ?
30. Specificera vad som uppmuntrats i projektgruppen?
31. Har du upplevt att du har haft tillräcklig kompetens för projektarbetet?
32. Har det skett någon typ av återkoppling efter projektet?

Tack för din medverkan, den bidrar till forskning.
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