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Sammanfattning 

Bakgrund 

Dynamate Industrial Services (DIS) är en organisation som levererar tjänster till produktions- och 

tillverkningsindustrin. De arbetar inte uttalat med innovation men intresset och vetskapen om dess 

relevans för organisationens överlevnad i dagens ekonomiska samhälle ligger till grund för det här 

examensprojektet. 

Problemformulering 

Utmaningen är att identifiera och visa kopplingar till teorier om innovation och vilka 

konkurrensfördelar de ger. På så vis kan DIS uttalat utveckla innovationsarbetet och stå sig bättre på 

marknaden. 

Syfte 

Huvudsyftet med examensprojektet är att tydliggöra de interna processerna på DIS som potentiellt 

faller inom ramen för innovation och eventuellt ge förbättringsförslag kopplade till innovation. Syftet 

kopplat till lärandemålen är också att få kunskap och förståelse för innovativa processer och hur 

dessa tar sig uttryck i arbetslivet. 

Metod 

Det empiriska materialet i examensprojektet inhämtades genom en kreativ övning samt fem 

semistrukturerade intervjuer. Den empiriska informationen har därefter vägts mot den teori som 

selekterats och är av relevans för denna typ av studie. Detta för att kunna besvara studiens syfte 

samt forskningsfrågor. 

Slutsatser 

Vi anser att mycket i DIS ageranden stämmer väl in med hur valda teorier förespråkar att innovativa 

organisationer bör agera. Dock finns förbättringspotential, exempelvis i att uttalat ha en 

innovationsstrategi. 
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Abstract 

Background 

Dynamate Industrial Services (DIS) is an organization that delivers services to the production- and 

manufacturing industry. They do not explicitly work with innovation but they do have the interest 

and knowledge about innovations importance for the organization. In the economic climate of today 

organizations survival depends on creativity and innovation. It is this that forms the foundation of 

this study. 

Challenge 

The challenge is to identify and show the connections to the theories about innovation and which 

competitive advantage it brings. Thus may DIS, pronounced, develop innovation work and gain 

competitive advantage on the market. 

Purpose 

The main purpose of the study is to clarify the internal processes of DIS that fall within the frames of 

innovation and if possible provide suggestions for improvement related to innovation. The purpose 

linked to the learning objectives is also to gain knowledge and understanding for innovative 

processes and how these manifests in a working environment. 

Method 

The empirical data consists of a creative exercise and five semi-structured interviews. The empirical 

information has therefore been weighed against the theories which were selected and is of relevance 

for this type of study. This is to answer the purpose of the study and research questions. 

Conclusions 

We believe that much of DIS approach agrees well with the chosen theories advocate that an 

innovative organization should act. However, there is potential for improvement, such as developing 

an innovation strategy. 
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1 Inledning 

Inledningen ger en grundläggande bakgrund och förståelse till varför studien görs inom 

valt ämne, innovationsteknik. Här finns problemformulering, syftet samt vilka 

frågeställningar vi som författare försöker besvara. Slutligen förklaras innovationsbidrag, 

avgränsning och definitioner av centrala begrepp.  

1.1 Bakgrund 
Under en lång period var kyrkan en institution som formade, utbildade och bestämde. Förändringar 

kom under 1900-talet då stora affärsföretag bildades och blev den nya sortens institution. De 

affärsinstitutioner som hade störst inverkan under 1900-talet var de stora bilföretagen som med 

löpandebandprincipen präglade den nya typens produktionstekniker. Dessa var inte bara ledande 

företag under sin tid utan omformade även det företagsekonomiska landskapet. (Normann, 2001) 

Diskontinuerlig innovation (Discontinuous Innovation) är innovation som ändrar spelreglerna på 

marknaden och tvingar andra att följa de nya reglerna (Tidd & Bessant, 2010). Ford stod för början på 

en ny era och tvingade fordonsmarknadens övriga aktörer att anpassa sig efter det radikalt 

annorlunda arbetssättet.  

De förändringar som under 1900-talet revolutionerade industrin var endast startskottet till det som 

skedde i början av 2000-talet med företag som Apple, Google, Microsoft och Youtube. Dessa företag 

inte bara omformar sina och andras marknader utan sätter också nya gränser för hur produkter och 

tjänster kan utformas. 

Den svenska regeringen har en ny innovationsstrategi och angående den debatteras det om vikten av 

ämnet och att det bör tas på allvar. Några som gör sig hörda i debatten är, Anders Flodström -

styrelseordförande på stiftelsen vid namn punkt SE och före detta universitetskansler, Sven Otto 

Littorin - före detta arbetsmarknadsminister och David Nordfors - ordförande i tankesmedjan IIIJ 

vid Silicon Valley. De menar att Sverige, med ett förbiseende av innovation, riskerar att hamna efter. 

Om inte innovation anammas för att följa med i dagens värdeskapande i och med den nya tekniken 

och globaliseringen hotas idag inte endast enskilda jobb utan hela marknader. Den enda lösningen, 

menar de, är en innovationsekonomi där det ges utrymme för investeringar som stimulerar tillväxt 

och jobb som också bidrar till mer värdeskapande. (DI, 2012) Nuvarande näringslivsministern Annie 

Lööf noterar vikten av innovation, då hon i dagliga möten med företag får höra om att 

innovationsarbete är en nödvändighet för att klara av dagens globaliserade konkurrens (Barometern, 

2012). Även i näringslivet och Svenskt Näringsliv, inte minst deras VD – Urban Bäckström poängterar 

vikten av att det måste ges utrymme för innovation (DN, 2012a). Urban Bäckström talar om detta på 

marknaden i stort men vi ser att det även gäller inom organisationer. 

Nedan presenteras ett citat som belyser och summerar hur industrierna bör rusta sig för framtiden. 

”Liksom vi byggt vår framgång som industrination på förmåga att organisera produktion behöver vi 

nu bli lika skickliga i att organisera för tänkande och innovation – bygga tankefabriker – inte för att 

ersätta vår industriella bas, men för att stärka den.” – Mats Lindgren, civilingenjör och ekonomie 

doktor samt VD för analysföretaget Kairos Future. (DN, 2012b)  

När USA’s president Barack Obama blev omvald i november 2012 talade han i sitt segertal om att 

ligga i framkant och skapa en attraktiv framtid. Han lägger vikt vid att nationen skall sträva mot att 
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utveckla ny teknologi och innovationer. ”Våra barn ska växa upp med bra utbildning. Vi ska vara 

ledande inom teknologi och innovationer och där det finns jobb” – Barack Obama (DN, 2012c). USA’s 

president framhäver vikten av innovation i sitt segertal, vilket visar på vikten av att anamma ämnet.  

Vår syn på innovation stämmer väl överens med de åsikter som presenterats ovan. Vår uppfattning 

kring innovationens betydelse grundar sig också i den teori som vi valt att presentera i detta 

examensprojekt. Den kunskap vi tillgodogjort oss under vår utbildning i innovationsteknik har lett 

fram till dessa åsikter. 

Initiativet till examensprojektet kommer från organisationen DIS. Organisationen levererar tjänster 

till produktions- och tillverkningsindustrin. DIS arbetar i nuläget inte uttalat med innovation men har 

ett intresse i att få hjälp att tydliggöra hur de kan förbättra sina arbetsprocesser för att bli en 

organisation som stimulerar innovation. Det är det författarna (fortsatt vi) kommer försöka hjälpa 

dem med, genom att presentera förbättringsförslag hämtade ur den empiriska insamlingen vägt mot 

valda innovationsteorier.  

DIS VD Pär Holmgren, far till Oscar Holmgren (författare), drevs av intresset och kunskapen om 

ämnets relevans till att utforma en rad grundläggande frågeställningar som organisationen behövde 

ställa sig för att försöka ta reda på hur man skall kunna arbeta långsiktigt med att utveckla och ta 

tillvara på innovation. Dessa frågeställningar presenterades i ett mejl (2012) i hopp om att de skulle 

ha relevans för vårt examensprojekt. Frågeställningarna låg inom ramen för vårt intresseområde och 

ämnet innovationsteknik.  

Bakgrunden till examensprojektet börjar i det intresse som ämnet innovation inger vid 

konversationer med personer som inte är insatta eller har studerat ämnet. Innovation är i dag ett 

”ord” som många ser dagligen i reklamer eller som tidigare nämnts finns med i Obamas segertal. 

Under de två år som vi studerat innovationsteknik/företagsekonomi och innovationsteknik/it- 

entreprenörskap, har vi ett oräkneligt antal gånger diskuterat ämnet i olika sammanhang, 

konstellationer och med personer av olika social bakgrund. Därmed ser vi att innovation är av 

intresse för människor, även de som inte studerar eller arbetar med innovationsfrågor. Med all den 

uppmärksamhet innovation får, i medier och av stora företag, måste väl innovation vara av betydelse 

för framtiden?  

1.2 Problemformulering 
Mycket forskning tyder på att organisationer idag bör vara innovativa och kunna tänka nytt för att 

överleva (Martins & Terblanche, 2003; Thompson & Choi, 2006). Organisationens innovativa förmåga 

är beroende av de personer som arbetar och verkar i den. Det är personerna som utgör kärnan, har 

kompetensen och som avgör om organisationen blir innovativ eller inte (Martins & Terblanche, 

2003). Därför bör man alltså investera i människorna för att skapa en innovativ organisation. 

Amabile, Conti, Coon, Lazenby och Herron (1996) menar att grunden till all innovation är idéerna som 

kommer från en eller flera personer. Lyckade implementeringar av idéer kan leda till innovativa 

förändringar i organisationen. Utan idéer kommer inte heller någon innovation ske (Amabile et al. 

1996). Hur man tar hand om idéer är en viktig del i att utveckla en innovativ organisation. Men var 

ska organisationen börja? Volvo Personvagnar arbetade med projektet Vision 2020 där de 

experimenterade med relativt små innovationer och med hjälp av framgång i experiment lyckas 

övertyga ledningen att finansiera experiment i större skala (Börjesson & Elmquist, 2012).  
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Problem organisationer som DIS ställs inför, är att det allt mer blir en nödvändighet för överlevnad 

att på det senaste sättet lyckas skapa värde för kunden. Exempelvis ta fram nya tjänster och 

lösningar som skall täcka kundens behov och som kunden värderar högre än konkurrenternas 

erbjudanden. Ngo och O’Cass (2012) menar att frågor kring innovation och kunddeltagande med 

fokus på prestation är centralt inom forskningen. Dock erbjuder forskningen lite vägledning kring hur 

stor påverkan kundernas delaktighet har på organisationens innovationsförmåga och hur de arbetar 

tillsammans för att höja kvaliteten på tjänster. Ngo och O’Cass fick i studien fram empiriska bevis för 

att kunddeltagande ökar organisationens förmåga till både teknisk och icke-teknisk 

tjänsteinnovation. De slutsatser som drogs var att organisationer som vill utveckla sina kunskaper 

och färdigheter i strävan att bli en innovativ organisation bör involvera sina kunder i processen. 

Kunddeltagande förbättrar också kvalitén på tjänsterna. Studien visar också på att ledningen bör 

fokusera lika mycket på de icke-tekniska innovationsaktiviteterna då dessa får kunderna mer 

delaktiga vilket i sin tur påverkar kvaliteten på tjänsterna (Ngo & O’Cass, 2012).  

Det är av intresse för DIS men även för oss studenter att tydliggöra hur organisationer idag arbetar 

med innovation. För oss studenter för att förberedas inför kommande arbetsliv. För organisationer 

som DIS för att med innovativt arbete hänga med i den utveckling som just nu pressar hela den 

globala marknaden in i framtiden. En utmaning vi ställs inför är att förklara DIS nuvarande arbete 

med innovation på ett rättvist sätt. Därefter om möjligt ge eventuella förbättringsförslag utifrån den 

teori vi selekterar för att DIS skall kunna utvecklas och inte hamna efter i dagens föränderliga 

affärsklimat. 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med examensprojektet är att tydliggöra de interna processerna på DIS. Vi kommer 

studera ifall deras processer faller inom ramen för innovation och ge förbättringsförslag kopplade till 

innovation. Syftet kopplat till lärandemålen är också att få kunskap och förståelse för innovativa 

processer och hur dessa tar sig uttryck i arbetslivet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

 Har Dynamate Industrial Services (DIS) en organisation som stimulerar innovation? 

Underfrågor 

 Vilka förutsättningar har DIS att tillgodogöra sig av innovationsprocesser inom 

företaget? 

 Stödjer organisationen tvärfunktionella idé- och kompetensutbyten mellan 

avdelningar inom företaget som kan främja innovation? 

 Hur kan DIS använda sin kompetens till att stärka innovationsförmågan i företaget?  

Syftet med tre kompletterande underfrågor motiveras med anledning av att få ett djup i 

examensprojektets innovationsbidrag för DIS. Vi anser att endast besvarandet av huvudfrågan med 

ett jakande eller nekande svar, även vid ett utförligt sådant, inte redogör tydligt nog för läsaren våra 

intentioner med försök att presentera förbättringsförslag för DIS hämtade ur vår tolkning av empirin 

vägt mot teorin. Förhoppningen är även att övriga intressenter skall kunna tillgodogöra sig en 

djupare kunskap och förståelse för innovation. 
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1.5 Innovationsbidrag 
Innovationsbidraget för examensprojektet ligger i att ge förslag på hur DIS kan förbättra sitt arbete 

med innovation som en drivkraft för utveckling. Tillsammans med DIS diskuterades att ansatsen 

skulle ligga i att föreslå hur organisationen skall arbeta med innovation som kan bidra till ett förhöjt 

värdeskapande. Vi kommer presentera slutsatser utifrån besvarandet av forskningsfrågorna som för 

DIS kommer att vara applicerbara förslag på förbättringar av deras arbetsprocesser, metoder eller 

klimat. Innovationshöjden ligger i att presentera förslag för DIS som för dem är innovativa och kan 

bidra till värdeskapande. Vi ser även besöket på DIS huvudkontor och den kreativa övningen som ett 

direkt innovationsbidrag. Informanterna från DIS började tänka i nya banor och se nya möjligheter. 

Detta ser vi som ett definitivt steg mot ett påbörjat innovationstänk som förhoppningsvis ger ringar 

på vattnet. 

1.6 Avgränsning 
Avgränsningen i detta examensprojekt gör att målgruppen i huvudsak är uppdragsbeställaren DIS.  

Martins och Terblanche (2003) definierar organisationens kultur som något djupt rotat, ibland 

omedvetet, vad gäller värderingar och övertygelser som delas av medarbetarna i organisationen. 

Tidd och Bessant (2010) beskriver att kulturen är något som är djupare rotat än klimatet och inte 

påverkas så mycket över tid. En vanligt förekommande förklaring i forskningen till vad kultur är ”the 

way we do around here” (Martins & Terblanche, 2003 s.65). Tidd och Bessant (2010) beskriver hur 

klimatet påverkar möjligheten till innovation. Klimatet definieras av hur beteendemönstret, attityden 

och de känslor som karaktäriseras av företaget. Det som skiljer klimat från kultur på en organisation 

är att klimatet märks tydligare på en ytlig nivå inom organisationen och mer mottaglig för förändring 

och försök till förbättring (Tidd & Bessant, 2010). Vi har valt att studera klimatet på organisationen 

DIS. 

För att skapa ett kreativt klimat där idéer kan blomstra måste personerna i organisationen känna sig 

trygga. Thompson och Choi beskriver att psykologisk trygghet uppnås när personer inte är rädda för 

att det de gör skall uppfattas negativt eller att de blir straffade av andra. Psykologisk trygghet finns i 

tre nivåer (Thompson & Choi, 2006). 

 Organisatorisk nivå: Vilken företagskultur finns? Vad är det ledningen/chefer 

förmedlar?  

 Gruppnivå: Vilka normer råder i gruppen/arbetslaget? Straffas eller belönas 

oliktänkande?  

 Individnivå: Hur mycket skinn på näsan har den enskilde gruppmedlemmen? 

Detta examensprojekt fokuserar på den första, organisatoriska nivån. Vi applicerar den 

organisatoriska nivån på DIS strategiska nivå. Att förändra en kultur på en organisation tar i regel 

flera år (Tidd & Bessant, 2010). Examensprojektet kommer därför, till skillnad från Thompson och 

Choi’s frågeställning ovan, Vilken företagskultur finns? Vad är det ledningen/chefer förmedlar? 

istället studera det klimat som finns på företaget. Fokus ligger alltså på klimatet då det enligt Tidd 

och Bessant (2010) är lättare att påverka i en kortare studie.  

Något som anses vara en avgörande komponent i ett innovationsarbete är ”delad vision, ledarskap 

och viljan att innovera” (Tidd & Bessant, 2010 s.101). Vi kommer därför studera vad ledningen 

förmedlar och hur ledarskapet ser ut på den strategiska nivån.  
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Isaksen och Ekvall menar att de dimensioner som påverkar organisationsklimatet är Utmaning, 

Frihet, Idétid, Dynamik i de händelser som rör arbetet, Stöd för idéer, Förtroende och öppenhet, 

Lekfullhet och humor, Konflikthantering, Diskussioner/debatter och Risktagning (Isaksen & Ekvall, 

2010). Dessa dimensioner ligger till grund för utformningen av den empiriska undersökningen i 

examensprojektet. 

1.7 Definition av centrala begrepp 

1.7.1 Innovation  

”Innovation, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett 

samhälle och sedan sprids där” (Nationalencyklopedin, 2012). Termen innovation kommer från det 

latinska ordet Innovare och betyder i dess vidaste bemärkelse att skapa något nytt (Tidd & Bessant, 

2010).  

Tidd och Bessant (2010) förklarar att innovationer kan ske på olika nivåer, från inkrementella till 

radikala. Inkrementella innovationer handlar om att göra mindre förbättringar på redan existerande 

produkter eller tjänster. Att göra det man gör, men att göra det bättre. Radikala innovationer handlar 

om att göra något annorlunda, där skillnaden mot hur det gjordes tidigare är signifikant. Det finns 

innovationer som kallas omstörtande innovation (Disruptive Innovation). Omstörtande innovationer 

är ofta enklare och billigare än de befintliga produkterna/tjänsterna på marknaden. Lågpris flygbolag 

som Ryanair är ett exempel på omstörtande innovation. Sedan beskrivs ytterligare en form, 

diskontinuerlig innovation (Discontinuous Innovation). Det är innovation som ändrar spelreglerna på 

marknaden och tvingar andra aktörer att följa de nya reglerna. (Tidd & Bessant, 2010)  

Det finns olika sätt att se på innovation, här nämns några (Tidd & Bessant, 2010 s.16):  

 Innovation är ett lyckat utnyttjande av nya idéer. – Innovation Unit (2004) UK Department of 

Trade and Industri. 

 Innovation inom industrin inkluderar teknik, design, tillverkning, ledarskap och kommersiella 

aktiviteter kring marknadsföringen av en ny (eller förbättrad) produkt eller ny (eller 

förbättrad) process eller utrustning som är kommersiellt gångbar. – Freeman, C. (1982) The 

Economics of Industrial Innovation, 2nd edition, Pinter, London. 

 Företag uppnår konkurrensfördel genom att aktivt arbeta med innovation. De närmar sig 

innovation i dess vidaste bemärkelse där både ny teknik och nya sätt att göra saker på 

inkluderas. – Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London. 

 Ett innovativt företag är ett som lever och andas ”outside the box”. Det handlar inte bara om 

bra idéer, utan kombinationen av bra idéer, motiverad personal och en instinktiv förståelse 

av vad kunderna vill ha. – Branson, R. (1998) DTI Innovation Lecture. 

I Innovationsledning och kreativitet i svenska företag beskrivs innovation som något som är nytt, ger 

(ekonomiskt) värde, samt har uppnått spridning på en intern eller extern marknad (Richtnér & 

Frishammar, 2012). Vissa hävdar till och med att det bör vara en produkt eller tjänst som ger ett 

ekonomiskt värde på marknaden. I dagens samhälle finns en rad innovationer, till exempel socialt 

entreprenörskap. Där är ekonomiskt värde inte fokus utan andra värden är mer centrala. ”Detta 

medför även att vi behöver bredda vår syn på innovation och förstå att det är något som ligger 

bortom enbart fysiska produkter” (Richtnér & Frishammar, 2012 s.12). Vår definition av innovation är 

att det är något nytt som skapar värde för fler personer än den/de som bidrar med innovationen. 
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1.7.2 Kreativitet 

Kreativitet är svårdefinierat och betyder olika saker beroende på vem man frågar. I  Creativity and 

Innovation in Organizational Teams skriver författarna ”…a consensual blueprint or formula for 

producing creative products does not exist, nor is a deterministic method for producing creative 

products likely to emerge in the near future. Worse yet, creativity is different for different people—it 

varies from one domain to another, from one society to another, and from one historical period to 

another” (Thompson & Choi, 2006 s.3). 

Amabile (1998) beskriver kreativitet som en metod för problemlösning. Kreativitet är ett resultat av 

tre komponenter i samverkan. Den första handlar om kunskap inom ett visst område. Den andra 

komponenten är att ha kunskap om metoder för nytänkande och den tredje, inre motivation. En inre 

motivation, eller passion som Amabile (1998) också kallar det, leder till att problem får mer kreativa 

lösningar än de som ger yttre belöning. Yttre belöning så som pengar är alltså inte lika effektivt som 

inre motivation. Det som förespråkas är alltså vad Amabile (1998) kallar inre motivation. 

Kreativiteten blir som störst när dessa tre komponenter samverkar. För att en idé skall vara kreativ 

ska det tillföra något nytt och värdefullt. (Amabile, 1998) Vi anser att skillnaden mellan kreativitet 

och innovation finns i värdet. Något som är kreativt kan vara värdefullt för den personen som gjorde 

det kreativa, men blir innovativt först när det skapar värde för andra. Kreativitet är dock något vi ser 

stimulerar innovation och är en viktig komponent i innovationsarbete. 

Lindgren (2012) menar att ett kreativt klimat är den främsta förmågan i ett innovativt företag. En 

organisation med ett kreativt klimat har en inneboende strävan att förstå dess kunder och 

företagslandskapet. Vilket leder till att genomförandet bygger på kunskap snarare än gissningar. 

Lindgren menar att relativt enkla medel så som laganda och bra ledarskap kan leda till ett kreativt 

klimat. (Lindgren, 2012) 

1.7.3 Innovationsförmåga  

Med förmågor i företag syftar forskningen ofta på hur väl företaget utnyttjar sina resurser. Börjesson 

och Elmquist menar att förmågor handlar om både företagets processer och värderingar. Hur beslut i 

företag fattas och på vilka grunder. Börjesson och Elmquist definierar innovationsförmåga som ”ett 

företags förmåga att nå sitt mål att skapa nya produkter, tjänster, processer, affärer.” (Börjesson & 

Elmquist, 2012 s.20). De menar att innovationsförmåga ofta förväxlas med det något snävare: 

förmåga att utveckla nya produkter. Innovationsförmåga är inte heller samma sak som innovativitet, 

som det ofta blandas ihop med. Det senare är snarare en resultatdimension som kan mätas i antal 

patent eller antal produktlanseringar. Innovationsförmåga är ett vidare begrepp, kopplat till 

företagets strategiska vilja och avsikt att skapa bra förutsättningar för innovation i organisationen. 

Innovationsförmåga handlar alltså om hur organisationer bygger upp sin verksamhet och använder 

sina resurser. Ett annat sätt att uttrycka det är att det handlar om beredskapen för innovation. 

(Börjesson & Elmquist, 2012) 
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1.7.4 Värde och värdeskapande system 

Värde används inom områden som ekonomi, juridik, estetik, social jämlikhet och rättvisa eller etik för 

att nämna några (Normann, 2001). Med värdeskapande menar Normann (2001) generellt sådant 

som kan mätas i ekonomiska termer.  

Normann beskriver begreppet värdekedjan som Porter införde i sin klassiska text angående 

konkurrenskraftig strategi. Värdekedjan innebär att olika aktörer tillför värde i tur och ordning tills 

produkten, som sista anhalt når en passiv mottagare, alltså kunden (Normann, 2001). I dagens 

samhälle är det en förlegad modell för var värdet skapas för kunden. Värdekedjan fungerade tidigare 

då aktörer la till ett värde på produkten på en bestämd tid och plats. Med dagens dematerialiserade 

resurser i form av kunskap och information kan värde skapas närsomhelst och av vem som helst. 

Företagens placering i en värdekedja är inte längre av vikt. Normann menar att dagens maktspel på 

marknaden istället handlar om ”… vem som på det mest kreativa sättet kan utforma 

ramöverskridande systemlösningar…” (Normann, 2001 s.67). Alltså hur man i ett värdeskapande 

system kan samla resurser och kunskap för att tillsammans med kunden skapa värde. Kunden har 

alltså blivit medproducent och är inte längre en passiv mottagare. 

 

Vi har just presenterat en problematik och bakgrund till varför ämnet innovation är av 

intresse för studien. Utifrån bakgrunden presenterades syftet och de forskningsfrågor som 

examensprojektet söker finna svar på inom ämnet innovation. Innovationsbidraget har 

beskrivit vad studien kommer att försöka bidra med rent innovativt för organisationen och 

därefter presenterades den avgränsning för inom vilka ramar som studien kommer att röra 

sig. Här har även de centrala begrepp som är av vikt för kommande resonemang i denna 

studie presenterats.  
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2 Material och metod 

Under Material och metod finns en beskrivning av hur DIS bildades, deras affärsidé och 

vilka affärsområden de har. Här beskrivs också hur urvalet av informanter för studien 

gjordes. Vidare följer även en beskrivning av vår procedur för genomförandet av detta 

examensprojekt med framtagande av syfte och forskningsfrågor samt teoretiska 

motiveringar för metodiken. 

2.1 Organisationen Dynamate Industrial Services (DIS) 
Organisationen DIS är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB och bildades genom en 

organisationsfusion. Hösten 2009 slogs svenska Mektek AB, Stockholms Industriassistans AB och 

Dynamate AB’s externa verksamhet som låg utanför Scania ihop och bildade DIS. De övriga delarna 

av Dynamate AB är fortfarande ett separat dotterbolag till Scania. (DIS, 2012a) 

En förklaring av kompetenserna som sammanfördes och bildade DIS: 

 På Mektek AB tillhandahöll man tjänster inom exempelvis maskinflyttar, bygg-, el-, 

mekanik- och rörarbeten med underhåll. Även tillverkning, service samt projektering 

och genomförande för medelstor och tung industri med verksamhetsområde över 

hela Sverige. (DIS, 2012a) 

 Industriassistans AB sysslade med totalåtaganden gällande projektering, bygg-, el-, 

rör-, styr- och övervakningsarbete. Samt luftbehandling för verkstads- och 

läkemedelsindustrin, forskning och utbildning. (DIS, 2012a) 

 De delar utav Dynamate AB som blev en del av DIS var de som verkade på den 

externa marknaden och låg utanför Scania. Dessa delar tillhandahöll i 

sammanslagningen med kompetenser inom konstruktion, tillverkning, renovering 

och tillståndskontroller för specialverktyg och maskiner. Även bygg, energi, mekanik, 

VVS, styr, el och automation inom produktionsstöd och fastighetsunderhåll är 

verksamhetsområden som tillfördes. (DIS, 2012a) 

DIS affärsidé går ut på ”Att leverera tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter 

kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri”. 

(DIS, 2012b)  

DIS vision lyder: 

”Vi skall vara Sveriges förnämsta industriserviceföretag 

Vad betyder förnämsta för oss? 

Rätt kunder skall alltid sättas i främsta rummet 

Vi skall vara bäst när det gäller 

Vi skall ligga i framkant gällande utveckling av våra tjänster 

Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång” (DIS, 2012b) 
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DIS har en organisation som verkar inom tre affärsområden, Engineering, Fastighet och Produktion. 

Marknaden för dessa affärsområden finns inom fastighets-, bygg- och energisektorn. Men även 

läkemedels-, stål-, livsmedels- och verkstadsindustrin. De understödjer även företag inom offentlig 

sektor samt pappers/massaindustrin. (DIS, 2012c) 

DIS har ungefär 350 fast anställda och omsätter tillsammans med de cirka 100 inhyrda 

underentreprenörerna 450 miljoner kronor. De har 10 kontor på olika orter framförallt i 

Mälardalen/Stockholm men också i Dalarna och Göteborg. (Holmgren, 2012a) 

2.2 Urval och informanter ifrån DIS 
Informanterna som användes var utvalda i samråd med Holmgren (2012b), VD för DIS. De valdes 

utifrån vårt önskemål om fokus på den strategiska nivån av organisationen men också utifrån vilka 

Holmgren ansåg kunde bidra mest till examensprojektet. En avgörande faktor var också vilka som 

hade möjlighet att närvara på intervjudagen den 14 november 2012. Holmgren utgick från vilka det 

var som bar på information som kunde ge stoff till de forskningsfrågor som tidigare delgivits DIS. 

(Holmgren, 2012b) Informanterna har medgivigt ett användande av deras namn och titel i 

examensprojektet. De intervjuade presenterade i kronologisk ordning:  

Deltagare vid den kreativa övning, förmiddagen 2012-11-14: 

Dan Bergvall, Projektchef, Engineering 

Fredrik Tojen, Projektchef, Engineering 

Roger Levenrot, Projektledare, Engineering 

Mathias Westberg, Projektledare, Engineering 

Intervjuade, eftermiddagen 2012-11-14: 

Daniel Eriksson, Projektchef, Fastighet 

Pether Henriksson, Teknisk chef, Ledningen 

Pär Holmgren, VD, Ledningen 

Eftersom den kreativa övningen syftade till att samla information kring den kollektiva synen på 

organisationen kommer vi vidare hänvisa till Kreativ övning (2012) när vi talar om de ovan nämnda 

personers samlade uppfattning. 

För de intervjuade personerna kommer informationen inhämtad vid intervjutillfällena hänvisas med 

efternamn (2012). Ex: Eriksson (2012) 
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2.3 Procedur 
Hela examensprojektet hade sin början i vårt intresse för innovation och hur det tar sig uttryck i 

organisationer. En personlig förfrågan till Pär Holmgren, VD på DIS, gjordes om vad de har för behov i 

organisationen. Det besvarades med ett mejl med en del punktade frågeställningar kring behov i 

organisationen kopplat till innovation. Dessa tyckte vi vittnade om att ett fortsatt samarbete skulle 

kunna resultera i ett examensprojekt som skulle komma båda parter till nytta. Vi bokade därmed ett 

möte med Pär Holmgren på Mälardalens högskola. 

Vid det första mötestillfället var syftet att skapa en grundläggande förståelse för båda parter. Vi 

presenterade vårt intresse och Holmgren (2012a) presenterade DIS i allmänhet men också mer 

ingående om vilka frågeställningar som skulle vara av intresse för dem. Här skapade vi en 

grundläggande förståelse för DIS och började arbetet med att välja teorier som skulle kunna ligga till 

grund för examensprojektet. 

Efter första mötet med Holmgren fick vi tankar kring potentiella forskningsfrågor och vi tog initiativ 

till ett möte med en av våra lärare, Carina Sjödin universitetsadjunkt i innovationsteknik. Syftet var 

att få hjälp med att resonera fram en inriktning som vi skulle kunna utforma forskningsfrågor kring. 

Det var en givande diskussion även om den inte ledde fram till något konkret. Efter det utformades 

ett första utkast på forskningsfrågorna samt syfte för studien. Dessa utformades i förhållande till de 

förslag DIS hade på fokusområden men även i förhållande till tillgängliga teorier och våra egna 

intressen inom innovation.  

Syftet för studien formulerades:  

”Huvudsyftet med examensprojektet är att tydliggöra de interna processerna på DIS som potentiellt 

faller inom ramen för innovation och eventuellt ge förbättringsförslag kopplade till innovation. Syftet 

kopplat till lärandemålen är också att få kunskap och förståelse för innovativa processer och hur 

dessa tar sig uttryck i arbetslivet.” 

Vi hade börjat samla in och söka lämpliga teorier som studerades allteftersom förståelsen för empirin 

och frågeställningarna växte fram. I och med den grundläggande vetskapen om vad det var för 

information vi skulle inhämta om organisationen väljer vi en kreativ övning som vi tror kommer 

hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. En kreativ övning eller någon form av kreativt verktyg är 

även något som uppmuntras i examensprojektets kursbeskrivning. Övningen kallas Relationsmatris 

och är hämtad från Michanek och Breilers (2007) bok Idéagenten 2.0. Vi valde den övningen för att 

den enligt Michanek och Breiler (2007) kan användas vid tillfällen då ett visst problemområde är 

otydligt och man på ett enkelt sätt vill öka förståelsen för problemområdet. Vi ansåg att övningen 

skulle passa perfekt för vårt fokusområde, som är processer och informationsflöden inom DIS. Vi 

hade frågeställningar men inte en klar bild över hur processerna eller informationsflödena inom DIS 

fungerade. Vi ansåg även att en gruppövning skulle vara ett bra komplement till de individuella 

intervjuerna och ge en mer nyanserad och kanske mer rättvis bild av DIS processer och metoder. 

Våra förväntningar på övningen var att den skulle resultera i att ge oss en bättre förståelse för 

förhållandena mellan olika avdelningar, kommunikations- och informationsflöden.  

Det första utkastet vi skickade av forskningsfrågorna till VD Pär Holmgren fick vi positiv respons på då 

han ansåg att de var relevanta för DIS. Ytterligare ett möte äger rum där diskussioner kring att 

smalna av fokusområdet i examensprojektet förs. Mycket praktiska punkter togs upp som behövde 



KIN 180 Mälardalens Högskola – IDT  HT-12 
 Examensprojekt - Dynamate Industrial Services  

 
11 (40) 

lösas för fortsatt samarbete, bland annat sekretessavtal. Vid detta mötestillfälle bokade vi även in en 

heldag på DIS huvudkontor den 14 november. Där skulle vi komma att hålla en kreativ övning samt få 

möjlighet att intervjua några medarbetare inom organisationen.  

Vi diskuterade forskningsfrågorna en sista gång innan de fastställdes. Denna gång med vår lärare 

Tomas Backström, professor i innovationsteknik. Mötet resulterade i att forskningsfrågorna 

formulerades på ett kortare och mer informativt sätt. Detta för att smalna av fokusområdet och göra 

examensprojektet överblickbart och hanterligt. Senare fick vi veta att Sten Ekman, universitetslektor, 

skulle vara vår handledare. 

De forskningsfrågor som fastställdes till dagen för den kreativa övningen och intervjuer var: 

Huvudfråga 

 Har Dynamate Industrial Services(DIS) en organisation som stimulerar innovation? 

Underfrågor 

 Vilka möjligheter har DIS att tillgodogöra sig av innovationsprocesser inom 

företaget? 

  Stödjer organisationen tvärfunktionella idéutbyten mellan avdelningar inom 

företaget som kan främja innovation? 

Vi väljer att här ovan presentera hur forskningsfrågorna var formulerade vid tillfället för den kreativa 

övningen och intervjuerna. Detta för att uppdragsgivaren DIS skall se att materialet överensstämmer 

med det som presenterades för dem vid angivet tillfälle. Dessa frågeställningar skiljer sig inte i någon 

större utsträckning ifrån de forskningsfrågor som slutligen fastställdes.  

Dagarna innan heldagen på huvudkontoret på DIS förberedde vi den kreativa övningen och de tre 

intervjuerna. Vi gjorde en presentation för den kreativa övningen i det internetbaserade 

mjukvaruprogrammet Prezi. Presentationen gjordes, dels för att presentera de olika stegen i den 

kreativa övningen men också för att ge information om vilka vi är, vår bakgrund, vad vi studerar samt 

vilka forskningsfrågorna var och vårt syfte. 

Innan genomförandet av den kreativa övningen välkomnades de fyra deltagarna och vi presentade 

dagens upplägg och vilka vi är. En uppvärmningsövning hölls, som vi valt att kalla nyckelknippan. 

Utförandet av den kreativa övningen förklaras mer utförligt senare i examensprojektet. Under den 

kreativa övningen hölls öppna diskussioner som spelades in samt anteckningar fördes på ett A3 

dokument som visualiserar informationsflöden, aktiviteter och avdelningar på DIS. På eftermiddagen 

genomfördes tre semistrukturerade intervjuer. Den empiriska information vi inhämtade under dagen 

kommer ligga till grund för den analys och diskussion vi för i relation till teorin.  

Ljudinspelningarna som gjordes den 14/11 transkriberades under de nästkommande dagarna. 

Samtidigt upprättas grunden för det som i läsande stund är det slutgiltiga examensarbetet som är en 

del utav examensprojektet inom innovationsteknik. Vidare arbetade vi i en kontinuerlig process 

skiftandes mellan olika delar av detta dokument för att med största möjlighet i slutändan kunna 

frambringa slutsatser och förslag på förbättringar åt DIS.  
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De forskningsfrågor som slutliggen fastställdes och besvarades var: 

Huvudfråga 

 Har Dynamate Industrial Services(DIS) en organisation som stimulerar innovation? 

Underfrågor 

 Vilka förutsättningar har DIS att tillgodogöra sig av innovationsprocesser inom 

företaget? 

 Stödjer organisationen tvärfunktionella idé- och kompetensutbyten mellan 

avdelningar inom företaget som kan främja innovation? 

 Hur kan DIS använda sin kompetens till att stärka innovationsförmågan i företaget? 

Vi har både innan, under och efter processen för examensprojektet fått kontinuerlig positiv feedback 

från DIS VD. Det vidhåller en trovärdighet och en relevans för detta examensprojekt. Efter 

examensprojektets avslutande har vi även gett förslag och öppnat upp för en återträff med reflektion 

och feedback. 

2.4 Teoretisk metodik och datainsamlingsmetoder 
Vi valde att analysera en viss organisation, därmed är detta examensprojekt en så kallad fallstudie 

(Bryman, 2011). Organisationen är som tidigare presenterat DIS. Vi kommer genom empiriska 

observationer på organisationen DIS besvara frågeställningarna kopplat till de valda teorierna.  

Bryman (2011) menar att i en kvalitativ metod med deltagande observationer och ostrukturerade 

intervjuer förespråkas för den typ av studier när ett specifikt objekt skall studeras. Dessa resonemang 

ledde fram till att vår empiriska information inhämtats med bland annat en kreativ övning samt 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer användbara när 

man vill förstå processer. Den intervjuade kan beskriva ett led av händelser och aktiviteter, eller en 

händelse. På så vis beskrivs processen och det som personen ifråga tycker är viktigt kommer fram. De 

semistrukturerade intervjuerna utgick från vad Bryman (2011) kallar för en intervjuguide som har i 

syfte att låta intervjuaren utgå från ett antal punkter som rör sig inom temat för forskningen och 

syftet med intervjun, men stor frihet ges även till besvarandet och ordningsföljden för guiden. Vi 

använde oss utav denna guide för att få igång berättandet ifrån intervjupersonerna och söka 

kopplingar till vår forskning samtidigt som vi, enligt tidigare i stycket, ville få en personlig skildring. 

Detta för att få en så rättvisande bild som möjligt av hur organisationen DIS fungerar och arbetar.  

Under dessa intervjuer samt vid tillfället för den kreativa övningen fördes anteckningar vid sidan av 

fullständiga ljudinspelningar. Vi spelade oavbrutet in både intervjuer och den kreativa övningen vid 

besöket på DIS huvudkontor. Vi genomförde intervjuerna samtidigt som vi förde fältanteckningar och 

mer specifikt provisoriska eller preliminära anteckningar (Bryman, 2011). Fältanteckningar är till för 

att underlätta minnet med alla intryck under observationer, så att inget glöms eller missas och 

Bryman (2011) presenterar olika kategorier på dessa där provisoriska eller preliminära anteckningar 

överensstämmer med hur vi antecknade under dagen på DIS huvudkontor. Eftersom att vi spelade in 

allt fördes endast enklare och kortare minnesanteckningar som komplement till ljudfilerna för att 

tillgodogöra oss en mer verklighetsavspeglande bild av intervjuerna och den kreativa övningen. 

Bryman argumenterar för att så fort som möjligt skriva mer fullständiga noteringar som rör intryck, 

plats, deltagande personer, tidpunkt etcetera. Detta för att undvika situationen där man efteråt 
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”undrar vad som menades med ett visst uttryck” (Bryman, 2011 s.397). Det inspelade materialet 

omfattande flera timmar och bearbetades därför skriftligt dagen efter och två dagar efter. 

Under intervjuerna och den kreativa övningen eftersträvades en objektivitet. Bryman (2011) 

presenterar olika roller vid kvalitativ undersökning, vi använde oss av observatör-som-deltagare. Med 

detta menas att vi med största möjliga mån var närvarande som intervjuare och inte försökte 

påverka informanterna för mycket. Endast vår delaktighet och informanternas vetskap om att Oscar 

(författare) är son till företagets VD var en tillräcklig faktor för eventuell påverkan, det var vi dock väl 

medvetna om. Vidare resonemang kring subjektivitet/objektivitet förs i analys och diskussionsdelen.    

Tack vare att urvalet av informanter skedde i samråd med DIS VD blev informanterna selekterade 

med hänsyn till deras kunskap som var högst relevant för vår undersökning. Vi berövades inte 

information eller mötte motstånd vilket Bryman (2011) beskriver kan vara ett problem vid kvalitativa 

undersökningar. I och med att inbjudan till intervjuerna och den kreativa övningen kom ifrån DIS VD 

kan det även ha bidragit till att vi inte led bristande engagemang eller en likgiltighet som Bryman 

(2011) menar också kan förekomma gällande informanternas inställning till intervjuarnas forskning. 

Då stödet och inbjudan kom ifrån VD:n påverkar det informanterna med en medvetenhet om att 

deras uppgift med deltagande är av relevans och intresse för organisationen. Dock vill vi poängtera 

att vi vet om att vi fick tillgång till dyrbar tid för de som ställde upp och var med under den kreativa 

övningen och intervjuer. 

En kvalitativ metod har enligt Holme och Solvang (1997) en fördel vid behovet av att skapa sig en 

helhetsbild som kan öka förståelsen. Kriterier som reliabilitet, replikation och validitet anses vara 

sådant som åsidosätts eller helt utelämnas i viss kvalitativ forskning enligt Bryman (2011). 

Svårigheterna med dessa begrepps applicerbarhet på kvalitativ forskning är att kunna genomföra en 

likadan undersökning en gång till då de sociala sammanhangen i vår studie sannolikt inte går att 

replikera exakt. Vad gäller arbetets reliabilitet så har vi en intern reliabilitet som enligt Bryman (2011) 

är en intern överenskommelse där vi som forskare har kommit överens om hur vi skall tolka inhämtat 

material. Detta är också en produkt av att vi har valt att studera en, för sin marknad, unik 

organisation och därför i enlighet med Brymans (2011) externa validitet, inte tror att vi presenterar 

en studie som kan användas som mätinstrument för andra organisationer. Den externa validiteten 

berör i vilken grad studiens resultat kan användas vid andra situationer och/eller miljöer. 

Studien rör sig inom ramen för kvalitativ forskning och har sin utgångspunkt i en kritisk hermeneutisk 

tolkning, som är tolkningen av företagsmaterial där analys och insamling baseras på förförståelsen av 

kontexten (Bryman, 2011). En explanativ i kombination med normativ studie betyder att man både 

söker djupare kunskap och förståelse i strävan efter att kunna förklara och beskriva samt att med en 

förförståelse vill försöka föreslå förbättringsförslag (Björklund & Paulsson, 2003). Det som just 

presenterats förklarar hur vi tar oss an detta examensprojekt. Vi har en förförståelse av ämnet 

innovation som vi går in med när vi skall söka ny kunskap, förståelse och utifrån det möjligen ge 

förbättringsförslag till DIS. Dessa förbättringsförslag kommer ha sin grund i vår innovationsteoretiska 

förståelse och utveckling i förhållande till empirin och syftar till att ge DIS förbättringsförslag av 

innovativ natur. Utifrån att vi inte lägger vikt vid att våra resultat skall kunna användas vid ett annat 

än just den här studiens sammanhang, som nämnt i tidigare stycken, fokuserar vi på att kunna 

presentera resonemang utifrån abduktion (Björklund & Paulsson, 2003), med det menas att vi 

kommer att skifta i abstraktionsnivåer mellan teori och empiri. Detta för att låta en förståelse och 
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kunskap växa fram för att våra kopplingar mellan teori och empiri skall bli så rättvisande och 

trovärdiga som möjligt.  

Innovation är grunden för frågeställningarna och därav kommer teorier om innovation att tas upp. 

Teorier om innovationsledning är också av relevans då våra underfrågor finner sina svar i hur man 

kan effektivisera eller förbättra innovativa processer eller klimat, inom organisationer. Med ett 

teoretiskt urval som Bryman (2011) förklarar förespråkas vid kvalitativa intervjuer, eftersom att vi 

inte tjänar på att göra ett sannolikhetsurval av teorier, bygger även på de tidigare resonemangen om 

abduktion. Ett teoretiskt urval beskriver Bryman (2011) är teoribildning på empirisk grund och med 

det menas att utifrån de teorier som man initialt har valt ut, samlar in fakta genom intervjuer etc. för 

att sedan, uppnå en tillräcklig mängd empiri för de valda teorierna och därefter gå tillbaka för att 

välja ut fler teorier baserat på den empiri som är inhämtad.  

Valet av metod för denna studie har sin grund i att vi vill besvara frågeställningarna genom att tolka, 

utforska och bygga på nya kunskaper kring ämnet innovation i relation till den empiriska kontext som 

står för organisationen DIS. I och med att vi skall tolka en organisations nuläge och dess arbetsätt och 

sedan jämföra samt förklara denna genom teorier för att sedan föreslå eventuella förbättringsförslag 

ligger detta examensprojekt inom ramen för det som just presenterats. Förförståelsen och 

kunskapsbyggandet genom processen har relevans då vi ständigt har nya utgångspunkter i vår 

tolkning som styrker våra slutgiltiga resultat och slutsatser. 

2.4.1 Beskrivning av kreativt moment 

Den kreativa övningen började med att informanterna skrev på avtalet Samtycke att medverka i 

undersökning i samband med examensarbete i Innovationsteknik på Mälardalens högskola. I avtalet 

tillämpades Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där det grundläggande individskyddskravet 

beskrivs i fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna medverkade av fri vilja och godkände 

samtyckeskravet som lyder: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke” 

(Vetenskapsrådet, 2012 s.9). Informanterna tillät ljudinspelning under den kreativa övningen. 

Den kreativa övningen genomfördes för att identifiera de behov, problem och möjligheter DIS har i 

dagsläget. Övningen kallas Relationsmatris hämtad från Idéagenten 2.0 handbok i idea management 

(Michanek & Breiler, 2007). Deltagarna fick skriva på post-it lappar vad de anser bör finnas med i ett, 

för dem, vanligt projekt. Tid för det momentet var cirka fem minuter och det utfördes enskilt. 

Därefter fick de gemensamt grupperad ihop lapparna och namnge dessa grupper med lämpliga 

rubriker på ett A3 papper. Det momentet, samt följande, utfördes under gemensam diskussion. 

Därefter fick varje deltagare rösta på de lappar de ansåg var viktigast i ett projekt genom att fördela 

ut fem streck på vilka lappar de ville. Utifrån lapparna med streck fördes sedan en öppen diskussion 

kring deras relevans och varför det hade röstats som det hade gjort. Lapparna med streck gicks 

igenom i fallande ordning, från flest röster till minst. Deltagarna ritade även relationslinjer mellan de 

olika grupperna med förklaringar om vad relationen gick ut på. Detta gjordes för att hitta de kritiska 

variablerna i projekt samt i DIS arbete överlag. Övningen visualiserade hur händelser och aktiviteter i 

ett projekt hänger ihop, till exempel vilka informationsflöden som har störst vikt. 
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Resultaten från övningen är enligt Michanek och Breiler (2007) att övningsledarna kan få en mer 

nyanserad bild, och vid behov kunna lyfta ut separata delar, av problemet eller fokusområdet som 

övningen används för att tydliggöra.   

2.4.2 Beskrivning av semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna började, precis som i den kreativa övningen och med samma syfte, med att 

informanterna skrev på avtalet Samtycke att medverka i undersökning i samband med 

examensarbete i Innovationsteknik på Mälardalens högskola.  

Intervjufrågorna baserades främst på Isaksen och Ekvalls (2010) forskning kring vilka dimensioner 

som skapar ett kreativt klimat på en organisation. Dessa dimensioner handlar om frihet hos 

medarbetarna, hur mycket kan de bestämma över utförandet av arbetet, ifall de tillåts och vågar ta 

risker, om det finns stöd för idéer och hur konflikter hanteras (Isaksen och Ekvalls, 2010). För att 

avgöra ifall DIS har en innovativ organisation ville vi ta reda på ifall det finns ett kreativt klimat och 

utgick därför från dessa dimensioner. 

Vi var intresserade av att få en subjektiv beskrivning av organisationen. Hur medarbetarna upplever 

klimatet var av relevans för att besvara forskningsfrågorna. För att inte styra de intervjuade var 

frågorna öppet formulerade. Frågor som ”Vad har du för intresseområden?”, ”Hur arbetar ni mellan 

de tre affärsområdena Engineering, Fastighet och Produktion?”, ”Hur ser er kommunikation med 

kunder ut?” och ”Vad har du för roll på DIS?” ställdes. Följdfrågor ställdes också när vi tyckte svaret 

var intressant och ville få reda på mer kring ett visst område.  

Thompson och Choi (2006) diskuterar begreppet grupptänk (Groupthink) i Creativity and Innovation 

in Organizational Teams. Grupptänk innebär att individerna i en grupp påverkas av vad andra säger 

och det bildas en konformitet inom gruppen. Den generella tendens som finns i grupper är att man 

hellre utväxlar information eller idéer som alla har gemensamt än unik sådan (Thompson & Choi, 

2006). Ifall grupptänk uppstår är risken att de personliga åsikterna inte kommer fram. För att undvika 

grupptänk och konformitet intervjuades informanterna en i taget.  

De möten/intervjuer som fördes med Pär Holmgren spelades inte in, där använde vi oss utav vad 

Bryman (2011) kallar för fullständiga anteckningar. Med det menas att de fältanteckningar som förs 

under intervjun är tillräckligt detaljerade för att inte få missvisande återgivning. 

All den empiriska informationen som vi presenterar i examensprojektet har granskats av respektive 

informant. Med det menar vi att innan den slutgiltiga versionen skickades in fick alla informanter på 

DIS en möjlighet att komma med synpunkter på den delen som berörde dem i empirin. Ingen utav 

informanterna återkom med invändningar på det empiriska materialet. 

Det som just presenterats har varit i syfte att skapa en grundläggande bild för detta 

examensprojekt. Både en beskrivning av DIS som organisation och de informanter som har 

hjälpt till och bidragit till detta examensprojekt har presenterats för att tydliggöra varifrån 

det empiriska materialet är inhämtat. Därefter har vi presenterat vår procedur för hur vi 

har arbetat fram detta examensprojekt för att öka transparensen och därmed trovärdighet 

och förståelse. En beskrivning av metoden lutad mot teorin presenterades även för att 

tydliggöra examensprojektets ansats. 
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3 Teoretisk referensram 

Här presenteras den teoretiska referensramen. De teorier vi valt utifrån relevans för 

examensprojektet beskrivs. Dessa teorier kommer vi analysera, diskutera och väga mot 

empirin för att besvara syftet och de ställda forskningsfrågorna. 

3.1 Värdeskapande 
Normann (2001) menar att i organisationer där tillgångar och kompetens förts samman på ett sätt så 

att dessa är låsta, skyddade eller sammanvuxna, blir de svåra att forma eller nyttja. I dessa fall 

betraktas deras värde bäst genom att se vad de kan åstadkomma för värdeskapande. Kortsiktigt kan 

det vara befogat att låta dessa agera för att tillgodogöra aktieägarna vinst. På lång sikt skapas ett 

större värde för aktieägarna och organisationen om man kan utveckla nya tjänster eller produkter för 

kunden med tillgångar och kompetens som inte är låsta eller svåra att forma. När värdet ökar för 

kunden, ökar också värdet i förlängningen för den egna organisationen. (Normann, 2001) 

Normann (2001) menar att företag måste arbeta i en värdeskapande process där flera aktörer bidrar i 

en samproduktion. Samproduktion innebär att man väcker vilande resurser som på ett effektivt sätt 

sammanför kompetenser genom att koppla ihop olika aktörer i nya konstellationer för att skapa 

värde. ”Ledarnas personliga förmåga att kommunicera tillhör de faktorer som främst gör 

kommunikationsprocessen och samskapandet av en nytolkad eller framväxande verklighet effektiv” 

(Normann, 2001 s.329). Genom att hålla kommunikationen vid liv skapas värde för kunden. Det är 

viktigt att kommunikationen och det rådande klimatet är något som alla kan vara tillfreds med för att 

arbetet skall fungera på ett tillfredsställande sätt (Martins & Terblanche, 2003). Normann menar att 

för att verkligen bli kundorienterad bör relationen sträckas även till kundens kund (Normann, 2001).  

Normann menar att dagens utmaning för företagsledare är att mobilisera, hantera, och använda 

resurser. Företagsledare behöver se möjligheterna i att organisera internt och externt för att 

använda sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt för att skapa ett värde för kunden. Kraven 

på att anskaffa eller äga resurser är i dagens samhälle inte längre avgörande för framgång. 

(Normann, 2001) 
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3.2 Innovationsprocesser 
Tidd och Bessant (2010) presenterar i Managing Innovation en innovationsmodell som nedan 

beskriver och visualiserar hur en innovativ process kan gå till (Figur 1). Denna modell används som en 

grundpelare i examensprojektet för att, tillsammans med andra teorier, studera ifall DIS har en 

innovativ organisation. Syftet med innovationsmodellen är också att visa vilken referensram vi har 

och kommer finnas med i våra resonemang i examensprojektets diskussion. 

Innovation handlar om att göra kopplingar och upptäcka möjligheterna, dra nytta av dem för att 

skapa produkter och tjänster som leder nya till marknader. Men innovation handlar inte bara om att 

skapa nya marknader utan också om att erbjuda nya tjänster på den befintliga marknaden (Tidd & 

Bessant, 2010). Den första fasen i innovationsprocessen handlar om att LETA efter dessa möjligheter 

för innovation (Figur 1). Oavsett om man arbetar i en stor etablerad organisation eller vill starta ett 

eget företag gäller det att generera så många idéer och koncept som möjligt. Alex Osborns 

formulerade fyra regler kring brainstorm där den första lyder ”kvantitet framför kvalitet” (Thompson 

& Choi, 2006 s.32). Den regeln går helt i linje med den första fasen där det gäller att hålla ett öppet 

sinne och tänka brett. 

 

Figur 1. Modell av innovationsprocessen (Tidd och Bessant, 2010) Egen översättning. 

Den andra fasen av innovationsprocessen handlar om att VÄLJA bland idéerna (Figur 1). Inte ens de 

mest framgångsrika företagen har tillräckligt stora plånböcker att förvekliga alla idéer utan måste 

selektera. Organisationer har inte råd att innovera planlöst och i denna fas understryks vikten i att ha 

en innovationsstrategi. Syftet med denna fas är att skapa koncept som går att vidareutveckla. 

Organisationen behöver fundera om de behöver kompletterande kunskap, utrustning, resurser och 

så vidare. Ett viktigt strategiskt drag är att dra nytta av de interna kompetenserna men också fundera 

på ifall man skall ta in extern kompetens. (Tidd & Bessant, 2010) 

När organisationen gjort ett strategiskt val och arbetar de vidare i implementeringsfasen (Figur 1 

IMPLEMENTERA). I denna fas vävs olika delar och kunskap samman till en helhet. Början av denna fas 

kantas ofta av osäkerhet och detaljer kring teknik, marknadskrav och konkurrens. Beslut baseras ofta 

på kvalificerade gissningar. En omvärldsanalys brukar räta ut frågetecken och ett iterativt arbete tar 

vid där utveckling av tjänsten eller produkten utvärderas och förbättras gradvis för att bygga upp 
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tillräcklig kunskap kring innovationen. Innovationen lanseras så småningom på en intern eller extern 

marknad och mer kunskap kring dess mottagande utvecklar ofta innovationen ytterligare. (Tidd & 

Bessant, 2010) 

Syftet med innovation är att skapa värde. Drivkraften kan vara till exempel ett kommersiellt intresse 

– att ta marknadsandelar. Eller som när det handlar om sociala innovationer – skapa värden i 

samhället som kanske inte direkt kan mätas i ekonomiska termer utan mer i form av livskvalitet, 

personlig utveckling och samhällsutveckling. Men givetvis kan ekonomiska och sociala mål nås 

samtidigt i många fall. Den fjärde fasen i innovationsprocessen handlar om att bevara värdet som 

skapas (Figur 1 BEVARA). Det kan göras på många olika sätt, från formella metoder som patentering 

eller mer informella som tyst kunskap. En viktig del av denna fas är att stimulera att börja om 

processen. Om lanseringen blir misslyckad bör man fundera kring vad man skall göra annorlunda 

nästa gång. Ett mer förekommande scenario är dock att man förfinar tidigare succéer till nästa 

generation med reviderade och förbättrade funktioner. (Tidd & Bessant, 2010) 

3.3 Dimensioner som påverkar kreativitet i organisationsklimatet  
Isaksen och Ekvall (2010) tar i sin forskning upp hur klimatet är inom innovativa organisationer och 

därför är deras forskning central i examensprojektet. Bland annat menar de att en innovativ 

organisation är en organisation som har möjligheten att anpassa sig till omgivningen den verkar inom 

genom exempelvis nya tjänster och/eller strukturer. 

Isaksen och Ekvall (2010) forskade kring vilka dimensioner som påverkar organisationsklimatet. Dessa 

10 dimensioner i klimatet visade sig vara de som påverkar kreativiteten i organisationen:  

 Utmaning: Hur utmanad, emotionellt engagerad och dedikerad är medarbetarna i 

sitt arbete?  

 Frihet: Hur stor frihet har medarbetarna att bestämma över hur de ska utföra sitt 

arbete?  

 Idétid: Har medarbetarna tid för eftertanke innan de måste agera?  

 Dynamik i de händelser som tillhör arbetet  

 Stöd för idéer: Finns det utrymme att realisera nya idéer?  

 Förtroende och öppenhet: Vågar medarbetarna säga vad de tycker och uttrycka sina 

åsikter?  

 Lekfullhet och humor: Hur avslappnad är arbetsplatsen – är det okej att ha kul?  

 Konflikter: Till vilken grad finns det interpersonella konflikter eller ”krigsföring”?  

 Diskussioner/Debatter: Till vilken grad diskuterar man och för livliga debatter kring 

problem?  

 Risktagning: Är det okej att misslyckas?  

Dimensionerna låg till grund i utformningen av den empiriska studien som genomfördes på DIS. Där 

studeras medarbetarnas upplevelse av organisationen. Deras upplevelse kommer vägas mot dessa 

dimensioner för att se tendenser till ett kreativt klimat på DIS.  
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3.4 Organisatoriskt lärande 
Argyris har haft stor betydelse i dagens uppfattning kring organisatoriskt lärande och fördjupat 

förståelsen av upplevelsebaserad lärande. Argyris utvecklade tillsammans med Schön teorier kring 

single-loop och double-loop learning (Smith, 2001). Argyris och Schön menade att lärande betyder att 

upptäcka och rätta till problem. När organisationen stöter på problem finns det en plan, det finns 

normer och värderingar som man kan arbeta efter. Single-loop learning menar Argyris och Schön är 

när organisationen ändrar sättet att förhålla sig till problemet enligt den plan, de normer och 

värderingar som redan finns (Smith, 2001). Double-loop learning är när ett problem uppstår och 

korrigeras genom att ändra på den plan, de normer och värderingar organisationen har (Smith, 

2001). Normann (2001) tar upp de ursprungliga tankarna av Argyris och Schön med single-loop 

learning och double-loop learning men beskriver en tredje dimension av organisationers strävan efter 

resultat. Denna form av lärande kallar Normann för oupphörlig målmedveten emergens. Det betyder 

att organisationen har en kritisk hållning och ifrågasätter ständigt sitt arbete. De har kapacitet och 

beredskap att omtolka och göra rambrytande re-konfiguration när det behövs (Normann, 2001).  

3.5 Innovationsförmåga 
Börjesson och Elmquist (2012) är författarna av första kapitlet, Att utveckla Innovationsförmåga i 

stora industriella företag – erfarenheter ifrån Volvo Personvagnar, i boken Innovationsledning och 

kreativitet i svenska företag (Richtnér & Frishammar, 2012). I boken presenteras att synen på 

innovation bör skifta fokus för att öka svenska företags innovationskraft. Fokus bör gå från att 

innebära teknikbaserad produkt- och processinnovation till att även inrymma nya tjänster, 

affärsmodeller och design. Detta krävs för att företagens affärer ska växa trots den ökade 

konkurrensen (Richtnér & Frishammar, 2012). Definitionen av innovation är ”ett nytt värde som har 

skapats antingen för en kund eller för det producerande företaget” (Börjesson och Elmquist 2012 

s.20).  De diskuterar begreppet innovationsförmåga och menar att det handlar om att skapa nya 

förutsättningar för företag att vara innovativa på. Det handlar om hur företag organiserar 

verksamheten och hur resurserna används. Alltså om att skapa möjligheter för innovation (Börjesson 

& Elmquist, 2012). ”En första lärdom är att det är anmärkningsvärt (och uppmuntrande) att se hur 

mycket ett fåtal personer med engagemang och drivkraft faktiskt kan åstadkomma i en stor 

organisation; några få eldsjälar kan verkligen förändra genom att successivt föra in både nya sätt att 

arbeta och nya sätt att tänka” (Börjesson & Elmquist, 2012 s.26). Börjesson och Elmquist beskriver 

utifrån erfarenheterna på Volvo Personvagnar att det är viktigt att skapa en gemensam 

språkbildning. De menar att de nya orden var särskilt viktiga i kommunikationen. Dessa var till 

exempel common good, experimenting, innovate differently och paradigm shift (Börjesson & 

Elmquist, 2012). Orden spreds i organisationen där olika begrepp plockades upp och fick fäste. 

Genom att konsekvent använda valda ord och fraser försökte man skapa ett gemensamt språk kring 

innovationsförmåga och få ett gemensamt tankesätt (mindset) (Börjesson & Elmquist, 2012). Den 

gemensamma språkbildningen var viktig både för att kunna adressera de utmaningar Volvo 

personvagnar stod inför och för att få skapa förståelse på möten (Börjesson & Elmquist, 2012).  

Johansson (2005) tar i boken Medicieffekten upp att, effekten av skärningspunkter mellan olika 

områden eller discipliner, har potential i att skapa nya innovationer. En skärningspunkt kan till 

exempel skapas genom att kombinera två discipliner, som biologi och arkitektur. I boken beskrivs 

exemplet med en arkitekt som fick i uppgift att bygga en stor och attraktiv kontorsbyggnad. 

Problematiken som arkitekten ställdes inför var att byggnaden inte skulle ha någon klimatanläggning 
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trots dess placering i den Afrikabelägna staden Harare där temperaturerna skiftar mellan 40 och 5 

plusgrader på dagen respektive natten. Arkitekten ifråga hade ett intresse av naturliga ekosystem 

och fick därigenom idén att basera sin byggnad på termiternas byggkonst för att klara av de skiftande 

temperaturerna. Termiter kan nämligen hålla en konstant temperartur av 31 grader i sina 

tornliknande byggnader och då de odlar en svamp som är känslig för temperaturförändringar är det 

direkt avgörande. Termiterna löser värmeskillnadsproblemet genom att leda luft igenom kanaler av 

sval lera och öppna respektive stänga dess för att reglera en konstant temp. Byggnaden i Harare 

heter Eastgate och är en mycket uppmärksammad byggnad inom arkitekturvärlden och verkar idag 

som Zimbabwes största butiks och kontorskomplex. Byggnaden håller en temperatur mellan 23-25 

grader och förbrukar mindre än tio procent så mycket energi som byggnader av samma typ och 

storlek. Därtill undveks kostnader för luftkonditioneringen vid byggnationen. Johansson menar att 

arkitekten möjliggjorde sitt innovativa genombrott genom att aktivt söka i skärningspunkterna 

mellan sina två intressen. Det är i dessa skärningspunkter mellan läror och/eller discipliner som 

mycket ny mark och genombrott kopplade till innovation kan göras. (Johansson, 2005) 

3.6 Innovationsstrategi 
Dyer, Gregersen och Christensen (2008) studerar ursprunget till innovativa strategier genom att 

undersöka egenskaper hos innovativa entreprenörer. De beskriver hur innovativa entreprenörer 

skiljer sig från vanliga entreprenörer eller chefer. Resultatet i studien är att innovativa entreprenörer 

skiljer sig i fyra avseenden. Ifrågasättande, särskilt att ställa frågor som utmanar det rådande 

tillståndet. Att observera, eller i vilken utsträckning de tillbringar tid att iaktta omvärlden i sökandet 

efter nya idéer. Att experimentera, hur ofta de experimenterar och utforskar världen genom 

hypotesprövande tankesätt. Idé-nätverkande, i vilken utsträckning de hittar och testar idéer i ett 

nätverk där det finns mångfald i både bakgrund och vilket perspektiv människor har.  

Jeff Bezoz startade Amazon som är en av de första som började med bokförsäljning över internet 

(Dyer et al, 2008). Bezoz beskriver att för att få Amazon att förbli ett innovativt företag försöker de 

hela tiden hitta de billigaste sätten att experimentera på. ”If you can do a 100 experiments a year, 

you’ll get a tenth as much innovation as you would get if you could do 1,000 experiments in a year” - 

Bezoz (Dyer et al, 2008 s. 326). 

Martins och Terblanche argumenterar för något de kallar ”mission and vision” (Martins och 

Terblanche, 2003 s.66). Med det menar de vilket uppdrag organisationen har och vilken vision den 

står för. Medarbetarnas förståelse av mission and vision skapar förutsättningar för att omvandla 

detta uppdrag och denna vision till mätbara mål för arbetslag men också för individen. För att lyckas 

med detta behövs en innovationsstrategi. Det är en strategi som främjar utveckling och införande av 

nya produkter och tjänster. Organisationens gemensamma mission and vision bör ha fokus på 

framtiden. Den ska också vara kund- och marknadsorienterad, där uppdraget är att lösa kundernas 

problem. Det är viktigt att medarbetarna förstår klyftan mellan den nuvarande situationen och 

mission and vision för att kunna agera kreativt och innovativt. (Martins & Terblanche, 2003) 
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Mats Lindgren är grundare av Kairos Future, ett internationellt forsknings- och 

managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi (Kairos Future, 2012). Lindgren 

beskriver i boken 21st Century Management - Leadership and Innovation in the Thought Economy att 

världen står inför ett paradigmskifte. I boken beskrivs att vi har gått från en era av råmaterial, till en 

produktions era men står nu inför en ny, tänkande era med en T-ekonomi(tänkande ekonomi). Något 

Lindgren kallar den Gamla världen kommer bli den Nya världen och med det menas att andra krav 

ställs på ledarskap, organisation och hur vi ser på innovation (Lindgren, 2012). I industrisamhället var 

det produktionseffektivitet som byggde framgång. Lindgren menar att idag och än mer i morgon 

byggs framgång snarare på förmågan att effektivisera tankeprocesser. Där är idéer de nya råvarorna, 

koncept de nya produkterna och tänkande den nya produktionen (Lindgren, 2012).  

3.7 Teorier kopplade till den kreativa övningen 
I den kreativa övningen försökte vi tillämpa Alex Osborn regler för brainstorm: ”inte kritisera 

varandra”, ”tänk fritt och brett”, ”kvantitet före kvalitet” och ”att bygga vidare på och kombinera 

idéer uppmuntras” (Thompson & Choi, 2006 s.32). Två citat som styrker Alex Osborns regler kring 

brainstorm är ”Studies have shown that groups which use brainstorming rules generate more ideas 

than those who do not”, “Studies have found that quantity and quality of ideas are in fact strongly 

correlated” (Thompson & Choi, 2006 s.79). 

I boken Creativity and Innovation in Organizational Teams beskrivs begreppet små världar. Med det 

menas att vi lever i ganska begränsade miljöer då vi ofta umgås med samma personer. Dessa 

personer har ofta liknande referensramar, arbetar på samma organisation, kommer från samma 

geografiska område, har liknande erfarenheter etcetera. Det blockerar förmågan att se möjligheter 

som kan leda till nya idéer. Det kan vara svårt att tänka annorlunda på en organisation då man har en 

”liten värld” där alla ha samma referensramar och kommer fram till liknande idéer. Cohen och Prusak 

uttryckte fenomenet med ”the ties that bind are the ties that blind” (Thompson & Choi, 2006 s.207). 

Personer i en liten värld har lätt att bli hemmablinda. Det är något som vi tog hänsyn till i 

utformningen av frågorna.  

Kreativitet stimuleras i en grupp ifall människor har olika bakgrund och referensramar. Mångfald i 

organisationer ökar kreativiteten på organisationer (Martins & Terblanche, 2003). Den kreativa 

övningen hölls därför i grupp med personer som har olika bakgrund. Förhoppningen var att dra nytta 

av att personerna som medverkade har olika referensramar.  

 

Den teoretiska referensramen har nu presenterats för att belysa vilket teoretiskt ramverk 

som kommande analys och diskussion kommer att väga empirin mot. Vi har presenterat de 

teorier som vi har selekterat utifrån relevans för valt objekt, syfte samt valda 

forskningsfrågor. 
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4 Empiri 

Under Empiri finns den primärfakta och information vi inhämtat i form av intervjuer samt 

kreativt moment och den bygger vidare på tidigare presenterad fakta. Här presenteras 

intervjuer och den kreativa övningen i kronologisk ordning. 

4.1 Möte/intervju Pär Holmgren, VD.  2012-09-19 Eskilstuna 

(Holmgren, 2012a) 

Till att börja med jobbar DIS i dagsläget inte uttalat med innovation. Innovation är ett uttryck som 

ännu inte hunnit appliceras in i organisationen, dock intet sagt att de inte vill/gör/kan/borde eller 

använder sig av sådana processer.  

DIS är en organisation som har funnits i drygt tre år. Organisationen består av de tre affärsområdena 

Engineering, Fastighet, Produktion och har i dagsläget i syfte att leverera de tjänster och stöd som 

kunden efterfrågar kopplat till dessa tre. Med andra ord helhetslösningar för alla olika tänkbara 

företag och organisationer som exempelvis har fastigheter, maskinparker, produktionsanläggningar 

eller är understödjande- eller tillverkande industrier. Behöver ett företag som levererar traverser 

hjälp med konstruktion utav en specialbyggd sådan, kan exempelvis ett sådant projekt projekteras 

och utföras utav DIS. DIS kan som ytterligare ett exempel projektera och utföra arbetet för en ny 

produktionslinje med allt vad det innebär. DIS är även en global helhetscertifierad, ABB robotics 

partner som garanterar kunskaper och tillåtelser för support och programmering av ABB robotar.  

DIS utökar kontinuerligt sitt verksamhetsområde och har idag 10 kontor på 8 olika orter i Sverige. 

Huvudsakliga geografiska verksamhetsområdena är Mälardalen, Stockholm och Dalarna då mycket 

industriföretag är belägna i dessa områden. Nyligen expanderade man med två nyöppnade kontor i 

Göteborg och Luleå.  

DIS är i en fas av lärande då de fortfarande söker efter vilka affärsområden eller affärer som kan vara 

gynnande för organisationen då de kontinuerligt, parallellt med arbetet att få den nybildade 

organisationens kulturer och verksamheter att gå ihop, utökar organisationen med nya 

företagsförvärv. Expansionen av kunskaper och resurser är av varierande karaktär och det med 

anledning av att DIS söker efter att kunna tillhandahålla kunder med helhetslösningar. Syftet är att 

kunderna och DIS på ett ömsesidigt sätt skall kunna dra holistiska fördelar i och med de olika 

affärsområdena och divergenta kunskaperna som organisationen besitter. 

Då ledningen även nyligen gått ut internt på DIS med en plan om att organisationen står inför en tid 

av förändringar och nytänk bidrar det till att de anställda är medvetna om att arbete och energi 

planeras och skall läggas vid utvecklande aktiviteter. Klimatet är tillåtande och därför finns en 

acceptans för intervjuer och tid för reflektion vilket bör bidra till att organisationens representanter 

som kommer att komma i kontakt med examensarbetet inte motsätter sig det.  
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4.2 Möte/intervju Pär Holmgren, VD.  2012-10-22 Eskilstuna 

(Holmgren, 2012b) 

Det finns en stor frihet i hur projekt genomförs och det funderas kontinuerligt på DIS hur man kan 

förbättra överensstämmelser med kunderna då problematik med tjänster är att mycket arbete 

kanske inte kan förutses och likaså ifrån kundens håll. Problem med att kunna leverera det kunden 

vill ha i förhållande till vad kunden behöver samt att det ibland finns en differens i vad som förväntas 

och vad som levereras. Det finns ibland svårigheter i att kunden tror sig vilja hå någonting som i 

själva verket inte löser problemet eller uppgiften. 

För att försöka få in åsikter ifrån kunderna om hur de upplevde DIS åtagande gällande projekt och 

som leverantör av tjänster skickas det varje månad ut mellan 10-15 NKI undersökningar. NKI står för 

Nöjd Kund Index och NKI-undersökningen är ett formulär på ett A4-papper och har frågor med en 

skala på ett till fem där kunderna får kryssa i sina svar från: 1. Inte nöjd, 2. Mindre nöjd, 3. OK, 4. 

Nöjd till 5. Mycket nöjd eller välja svarsalternativet X. Vet ej. Det finns även ett utrymme för en 

kortare kommentar.  

Frågor som kunderna får svara på rör hur väl de tycker att DIS har utfört sitt arbete allt ifrån 

tillgängligheten i beställandet av projektet till DIS benägenhet av projektavstämningar, avslut och 

helhetsintrycket DIS har gett. Formuläret som har tolv frågor avslutas med tre frågor rörande hur väl 

kunden tycker sig känna till DIS vad gäller deras tjänsteutbud, miljömedvetenhet och 

ansvarsuppdelning. DIS har för närvarande ett snitt på 3.68 ifrån 160 svar på två år från 189 kunder.  

DIS går igenom samtliga svar och där det finns svar med en 2:a eller lägre ringer DIS VD personligen 

upp kunden för att förhöra sig om dennes upplevelser och synpunkter. Svaren för undersökningarna 

sammanställs och överlämnas till berörd enhet som sammankallar berörda för 

erfarenhetsåterföringsmöte. Därefter kontaktas kunden återigen för att DIS skall kunna rätta till 

eventuella problem eller missförstånd. Dessa typer av avvikelser noteras även in i det 

avvikelseåterföringssystem som DIS använder och kallas ”Din Arm”.  

DIS försöker bedriva en verksamhet som just nu präglas av en öppenhet och fritt spelrum för 

justeringar för affärens bästa. Projektledare har stort handlingsutrymme i hur de bedriver projekt och 

vilka resurser eller kontakter som skall föras in. De kan vid eget initiativ involvera fler chefer eller 

lyfta projektet en chefsnivå för understöd eller beslut.  

Fram tills idag har DIS verksamhet varit segregerad mellan de tre affärsområdena Engineering, 

Fastighet och Produktion då de under uppstartsåren har tvingats fokusera på ekonomisk vinst för att 

få företaget att gå runt. Det här har medfört respektive affärsområde haft fokus på den egna 

ekonomiska situationen. Affärsområdescheferna och de chefer som jobbar därinom har oberoende 

av de andra affärsområdena ett eget ansvar om att gå med vinst. Konsekvenserna av det här är i 

dagsläget att DIS har en stor kundgrupp men få kunder där DIS kan dra nytta av holistiska fördelar 

med de olika kompetenserna som de har inom organisationen. I dagsläget är det endast ett mindre 

antal kunder där alla tre affärsområdena är verksamma och på ett enkelt sätt för kunden kan stå för 

deras helhetslösningar gällande tjänster för Engineering, Fastighet och Produktion.  
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DIS arbetar med att ta fram kompetensmatriser för att kunna få en översikt över ”in-house” 

kompetenser. Detta kommer underlätta möjligheterna för organisation att dra nytta av 

helhetsåtaganden. 

Kontinuerligt hålls även något kallat DISAK. DISAK står för DIS-Akademin och har som syfte att 

utveckla chefer som personer och ledare genom att ge dem verktyg att använda i vardagen. DIS vill 

kunna utbilda dess chefer lite utöver det vanliga och det i linje med de fem utmaningar och ledord 

som ledarskapet på DIS grundar sig i: 

 Vara förebild för gemensamma värderingar 

 Inspirera till gemensamma framtidsvisioner 

 Utmana och ifrågasätt befintliga processer 

 Frigör handlingskraft 

 Uppmuntra och synliggöra 

4.3 Kreativ övning DIS, Huvudkontor 2012-11-14 Södertälje 

(Kreativ övning, 2012) 

I och med att tre organisationer har slagits ihop och bildat DIS har fokus under de första åren legat på 

att verksamheterna utför sitt arbete med den kompetens som finns inom varsitt affärsområde. 

Cheferna och ledningen har fokuserat på att få ordning på organisationen och ekonomin och först nu 

börjar det finnas utrymme för samarbete. Nu finns möjligheterna att tillsammans ta fram nya 

arbetsmodeller och metoder, exempelvis kunskapsåterföringsmetoder. Men fortfarande råder en 

internkonkurrens på organisationen då ekonomin på respektive affärsområde har prioritet framför 

samarbete mellan affärsområdena. I vissa lägen är det exempelvis billigare för ett affärsområde att 

köpa in tjänster av en extern firma än att vända sig till det affärsområde inom organisationen med 

den kompetens som eftersöks. Under den kreativa övningen påpekas att ”det är ju självklart att man 

hellre har kontakt med ett än flera företag ifall man kan få all kompetens från ett och samma 

företag.” Vetskapen om att kunna erbjuda kunder en helhetslösning där allt arbete kan utföras av DIS 

finns men utnyttjandet av detta har på grund av den uppdelade ekonomin affärsområdena emellan 

inte kunnat nyttjas.  

När det gäller projekt är dessa ofta kopplade mot kund, det som tas upp här är en tydlighet mot 

kunden om vad det är som gäller. Viktigt att redan från början reda ut hur betalning ska ske och detta 

kopplat till en tydlig kravspecifikation, annars riskerar det att bli en differens i vad kunden förväntar 

sig och vad kunden i själva verket har beställt. Därför ligger mycket vikt vid att ta fram tydliga 

underlag för vad som skall göras och det också kopplat till en ”tydlig affär”, en tydlig affär handlar om 

att tydliggöra hur projektet ekonomiskt hänger ihop, exempelvis vilka kostnader som tillkommer från 

ett specifikt moment etc. Någonting som framkommer är att det inte finns några fasta processer för 

hur en affär planeras. Det som finns är endast riktlinjer för hur den ekonomiska biten skall lösas. 

Anbudsgruppen behandlar förfrågningar enligt en processmall tillgänglig på intranätet. 

Anbudsgruppen är en sammansättning av personer med divergerande kompetenser för att kunna 

utreda projektförfrågningar. Som en effekt av arbetet med att tydligöra affärer och att på ett mer 

affärsmässigt sätt upprätta projekt har det visat sig på de ekonomiska resultaten. Det här har bland 

annat uppnåtts genom att man blivit mer strikt på att skriftliga avtal skall uppföras, tidigare har det 

inte alltid varit fallet. Om kunden av någon anledning inte skulle gå med på fasta avtal så föreslås 
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löpande avtal. Fokus ligger vid att kunden skall få det den vill ha men att det på ett eller annat sätt 

för båda parternas skull skall finnas skriftligt om det arbete som utförs. Anbudsgruppen tar ställning 

till om avtal är tillräckligt tydliga, annars föreslås löpande avtal och det är denna granskning som 

även säkerställer att kunden får det den vill ha samt att projekten blir ekonomiskt hållbara.  

Planering ökar möjligheterna för en arbetsro för utförarna samt ett lugn hos kunden och för den 

planeringen finns det mycket hjälpmedel. Det finns färdiga kalkylmallar med mera för att räkna på 

arbetstid, material, resurser mm. Det här bidrar till att det blir lättare med att utföra uppföljningar 

och avstämningar samt att långsiktigt kunna planera hur mycket och när personal behövs vid projekt.  

Den allmänna åsikten är att DIS löser allt, teknik är inget problem, vad som är svårt är att rätt 

tekniska lösning skall tas fram för kunden. Kunden behöver kanske inte alltid det värsta men inte 

heller det minsta och kunden kanske i vissa fall inte vet vad som är mest prisvärt och effektivt. 

Historiskt sett bakåt för de tre åren har kundrelationerna legat i fokus för att, det var på redan 

tidigare etablerade kunder från de tre tidigare existerande företagen som DIS hade sin ekonomiska 

inkomst för att kunna överleva. Idag har fokus mer och mer flyttats till affärsavtalen då DIS i och med 

en mer stabil plats på marknaden och fler kunder än tidigare kan ställa krav mot kunderna. Nu läggs 

fokus vid att affärerna skall vara tydliga som nämnt i tidigare stycke. Affären är inte längre sekundär 

vilket den initialt var för DIS med anledning av att den tidigare största kunden (Scania) var ägare och 

därav sågs inte tjänsterna och arbetet mot dem som en kostnad. I nuläget är alltså så inte fallet men 

man upplever fortfarande en brist i den största kundens förståelse för att allt kostar. Här är det 

viktigt med att ledarskapet på ett handfast sätt, vid behov, kan gå in och tydliggöra för kunden vad 

det är som gäller och det är någonting som chefskapet inom DIS också gör. Åsikterna är att vid behov 

stöttar alltid chefen i kontakten med kunder som inte förstår eller på ett eller annat sätt inte vill följa 

skriftliga överenskommelser.  

Eftersom att projektens storlek varierar, varierar också involverandet av resurser och manskap. Små 

projekt kan vara en enmansshow från beställning till leverans och uppföljning. Medan stora projekt 

utförs med mer planering inkopplat och fler resurser, material mm. Stora projekt har en veckovis 

uppföljning vad gäller arbetade timmar och ekonomi. På grund utav varierande kunskapsåterföring 

av projekt har affärsområde Engineering själva börjat pröva en övning med reflekterande tema där 

en problembärare beskriver sitt problem för cirka fem utomstående. Denna panel ställer sedan 

frågor för att komma till botten med problemet. Problembäraren måste svara på frågorna och inga 

frågor ställs om varför någonting inte har gjorts utan alla frågor skall vara så att problembäraren 

besvarar med åtgärder. Det här är en intern övning för att försöka finna standardiseringar för 

arbetssätt och den bygger på de ej insatta personernas okunskap om problemet som gör att 

problembäraren börjar tänka i andra banor.  

  



KIN 180 Mälardalens Högskola – IDT  HT-12 
 Examensprojekt - Dynamate Industrial Services  

 
26 (40) 

Man har även tagit fram en egen typ av NKI – undersökning. Denna är nerbantad ifrån DIS centrala 

NKI undersökningsformulär som på halvårsbasis skickas ut till kunderna för DIS. Ett mindre antal 

frågor skickas till kunden för varje projekt för att få riktad uppföljning som endast berör Engineering. 

Detta egna initiativ är en del i att organisationen DIS lägger stor vikt vid att vårda kundrelationerna. 

Nyinförda värderingar för DIS är:  

 

Figur 2. DIS fyra värdegrunder Källa: (Mail, 2012) 

En annan anledning till framtagandet av den egna NKI-undersökningen är bristen på återföring ifrån 

kunderna som hittills endast består av att DIS får återföring om kunden ringer gällande 

garantiärenden. Därav vill man proaktivt försöka lära av varje projekt för att kunna utvecklas och 

lyckas bättre med kommande projekt för en ständig förbättring.  

Dessa tillsammans med en tonvikt på att vårda kundrelationerna bygger tillit och förtroende. 

Organisationen har ett gemensamt mål med att kunden ska bli nöjd och att tjänsterna skall levereras 

fint. Det finns en tydlighet inom organisationen vad som skall uppnås och hur man skall agera för att 

nå dit, det finns värdegrunder samt en enad front för DIS.  

Rutiner och processer har hittills tagits fram av chefskapet, läget har varit som sådant att tid inte har 

funnits för övriga under uppstartsåren att bidra med förbättringar gällande processer och metoder, 

men att utförare nu måste bli bättre på att göra detta. Det finns en förbättringslåda på intranätet där 

förslag kan lämnas, men mycket utav förbättringsarbetet sker idag muntligt då man har ansett att 

man inte har haft så mycket tid över. Fördelarna är att klimatet inom organisationen är mycket öppet 

och vid frågor eller i behov av hjälp går man till den person eller de personerna man tror kan hjälpa 

till med svar eller utvecklingsarbete.  

En frågeställning som DIS tampas med är att avgöra vem de skall förhålla sig till, vem är kunden? Är 

det beställaren, betalaren eller slutanvändaren av de tjänster som DIS tillhandahåller. Det här är en 

viktig aspekt då det handlar om vem som skall få sin vilja igenom för att det ska bli ett lyckat projekt i 

avseendet att kunden ska bli nöjd med DIS tjänster för vidare samarbeten.  

För deltagarna i den kreativa övningen framkommer det i processen att de på sitt affärsområde har 

en förbättringspotential i deras arbete med eftermarknad. Konstaterandet är att de i dagens läge inte 

ingår eftermarknadsavtal såsom underhåll för de eventuella maskiner som Engineering bygger åt ett 

företag. Det menas att det redan i anbudet borde komma förslag på exempelvis support, service och 
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underhåll. Säkerligen skulle en hel avdelning ha beläggning för att sköta och administrera detta. I 

anknytning till detta konstaterande vill man tillsätta en arbetsgrupp som skall ha i syfte att titta på 

och utveckla affärsmöjligheter.  

Det slås fast att återbesök för eftermarknaden kan generera nya affärer i form av att den som åker ut 

på dessa besök har en möjlighet att se om fler jobb och tjänster skulle kunna bidra till kundens 

verksamhet. Ett kontinuerligt arbete pågår ständigt för att standardisera arbetsgruppers arbeten. 

4.4 Intervju Daniel Eriksson, Projektchef, Fastighet.  2012-11-14 

Södertälje 

(Eriksson, 2012) 

Den första personen som intervjuades var Daniel Eriksson, avdelningschef på röravdelning. I 

december 2012 blir Eriksson projektchef för området Fastighet mitt. Fastighet mitt är en stor sektor 

inom organisationen med 150 medarbetare. 

Intervjun börjar med en diskussion kring kommunikationen i organisationen. Eriksson kommunicerar 

mest med de han är chef till. Frågor om hur kommunikationen mellan de olika affärsområdena ställs 

och Eriksson berättar att det inte finns några projekt just nu där alla tre affärsområden är inblandade. 

Han konstaterar att det är något som de kanske borde bli bättre på för att ta tillvara på kompetensen 

inom företaget. ”Det är väl fortfarande lite dåligt med kontakten mellan de tre affärsområdena.” DIS 

har inte i dagsläget några projekt där alla tre affärsområden är inkopplade. ”Jag tror inte vi har något 

sådant arbete, inte vad jag känner till, fast det kan ju finnas utan min vetskap.” 

Kommunikationsvägarna har väsentligt minskats inom organisationen sedan starten. Förut var det 

sex-sju chefsled i vissa beslutsfattande som i dagsläget har minskats ned markant. Eriksson menar att 

kommunikationsvägarna har blivit enklare och det bidrar till att det har blivit lättare att veta vart 

man skall vända sig för att få hjälp eller understöd utan att ”trampa någon på fötterna.” 

Eriksson beskriver hur kommunikationen med kunder ser ut. ”Där har vi ju NKI-undersökningen.” NKI 

står för nöjd-kund-index och är en enkätundersökning som randomiserat skickas ut till ett antal 

kunder. Han tycker dock att återkopplingen ibland är bristfällig. ”Det kommer inte alltid tillbaka till 

rätt person inom DIS. Det är ju viktigt att det kommer tillbaka till den person som har varit ansvarig i 

ett projekt och varit på plats.” Eriksson har ett förslag om att det skulle finnas ett signaturkrav och 

den ansvarige personen skickar det vidare till ledningen. Eriksson menar att de flesta 

undersökningarna är positiva men det är också viktigt att få ta del av. ”Men jag tror det viktigaste är 

det man gör efter undersökningarna. Vilka ändringar som görs.” 

Eriksson menar att utöver NKI-enkäten är det muntliga också viktigt. De personer som är ute och 

träffar kunderna kan berätta för ledningen vad som efterfrågas så ledningen i sin tur kan ta ställning 

till ifall det ”är något vi ska jobba vidare med eller ska det kastas?” Eriksson tror också att det är 

viktigt med formuleringen så att kunden förstår syftet med NKI-enkäten. Han tror också att det kan 

vara bra att göra enkäten tillsammans med kunden för att få en mer direkt dialog. 

I intervjun ställs frågan Finns det några enkla system för att ta del av andras idéer på företaget? Då 

svarar Eriksson: ”Ja, intranätet. Det tror jag kommer vara det som gör att vi kommer nå nästa nivå att 

information kommer bli tydligt där. Jag tror intranätet är det som gäller och som vi måste jobba 
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vidare med. Det borde ju finnas forum där man bara satsar på att kunskapsåterföra till alla på 

organisationen Där man kan hitta information, man kanske kan öppna upp någon sida eller liknande 

där man kommer med förbättringsförslag och best-practice från andra enheter.”   

En diskussion kring frihet och idéer hölls där en fråga om medarbetarnas möjlighet att komma med 

egna idéer ställdes. ”Ja, alla har väldigt fria tyglar, men det gäller ju att hitta och ta sig den tiden. Det 

är 180 som gäller hela tiden så man hinner inte. Det finns alltid saker som man skulle behöva göra. 

Det gäller i sådant fall att ta sig den tiden. Om man tycker något är viktigt och saker behöver komma 

fram till andra få man ta den tiden. Man har möjlighet att ändra saker men man kanske känner att 

man inte har den tiden.” Vi frågade också ifall man får gehör för sina idéer. ”Ja, det tycker jag man 

får, det finns ingen tydlig mottagare, lite blandning mellan personal, chef och grupp. Men jag har 

aldrig varit med om att någon har sagt ´men sluta upp med de här idéerna nu´ av ledande befattning. 

Man lär sig vem man skall vända sig till i olika ärenden.”  

4.5 Intervju Pether Henriksson, Teknisk chef.  2012-11-14 Södertälje 

(Henriksson, 2012) 

Pether Henriksson var tidigare VD på Industri assistans, ett av de bolag som senare blev en del av DIS. 

Han fick frågan om han ville vara med och nu är han teknisk chef och sitter med i ledningen. 

Henriksson beskriver skillnader mellan företaget Industri assistans och DIS och sin egen roll. ”Rent 

allmänt har blivit ett större företag, och i och med det så följer förpliktelser. Det blir oundvikligt mer 

struktur och administration. Det är en stor skillnad, vi var 75 på Industri assistans och nu är vi mellan 

300-350.”  

Henriksson upplever att affärsmöjligheterna är större och det är lättare att göra ännu mer affärer och 

andra typer av affärer. ”Det kan också innebära att det tar längre tid, det är lite elefant-stuk på stora 

företag. Jag kan tycka att även om företaget har blivit brett, kan det bli lite spretigt.” Han menar att 

det är svårt att förmedla vad företaget kan och är bra på. ”Det blir lite för brett, om någon frågar, 

Vad kan ni egentligen? Ja, vi kan allt…” Även om det var sant menar han att ingen kommer tro på det.  

Henriksson visar en bild som illustrerar deras kundspridning och hur många affärsområden som är 

inblandade i olika projekt. På organisationen finns det tre olika affärsområden, Engineering, Fastighet 

och Produktion. Inom dessa affärsområden finns många olika kompetenser. Henriksson berättar att 

intentionen från början var att de olika affärsområdena skulle hjälpa varandra och fungera som 

dörröppnare och dra nytta av att vi är så många. Men samtidigt var vi tvungna att tänka ”business as 

usual” för att hålla i de kunder vi hade. Nu har det blivit mer diskussion kring hur man kan fungera 

som dörröppnare åt varandra. De två första åren låg fokus på ekonomin och då ”kan man inte tänka 

på grannen utan måste fokusera på sig själv i första hand” fortsätter Henriksson.  

Henriksson påpekar att det finns väldigt mycket olika kompetens i organisationen och att det kan 

vara svårt att veta vilka som finns tillhanda. ”Det finns 100 olika tjänster, hur kan man känna till 100 

tjänster i ett bolag?” I dagsläget finns få kunder/projekt där alla tre affärsområden är verksamma. 

Med tanke på en stor kundgrupp eftersträvar DIS att få in fler affärsområden hos en och samma 

kund/projekt. Henriksson menar att det inte är ett självändamål att ha många kunder. Det handlar 

om omsättning, många av deras kunder är ganska små. Men om man har kunder som genererar 

större projekt behöver man inte ha lika många kunder beskriver Henriksson. 
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En kort diskussion kring eftermarknad förs där Henriksson berättar att många av de större kunderna 

redan har en organisation som tar hand om eftermarknaden. Men tycker att man bör fundera kring 

eftermarknaden hos de mindre kunderna och funderar kring vad de skulle kunna erbjuda. ”Vilken typ 

av eftermarknad ska man ta hand om, kanske programmering, support, mjukvarubitar istället för 

hårdvara kanske? Man bör nog börja fundera i de banorna, att ta hand om eftermarknaden efter de 

projekt som DIS gör, kanske framförallt på Engineering-sidan.”   

Henriksson forsätter att resonera och funderar på hur man skall gå tillväga för att hitta behov hos 

kunderna: ”Men på något sätt så går det ju åt energi att fundera på nya tjänster eller något som 

kunden behöver. Fast det beror ju på vilket fokus man har, vem har ansvaret för att fundera kring de 

sakerna? Är det avdelningschefer, områdeschefer eller de som är ute hos kunderna som ska hitta nya 

områden? Det gäller ju att hitta behoven hos kunderna, inte uppfinna något på sin kammare och 

sedan hoppas att någon vill köpa den.”  

Henriksson tror att DIS kommer anordna ”någon sorts workshop där man får berätta lite om sina 

kunder, vad de gör, sysslar med och så får andra hugga och fundera kring om det finns något de 

skulle kunna hjälpa till med där.” Han tror dock att initiativ till samarbete måste komma uppifrån. 

Han menar att man bör skapa struktur och acceptans för att samarbeta.”Ifall inte vi som ledning visar 

att man ska samarbeta så kommer inte resten av organisationen göra det heller”  

Henriksson beskriver hela bolaget är en stor organisation, men vi är som flera små företag i det stora. 

Vilka kunder ska de inrikta sig på? ”Kruxet är att vi ska börja arbeta och involvera flera affärsområden 

på en och samma kund, då kommer samarbetet på köpet. Där kan man också ha som 

försäljningsargument. Att vi kan fixa allt i det här projektet, så slipper kunden hålla kontakt med flera 

olika utan vi löser problem internt istället” Han tror att det gäller att avdramatisera och göra 

samarbete mellan affärsområden så naturligt som möjligt. Att bara ringa till andra och kolla, att säga 

till någon kollega ”kom med här, jag vet att den här kunden har problem med ventilationen, kan du 

haka på.” Henriksson menar att folk måste våga testa mer. Man måste nog ringa upp folk och få till 

ett möte. ”Vi gjorde det här jobbet hos er, jag tänkte komma och snacka med er om det.”  

Henriksson säger ”Nu när lönsamheten har blivit mer stabil, så vågar man mer och tar mer risker.” 

Han tycker också att det skulle vara bra ifall det fanns ett teknikforum. Han menar att där får 

medarbetare en chans att träffas i ett annat sammanhang och hitta nya associationer.  
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4.6 Intervju Pär Holmgren, VD.  2012-11-14 Södertälje 

(Holmgren, 2012c) 

Den tredje intervjun hölls med Pär Holmgren. Vi diskuterade den kreativa övningen som hölls på 

förmiddagen. Vi beskrev att informanterna lyfte fram att de inte arbetar med eftermarknaden men 

att de hade börjat fundera kring hur eftermarknaden kan börja utnyttjas. 

Holmgren påpekar att på grund av deras historia har de inte kunnat arbeta tvärvetenskapligt, var och 

en har varit tvungen att rå om sitt eget affärsområde. Men det har ändrats på senaste tiden. Nu är 

bolaget mer moget, det skriks i organisationen, ”vad kan vi göra annorlunda?” Holmgren beskriver 

att ”känslan har tidigare varit att vi(ledningen) har tryckt företaget framför oss, men nu börjar vi 

märka att medarbetarna istället börjar dra. Det har kommit nu i år. Tidigare har de väntat, och vi har 

gett tydliga, strikta förhållningsregler. Men det har ändrats rätt mycket det senaste året.”  

”Vi som bara arbetar med tjänster tror jag mår bäst av att inte detaljstyra utan låta människor växa 

med ansvar och hitta sitt egna sätt att arbeta på. Scania exempelvis som jobbar mycket med 

produkter har detaljstyrt ända ned i minsta detalj, men så vill inte vi ha det. Någonstans tar det slut, 

men kruxet är att veta när ska man sluta detaljstyra?” Berättar Holmgren. 

Holmgren berättar att de har påbörjat en process, ”som jag kallar strategisk differentiering. Den 

handlar om att se vad kunden har för behov och anpassa helt efter det. Inte ha så mycket 

förutfattade meningar om vad kunden vill ha, utan gå ut och LYSSNA och sen paketera en lösning. 

Tanken är att gå från att producera produkter och se vem som vill ha de. Till att arbeta mer 

tillsammans med kunden och mäta upp deras behov. Man gör misstaget att tro att man vet vad 

kunden vill ha, kommer med ett färdigt koncept och försöker trycka ned det i svaljet på kunden. Men 

det går inte, man kväver kunden och det blir ingen affär. Det måste förpackas på ett annorlunda sätt 

och anpassas efter vad kunden vill ha. Men där har vi en utmaning då 30 % av våra medarbetare 

kommer från Scania där man har en kultur att våra lastbilar ser ut på ett visst sätt och vi kan inte 

ändra på det till att helt plötsligt anpassa sig efter kunden behov. Vi vill leverera tjänster som skapar 

värde för kunden och stämmer överrens med det de vill ha. Det vi försöker göra är att hitta kundens 

”pain” och skapa värde för kunden. Vi måste börja fundera kring hur vi kan implementera 

innovationsprocessen för att hitta ett sätt att sticka ut på marknaden.”  

 

Det empiriska materialet kommer tillsammans med tidigare presenterade informationer 

om DIS att ligga till grund för våra resonemang i analysen och diskussionen.  Vi ser utifrån 

empirin en likhet i de olika informanterna på DIS uppfattningar vilket vi tycker tyder på att 

en likvärdig och gemensam bild finns för de delar av DIS som varit representerade. Kanske 

du som läsare nu också har funnit kopplingar i empirin med den tidigare presenterade 

teorin och sett tendenser som tyder på innovation? 
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5 Analys och diskussion 

Analys och diskussion beskriver hur det empiriska materialet vägs mot de tidigare 

presenterade teorierna. Vi visar hur vi tolkat och analyserat materialet vägt mot teorierna. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring fortsatta studier och kritik mot denna studie.  

5.1 Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

 Har Dynamate Industrial Services(DIS) en organisation som stimulerar innovation? 

Underfrågor 

 Vilka förutsättningar har DIS att tillgodogöra sig av innovationsprocesser inom 

företaget? 

 Stödjer organisationen tvärfunktionella idé- och kompetensutbyten mellan 

avdelningar inom företaget som kan främja innovation? 

 Hur kan DIS använda sin kompetens till att stärka innovationsförmågan i företaget? 

5.2 Analys och diskussion 
Vi ser kopplingar mellan teorier om innovation och DIS arbete. Till exempel skulle deras 

affärskoncept kunna leda till det Tidd och Bessant (2010) kallar diskontinuerlig innovation 

(Discontinuous Innovation). DIS har genom sammanslagningen av de olika kompetenserna en 

möjlighet att ändra förhållandena på marknaden och därmed spelreglerna. DIS bidrar genom 

sammanslagningen av de tre affärsområdena Engineering, Fastighet och Produktion med ett 

helhetskoncept som är en unikt på marknaden. Om DIS på ett bra sätt kan ta tillvara på möjligheten 

att låta deras helhetskoncept ändra marknadens spelregler kommer de bidra med en diskontinuerlig 

innovation (Discontinuous Innovation). Konkurrenter som hittills inte kan bidra med samma 

kompetenser kommer då att få problem. Trots denna konkurrensfördel lider dock, som vi ser det, DIS 

brist i att tillgodogöra kunder den holistiska effekt som kan uppnås ifall de skulle dra nytta av alla tre 

affärsområdena i större utsträckning. Vi anser att DIS har en stor potential att, som det primärfakta 

som beskrivs i empirin också tyder på, i större utsträckning dra nytta av den samlade kompetensen 

inom organisationen. Majoriteten av kunderna samarbetar bara med ett av DIS affärsområden i taget 

istället för att få tillgång till organisationens samlade kompetens. Ifall DIS börjar ta del av fördelarna 

av den breda kompetens organisationen har, skulle mer värde skapas, för organisationens 

medarbetare men fram för allt för dess kunder. 

5.2.1 Värdeskapande 

DIS kan genom en samproduktion, som Normann (2001) förespråkar och som de till viss del redan 

bedriver, väcka vilande resurser och på så sätt kan DIS utnyttja dessa för ett ökat värdeskapande för 

kunden. Vi ser att en förbättring av detta skulle vara att driva utvecklingen för en ökad 

samproduktion mellan de olika affärsområdena. Normann (2012) menar att fungerande 

kommunikation ifrån ledarskapet är avgörande för att en nyskapande och framväxande process skall 

förbli effektiv. DIS arbetar redan i dessa tankebanor då ledarskapet och klimatet på företaget präglas 

av en öppen kommunikation. Eriksson (2012) berättar att kommunikationsvägarna har mer än 

halverats och förenklat kommunikationen internt. Eriksson (2012) säger också i intervjun ”jag har 

aldrig varit med om att någon har sagt, men sluta upp med de här idéerna nu, av ledande befattning.” 

Enklare kommunikationsvägar tillsammans med att DIS har högt i tak, tyder på en väl fungerande 
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kommunikation. Martins och Terblanche (2003) tynger resonemanget med deras uppfattning om att 

kommunikation och rådande klimat måste fungera för att arbete skall kunna bedrivas på ett 

tillfredställande sätt. 

Deltagarna vid den kreativa övningen (2012) ställer en fråga om vem eller vilka som DIS skall fokusera 

på att leverera tjänster till. Ett svar på deras fråga kan vara Normanns (2001) resonemang där han 

menar att verklig kundorientering syftar till relationen med kunden, men även kundens kund. Alltså 

för att lyckas med sina tjänster bör stort fokus placeras vid kundens kund och för DIS gäller det 

exempelvis kanske användarna av de maskiner eller produkter som DIS tillhandahåller. Holmgren 

(2012b) belyser också att ”Det finns svårigheter i att kunden tror sig vilja hå någonting som i själva 

verket inte löser problemet eller uppgiften.” Här ser vi att DIS bör reda ut vem som de skall förhålla 

sig till i olika förfaranden för att på ett så bra sätt som möjligt kunna säkerställa en nöjd slutkund som 

tycker sig ha fått värde för DIS tjänster och på så sätt återvänder till DIS i framtiden. Under den 

kreativa övningen (2012) framkom även att de personer som har kundkontakt bör ha stor kunskap 

om DIS samlade kompetenser. På så vis kan DIS i förlängningen ta del av eftermarknaden på ett mer 

effektivt sätt och även skapa potentiellt nya tjänsteavtal hos befintliga kunder. Möjlighet till att se 

nya affärsmöjligheter ökar ifall de personer som representerar DIS vid kundbesök har kunskap kring 

hela organisationens kompetens. Vi anser att DIS bör utbilda och se till att personal som besöker 

potentiella kunder eller redan befintliga kunder har den kunskap om hela DIS kompetens som 

behövs. På vis kan man bidra till ett värdeskapande för kunderna vilket leder till nöjdare kunder och 

fler affärsmöjligheter. Exempelvis kan DIS leverera kunden lägre risk och administrativa kostnader 

genom att ha ett totalansvar för en kunds alla tjänster som faller inom ramen för DIS affärsområden. 

5.2.2 Innovationsprocesser 

Vår uppfattning om DIS klimat överensstämmer med hur vi uppfattar en innovativ organisation. 

Argumentation för detta är exempelvis att klimatet på DIS tillåter de olika avdelningarna att LETA 

möjligheter för innovativa förslag enligt innovationsprocessens modell (Figur 3). De kan på eget 

bevåg se nyttor av innovativa lösningar, diskutera detta intern för att sedan VÄLJA (Figur 3) hur och 

vad som skall göras för att sedan IMPLEMENTERA (Figur 3). Ett exempel på det är den komprimerade 

NKI-undersökningen som medarbetarna på Engineering gjort (Kreativ övning, 2012). Där testar de om 

NKI-undersökningskonceptet kan ge dem nytta för att nästa steg, BEVARA, diskutera igenom hur de 

skall dra nytta utav de eventuella fördelarna som konceptet för med sig.  

  

Figur 3. (Figur 1) Modell av innovationsprocessen (Tidd och Bessant, 2010) Egen översättning. 
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Holmgren (2012c) menar att ”Vi måste börja fundera kring hur vi kan implementera 

innovationsprocessen för att hitta ett sätt att sticka ut på marknaden.” Detta resonemang tycker vi 

på ett överskridande sätt besvarar en utav examensarbetets forskningsfrågor. Vi kopplar också ihop 

denna strävan med att DIS exempelvis skulle kunna utnyttja anbudsgruppen som omnämndes i 

kreativ övning (2012). Genom att fortsätta sitt arbete med att sträva efter vad kunden vill ha och 

med hjälp av våra förslag, kan DIS se till att de medarbetare som besöker kunder har en bred 

kunskap om all kompetens inom organisationen. Då kan de täcka in LETA fasen i 

innovationsmodellen (Figur 3) på ett mer omfattande sätt. Även VÄLJA fasen kan bedrivas i samråd 

med kunden för bästa möjliga kundanpassning. Därefter kan personen som interagerat med kunden, 

tillsammans med anbudsgruppen bedriva det tredje och fjärde steget i innovationsmodellen för att 

avsluta processen. I och med att ge tillfälle för personer att i LETA fasen både besöka kunden men 

också söka inspiration och pröva idéer över hela DIS kunskapsområden tror vi att DIS med en 

kontinuerlig process har goda möjligheter för att kunna differentiera sig på marknaden. Det här 

resonemanget bygger på att DIS fortsätter bedriva en verksamhet där kommunikation och 

information kan flöda utan större begränsningar för att processen skall bli så framgångsrik som 

möjligt i att skapa värde för kunden. 

Innovationsbidraget för detta examensprojekt låg i att ge förslag på hur DIS kan förbättra sitt arbete 

med innovation som kan bidra till ett förhöjt värdeskapande. Syftet med den kreativa övningen var 

att vi skulle få en bild av hur DIS arbetar. Vi uppmärksammade dock ytterligare en effekt med 

övningen. Denna positiva effekt var att gruppen gemensamt lokaliserade saker och områden på DIS 

där de ser möjligheter till utveckling eller förbättringspotential. Vår kreativa övning resulterade alltså 

i att informanterna själva kunde ta med sig nya tankar och idéer som förhoppningsvis leder till ett 

intresse för innovationsmöjligheter. Det kommer också ge dem en större förståelse för våra slutliga 

förslag på förbättringar. DIS är enligt Holmgren (2012a) i en utvecklingsfas och därmed stimulerar de 

nya tankarna förhoppningsvis till att de kan utvecklas tillsammans med våra förslag på förbättringar. 

Vi tror att det bidrar till att DIS lättare kan relatera till vårt examensprojekt och dess resultat i och 

med att de själva fann förbättringspotential och ser värdet av en innovationsprocess. Vi ser även det 

här examensprojektet som en påbörjad innovationsprocess, där vi tillsammans med DIS nu har 

genomfört första fasen i innovationsmodellen (Figur 3). Vi har genom arbetet letat och funnit 

möjligheter för innovation och presenterat dessa i denna diskussion och i slutsatserna. Vi ser det nu 

som att DIS kan ta vid, och inleda den andra fasen VÄLJA (Figur 3). Hur ska de gå vidare med 

presenterat material och förhoppningsvis nya tankar? 

5.2.3 Dimensioner som påverkar kreativitet i organisationsklimatet  

Organisationen DIS stämmer in på Isaksen och Ekvalls (2010) förklaring om vad en innovativ 

organisation är. De menar att en innovativ organisation exempelvis har möjlighet att anpassa sig till 

omgivningen den verkar inom, genom nya tjänster och/eller strukturer. Isaksen och Ekvalls (2010) 

dimensioner kring Utmaning, Frihet och Förtroende och öppenhet stämmer väl överens med DISAK’s 

ledord, Inspirera till gemensamma framtidsvisioner, Utmana och ifrågasätt befintliga processer och 

Uppmuntra och synliggöra (Holmgren, 2012b). Både Dyer et al (2008) och Isaksen och Ekvalls (2010) 

studie överensstämmer med varandra angående faktorer som stimulerar ett kreativt klimat. Dyer et 

al (2008) resultat angående Ifrågasättande går i linje med Isaksen och Ekvalls (2010) dimension om 

Förtroende och öppenhet. För att våga säga vad man tycker krävs i sin tur att det finns psykologisk 

trygghet på arbetsplatsen (Thompson & Choi, 2006). Att Experimentera (Dyer et al, 2008) hör ihop 

med dimensionen för Risktagning (Isaksen & Ekvall, 2010). Idé-nätverkande (Dyer et al, 2008) kan 
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kopplas samman med Idétid (Isaksen & Ekvall, 2010). Dyer et al (2008) Ifrågasättande, Observerande, 

Experimenterande och Idé-nätverkande ligger i linje med hur vi uppfattar klimatet och ledarskapet på 

DIS.  

I intervjun med Daniel Eriksson ställs frågan Finns det några enkla system för att ta del av andras 

idéer på företaget? Eriksson (2012) svarade: ”Ja, intranätet.” Men han tror att det är något som de 

bör utveckla. Heide (2001) beskriver i boken Intranät att begreppet har olika betydelser. Den 

beskrivning som passar in på DIS är, en virtuell plats där människor kan utbyta information och 

kommunicera (Heide, 2001). Organisationer har olika ambitionsnivåer med sitt intranät. Vissa 

använder det som en kanal att sprida information medan andra använder det både som 

informationskanal och arbetsverktyg för bokningssystem, reseräkningssystem, databaser och så 

vidare (Heide, 2001). En effekt av att använda sig av ett intranät är att information går förbi de 

traditionella gatekeepers (ofta avdelningschefer), som en gång styrde informations- och 

kommunikationskanalerna (Heide, 2001). Intranätet kan därmed sudda ut den hierarkiska 

kommunikationsstrukturen till förmån för en öppenhet (Heide, 2001). Forskning tyder på att en 

öppenhet är viktigt för att stimulera kreativitet (Isaksen & Ekvall, 2010).  

Eriksson (2012) tror att tidigare har företaget inte varit moget för ett samarbete mellan 

affärsområdena. ”För ett år sedan hade det inte varit intressant att tala om samarbete.” Men nu har 

vi de börjat få ordning på de verksamheterna och ”man känner sig trygg och det är nu man känner sig 

mottaglig för det” (Eriksson, 2012). Detta bekräftas även av Holmgren (2012c) ”känslan har tidigare 

varit att vi (ledningen) har tryckt företaget framför oss, men nu börjar man märka att medarbetarna 

istället börjar dra.” Även deltagarna vid den kreativa övningen (2012) menar att nu har utförare 

tillfälle och möjligheter att utveckla processer och arbetssätt. Psykologisk trygghet är en viktig faktor 

om organisationer skall kunna vara kreativa (Thompson & Choi, 2006). Eriksson (2012) påpekar också 

att man från ledningen har stöd för de idéer medarbetarna tar fram. Just stöd för idéer tar Isaksen 

och Ekvall (2010) upp som en dimension som påverkar det kreativa klimatet. 

5.2.4 Innovationsförmåga och innovationsstrategi 

Martins och Terblanche (2003) beskriver att organisationens gemensamma mission and vision bör ha 

fokus på framtiden. Den ska också vara kund- och marknadsorienterad, där uppdraget är att lösa 

kundernas problem. Det är viktigt att medarbetarna förstår klyftan mellan den nuvarande 

situationen och mission and vision för att kunna agera kreativt och innovativt (Martins & Terblanche, 

2003). Börjesson och Elmquist (2012) beskriver utifrån erfarenheterna på Volvo Personvagnar att det 

är viktigt att skapa en gemensam språkbildning och tankesätt. DIS har fyra värdegrunder inom 

organisationen, ”Vi kommer tillbaka”, ”Vi löser det”, ”Vi armkrokar med kunden” och ”Vi lagspelar” 

och dessa tycker vi på ett bra sätt representerar Börjesson och Elmquists (2012) tankar om en 

språkbildning och tankesätt. Det är viktigt att fortsätta etablera dessa värdegrunder inom 

organisationen. Värdegrunderna är relativt nyinförda men vi tror att ett kontinuerligt arbete med att 

införliva dessa i organisationen tillsammans med en tonvikt på att vårda kundrelationerna bygger 

tillit och förtroende. DIS har också en vision med ett gemensamt mål att kunden ska bli nöjd och att 

tjänsterna skall levereras på ett smidigt sätt. Genom en gemensam språkbildning och tankesätt i form 

av DIS värdegrunder tillsammans med organisationens vision skapas en mission and vision som 

tydligt visar vart de är på väg. Detta kan även styrkas av nedan presenterat resonemang kring en 

innovationsstrategi. 
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Klimatet stämmer in på att organisationen DIS tillåter innovation, men det finns brister kopplade till 

innovationsmodellen och den del som finns i den övre devisen i Tidd och Bessants (2010) 

innovationsmodell: Har vi en tydlig innovationsstrategi? Det finns inte någon uttalad 

innovationsstrategi och det är kanske det ytterligare steget som DIS behöver ta för att fortsatt kunna 

lyckas vara innovativa och på så sätt bedriva en lyckosam verksamhet där alla inblandade parter 

finner ett värde i DIS arbete. Här finns goda kopplingar att göra till Börjesson och Elmquist (2012) 

som i studien på Volvo personvagnar såg vikten av att tydliggöra en innovationsstrategi. Med en 

strategisk vilja menar Börjesson och Elmquist (2012) att innovationsförmågan ökar. Man fann att när 

de nya orden som införlivades fick fäste var det lättare att etablera nya utmaningar inom 

organisationen då alla har en vetskap om tankesättet. 

Holmgren (2012c) berättar att de har börjat med en process, ”… som jag kallar strategisk 

differentiering. Som handlar om att se till vad kunden har för behov och anpassa helt efter det. Inte 

ha så mycket förutfattade meningar om vad kunden vill ha, utan gå ut och lyssna och sen paketera 

någon lösning”. Detta resonemang går i linje med den första fasen LETA i innovationsmodellen som 

Tidd och Bessant (2010) presenterar. Den fasen handlar om att göra en bred informationsinhämtning 

och ta reda på vad som verkligen efterfrågas. Här kan även Normanns (2001) teori kring 

värdeskapande för kunden appliceras. Holmgren (2012c) påpekar att vikten skall ligga vid det som 

skapar värde för kunden. Även Henriksson (2012) resonerar kring värdeskapande ”det gäller ju att 

hitta behoven hos kunderna, inte uppfinna något på sin kammare och sedan hoppas att någon vill 

köpa den.”  

Kopplingar till Lindgrens (2012) tankar om T-ekonomin(tänkande ekonomi) kan göras i hur DIS i 

strävan efter ekonomisk hållbarhet för de olika affärsområdena är kvar i den Gamla världen, medan 

man med sina försök att skapa nya koncept och tjänster i form av kunskap mot kunderna snarare 

försöker fokusera sina resurser på att anpassa sig för den Nya världen i T-ekonomin. Resonemangen 

kopplar även an till Richtnér och Frishammars (2012) tankar om affärskoncept där tjänster och dess 

design får fokus för att öka konkurrenskraft istället för teknik och produkt innovationer. Detta 

stämmer in på hur DIS försöker differentiera sig på marknaden, genom olika typer av kompetenser 

och paketeringar skapar man nya tjänster. 

Henriksson (2012) berättar att det DIS inte uttalat bestämt vem eller vilka som skall jobba med att 

försöka ta fram nya tjänster och ha den främsta förståelsen för vad kunden behöver. Både Eriksson 

(2012) och Holmgren (2012c) förespråkar att tjänsterna ska utformas tillsammans med kunden, hos 

kunden. Resonemangen ovan argumenterar för att en innovationsstrategi skulle gynna DIS. Den 

skulle förmedla vilka och hur arbetet med innovation för nya tjänster och avtal bör bedrivas. 

Henriksson (2012) tror att initiativet ska komma uppifrån och det förespråkar att ledningen 

tillsammans tar fram en innovationsstrategi som resterande delar av organisationen kan agera 

utifrån. Vi tror att det är viktigt att det genomdrivs på ett sätt så alla i organisationen tror på och ser 

nyttan med innovationsstrategin. 

Vi ser att Johanssons (2005) teorier om hur en medicieffekt kan uppstå i skärningspunkter av olika 

discipliner skulle vara en bra utgångspunkt för DIS i arbetet med att stärka möjligheterna för 

tvärfunktionella idéutbyten som kan leda till innovation. Om de olika affärsområdena börjar 

samverka mer kan deras tjänster och dess paketering eller utformning bidra till att de uppnår denna 

effekt. Även själva bildandet av DIS är precis som presenterat innan med referens till Tidd och 
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Bessant (2010) angående diskontinuerlig innovation ett innovativt steg som kan ses som en 

förutsättning för medicieffekten. Innovation handlar bland annat om hur resurser och tjänster bör 

planeras och utformas, något som är en förutsättning om företag ska lyckas i dagens affärslandskap. 

Därför är det relevant att DIS tar tillvara på det försprång som de skapat i och med 

sammanslagningen av de tre affärsområdena Engineering, Fastighet och Produktion. De har större 

möjlighet att bidra med värdeskapande för kunderna än företag som bara fokuserar på ett 

affärsområde. Förutsättningarna ger DIS en möjlighet att bistå kunder med kompetens från tre skilda 

affärsområden som kan leda till nya och innovativa affärsförslag som kommer både DIS och kunder 

till gagn. Den tillit som omnämns att kunder har till DIS (Kreativ övning, 2012) anser vi är en 

förutsättning att få kunder att binda fler olika tjänster till DIS. Som en av informanterna från DIS 

uttryckte det ”Varför ha kontakt med fler företag om man kan få all kompetens fån ett?” (Kreativ 

övning, 2012). 

5.2.5 Organisatoriskt lärande 

Vad gäller DIS lärande kopplat till Argyris och Schön i Smith (2001) finner vi kopplingar till hur DIS i 

nuläget i och med exempelvis enmansshowerna gällande vissa projekts arbeten stämmer in på en 

lärandenivå liknande single-loop learning. Däremot stämmer arbetssättet med NKI-undersökningar in 

på hur organisationen försöker applicera ett lärande i hur de ska ändra planerna eller normerna för 

double-loop learning. Samtidigt försöker ledningen och chefskapet införliva ett klimat och en kultur 

där ständigt ifrågasättande och rambrytande ändringar förespråkas. Holmgren (2012b) förklarar hur 

ledningen utbildar cheferna genom den så kallade DIS-Akademin. Den har som syfte att utveckla 

chefer som personer och ledare genom att ge dem verktyg att använda i vardagen. Exempelvis 

uppmuntras att utmana och ifrågasätt befintliga processer. Det här ser vi som ett steg i att nå det 

Normann (2001) beskriver som oupphörlig målmedveten emergens.  

5.3 Fortsatta studier och vidare forskning 
Det är viktigt att poängtera denna studies förhållande till det tidsmässiga stadium som DIS befinner 

sig i. Med anledning av att organisationen bara har funnits i ungefär tre år, redogör denna studie för 

möjligheter till att använda sig av innovativa processer utifrån förutsättningar organisationen har i 

dagsläget. DIS har nyligen hamnat i ett stadium av stabilitet och ekonomisk vinst vilket ger 

förutsättningar för att arbete med innovation vidare kan utvecklas. Därav finns det en möjlighet att i 

framtiden följa upp hur DIS har tagit tillvara på de möjligheter och förutsättningar som de har utifrån 

det här examensprojektets förslag på vidare arbete. Att undersöka organisationen under en längre 

period skulle vara intressant då mycket arbete just är påbörjat. Till exempel berättar Holmgren 

(2012) om det han kallar ”strategiska differentieringen”. Ett intressant uppslag till vidare forskning 

kan alltså vara att utvärdera om DIS tar tillvara på de möjligheter för innovation som finns. 

Även vad organisatorisk mognad och ålder har med förmågan och förutsättningarna för innovation 

att göra vore en intressant aspekt som tyvärr inte rymdes i denna studie. Med hänvisning till vad som 

presenteras i metodkritiken finns även uppslag för en studie där den operativa nivån innefattas. 
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5.4 Metodkritik samt självkritik  
Bryman (2011) menar att en organisation är en struktur för vilken dess anställda måste lyda inom, 

detta medför en risk för att vid avkall på det, riskera sin personliga trovärdighet och om det går riktigt 

illa, förlora jobbet. Detta faktum är en påverkan som vi som kvalitativa forskare ställs inför vare sig vi 

vill det eller inte. Fenomenet berör alla typer av kvalitativ forskning mot organisationer och kanske 

endast kan undkommas med kvantitativa anonyma undersökningsformulär. För att skapa en 

förståelse och för att kunna komma med applicerbara och lättåtkomliga förbättringsförslag var de 

kvantitativa metoderna inget vi ville nyttja. Vi är dock medvetna om att kulturen som präglar 

organisationen möjligtvis påverkar våra informanter. Det skall poängteras att vi kontinuerligt under 

denna process har haft denna institutionella påverkan under beaktning. 

Vi har medvetet studerat den strategiska nivån av DIS. Studiens omfattning har dels med tid för detta 

examensprojekt att göra men också med vårt intresse för strategi att göra. Däremot har vi en 

medvetenhet om att det kan finnas en skillnad i det presenterade material i förhållande till hur 

uppfattningen är på den operativa nivån i företaget. Med denna vetskap anser vi ändå att vi med 

detta examensprojekt presenterar förslag relevanta för den strategiska nivån som kan göra skillnad 

för hela organisationen. Här finns uppslag för fortsatta studier där även den operativa nivån kan 

innefattas.   

Det är svårt, om inte omöjligt att vara objektiv i kvalitativa studier och det är något som kvantitativa 

forskare kritiserat kvalitativa forskare för. Vi har eftersträvat att vara neutrala i examensprojektet 

men är färgade av det vi läst om innovationsteorier. Vi anser att detta för studiens syfte har haft en 

positiv effekt då vi har en förmåga att tolka och se de innovativa sambanden i den verklighet vi 

observerar. Även fast DIS inte uttalat arbetar med innovation ser vi samband just för att vi är 

innovationsindoktrinerade. En person som inte besitter samma förförståelse som vi har, kanske 

skulle missat de viktiga kopplingarna mellan teori och empiri p.g.a. bristen på innovationstänk. Det 

här styrks också av Bryman (2011) som menar att en kvalitativ undersöknings kvalitet sitter ihop med 

forskarens möjligheter till uppfinningsrikedom i kopplandet av teori och empiri. På dessa grunder 

menar vi att vår möjliga subjektivitet har varit en tillgång för denna studie. 

Dock skall nämnas att vi är mycket väl medvetna om kritiken som eventuellt kan riktas mot oss 

gällande en eventuell subjektivitet för att företagets VD, Pär Holmgren, faktiskt är far till Oscar 

(författare). Vi har reflekterat över hur det här har påverkat de övriga intervjuade i organisationen. 

Risken finns för att de övriga informanterna har känt sig hämmade utav VD:s sons deltagande och 

därmed hållit inne med tankar eller tycken med en rädsla för ”skvaller till VD:n”. Dock ser vi inte 

denna risk som överhängande då våra frågeställningar och syften fokuserat på klimat och kopplingar 

till innovation. Vi har inte sökt efter att inhämta material som kan vara av intresse för 

”smutskastning” och/eller ”skvaller”. Vi har även under denna process observerat, ett mycket öppet 

förhållningssätt där alla verkar vara medvetna om svårigheterna i uppstartsåren för en nyligen 

fusionerad sammanslagning av tre olika företag och dess kulturer. Klimatet som vi har uppfattat den 

är i nuläget öppen med ”högt i tak”. Just eftersom att Pär Holmgren är Oscars (författare) far och 

kommunikationen där emellan flödar i en större utsträckning än den rent affärsmässiga för 

examensprojektet så är det en utav anledningarna till att examensprojektet över huvud taget blev av. 

Utan relationen hade DIS VD inte funderat lika mycket över innovation och hur det kan ha positiva 

effekter för organisationen. Ingen relation, inget värde för DIS. Det kan heller inte uteslutas att 

kommunikationerna och tillgången till information har påverkats positivt utav den tillit som funnits. 
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En positiv faktor kan också ha varit att DIS faktiskt inte uppehåller någon ”fasad” eller en falsk bild av 

hur det förhåller sig inom organisationen. 

Vi är medvetna om att det råder subjektivitet och finns en påverkanseffekt i relationen mellan far 

och son. Vi ser dock inte den risken som tyngande. Detta för att Rebecca Bengtsson (författare) inte 

sedan tidigare haft någon relation med Pär Holmgren och därför har kunnat inta rollen som en 

objektiv motpol. Rebecca har på ett naturligt sätt haft ett mer distanserat perspektiv och bidragit 

med att hålla examensprojektet kritiskt. 

I examensprojektet har vi en vetskap om dess brist i replikerbarhet men att den bristen också 

kommer med en kvalitativ undersökningsmetod enligt Bryman (2011). Även arbetets begränsade 

möjlighet till generaliseringar till liknande fall eller områden är en brist som vi är medvetna om och 

som finns vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Dock är detta examensprojekts målgrupp DIS själva 

och studenter som finner intresse för examensprojektet och tanken är inte att studien skall kunna 

generaliseras i någon vidare betydelse. 

Bristen på transparens, alltså möjligheten läsaren har till att förstå exempelvis urvalsprocesser för 

undersökningen eller hur forskaren har analyserat material för att komma fram till slutsatser, är 

någonting som är svårt inom kvalitativ forskning. (Bryman, 2011) Denna transparens är dock 

någonting som vi har arbetat aktivt med. Dels genom förklarande av urvalsprocessen och dels genom 

en procedurbeskrivning men även i diskussionen försöker vi framhålla vilka kopplingar vi finner eller 

hur vi tänker. Trots det förstår vi om det finns brister i transparensen med hänvisning till det just 

presenterade. 

 

Vi har presenterat våra tankegångar och reflektioner för hur vi uppfattar att DIS stämmer 

in på teorier om innovation. Även hur vi tycker oss se förutsättningar och möjligheter för 

förbättringar och utveckling av DIS. Därefter har vi presenterat vad vi tycker kunde ha 

utvecklats eller avhandlats vid en större eller längre studie av detta slag. Vi har även med 

en ödmjukhet och medvetenhet presenterat vilka brister eller risker som potentiellt finns i 

detta examensprojekt. 
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6 Slutsatser 

Vi presenterar här, med hänvisning till analys- och diskussionsdelen, svar på 

forskningsfrågorna samt eventuell praktisk användning/applicering av dessa. Här 

presenteras även resultat som vid sidan av forskningsfrågorna tydliggjordes under studien. 

 Har Dynamate Industrial Services(DIS) en organisation som stimulerar innovation? 

DIS har en organisation som stimulerar innovation, inte minst genom deras förutsättningar för 

tvärfunktionella skärningspunktsinnovationer med hänvisning till de tre olika affärsområdena och 

teorierna om skärningspunkter. Det ihop med det öppna klimatet och uppmuntrandet av idéer som 

vi tycker överensstämmer med hur teorierna presenterade i detta examensarbete definierar en 

innovativ organisation. Vi anser att de har ”delad vision, ledarskap och viljan att innovera” vilket Tidd 

och Bessant (2010 s.101) menar är en avgörande komponent i ett innovationsarbete.  

 Vilka förutsättningar har DIS att tillgodogöra sig av innovationsprocesser inom 

företaget? 

Vidare ser vi att DIS på många olika sätt har förutsättningar att tillgodogöra sig innovationsprocessen 

inom företaget. Inte minst genom exempelvis deras anbudsgrupp i arbetet för potentiella affärsavtal 

ges tillfälle att följa innovationsprocessen som Tidd och Bessant (2010) presenterar (Figur 3). Genom 

att följa den processen och exempelvis utnyttja någon form av kreativ övning under fasen VÄLJA 

enligt Figur 3 kan anbudsgruppen ta fram koncept för tjänster och avtal när de behandlar olika 

anbud.  

 Stödjer organisationen tvärfunktionella idé- och kompetensutbyten mellan 

avdelningar inom företaget som kan främja innovation? 

När vi ser till hur väl organisationen stödjer tvärfunktionella idéutbyten inom organisationen som kan 

stimulera innovation ser vi en viss brist. DIS förutsättningar för detta är stora då de har en samlad 

kompetens inom organisationen som spänner över många olika kunskapsområden och professioner, 

men tillfällen att låta olika personer med skilda kompetenser få möjlighet att tillsammans utbyta 

idéer och tankar för innovation finns det i dagsläget lite brist på. Det hänger ihop med det hittills låga 

samarbetet mellan affärsområdena. Dock skall nämnas att intranätet mycket väl kan ses som en idé- 

och kompetensutbytare som kan främja framkomsten av innovationer. Genom att fortsätta och 

utveckla grupper som anbudsgruppen kan organisationen fortsatt stödja möjligheten till dessa typer 

av innovationskällor.  

 Hur kan DIS använda sin kompetens till att stärka innovationsförmågan i företaget? 

Något som nämndes vid den kreativa övningen (2012) var att det kan vara svårt att veta vilka 

kompetenser som finns intern, Henriksson (2012) påpekar att DIS har över 100 olika tjänster, ”hur 

kan man känna till 100 tjänster i ett bolag?” Ett förslag på hur medarbetarna i DIS skulle kunna hålla 

reda på detta är att använda en ”projektmapp”. Vid den kreativa övningen fördes även en diskussion 

kring att projektens storlek varierar från ”små projekt kan vara en enmansshow från beställning till 

leverans och uppföljning. Medan stora projekt utförs med mer planering inkopplat och fler resurser, 

material mm.” (Kreativ övning, 2012). I ”projektmappen” skulle en mall av förfarandet av nya projekt 

kunna finnas med. Den skulle kunna innehålla standardiserade processer för hur personen ifråga skall 
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gå tillväga och koppla in andra berörda från andra affärsområdena. Detta för att kunna luta sig mot 

en standardiserad process i planeringsförfaranden, så att inget förbises eller glöms bort. Checklistor 

som på ett enkelt sett kan skummas igenom för att se vilka, eller om några åtgärder alls, skall 

genomföras vid ett visst skede. Något som Eriksson (2012) påpekar är att intranätet kommer vara det 

som tar DIS till nästa nivå. Intranätet ser vi också som ett naturligt ställe att ha ”projektmappen” i. 

Informationen i ”projektmappen” skulle månadsvis revideras i samband med ett gemensamt möte 

för en representativ del av DIS. Man skulle kunna tänka sig att personerna som är med på dessa 

möten roterar så att fler känner sig delaktiga i processen. Personer som är delaktiga när beslut fattas 

har en tendens att vara mer positivt inställda till beslut, då man känner att man får sin röst hörd. Vid 

mötestillfället delas erfarenheter och ”projektmappen” kan fyllas på med nya tillvägagångssätt eller 

övningar som kan appliceras. Det här medför också en viss nivå av kontroll och standardisering som 

kan hjälpa till att kvalitetssäkra bemötandet mot kund. Likt den anbudsgrupp som finns på DIS skulle 

även dessa möten kunna främja att kunskap och kompetenser möts och blandas för att stimulera 

innovationsförmågan och ge en större kunskapsåterföring.  

Vi tror även att det som analyserades angående strategi i diskussionsdelen är av mycket stor relevans 

för DIS möjligheter att förbättra sin innovationsförmåga. Genom införandet av en innovationsstrategi 

kan den i förlängningen bidra till ett utökat värdeskapande (Normann, 2001). Innovationsstrategin 

kan ge en tydlighet i mål och språkbildningen för DIS innovationsarbete som är av relevans för ett 

lyckat innovationsarbete i enlighet med Martins och Terblanche (2003) tankar om mission and vision 

och Börjesson och Elmquists (2012) tankar om gemensam språkbildning. Tidd och Bessants (2010)  

frågeställning i innovationsmodells devis: Har vi en tydlig innovationsstrategi? förespråkar just en 

innovationsstrategi. Vi menar alltså att DIS med ett införande utav en innovationsstrategi kan hjälpa 

dem i deras arbete mot att stärka innovationsförmågan och därmed klara sig i Lindgrens (2012) Nya 

värld. 

Resultat vid sidan av syfte och forskningsfrågor 

Examensprojektets syfte var inte att under processens gång få DIS att börja dra nytta av innovativa 

processer. Syftet var att tydliggöra de interna processerna på DIS som potentiellt faller inom ramen 

för innovation och eventuellt ge förbättringsförslag kopplade till innovation. Den kreativa övningen 

gav dock en oväntad positiv effekt. Informanterna från DIS lokaliserade tillsammans saker och 

områden där de ser möjligheter till utveckling eller förbättringspotential. Övningen resulterade alltså 

i att informanterna själva kunde ta med sig nya tankar och idéer och därmed dra nytta av denna 

övning som en början på en innovativ process. Vi tror också att det är lättare att relatera till de 

förslag som presenterats när man själv ser förbättringspotential. Innovationsbidraget låg i att ge 

förslag på hur DIS kan förbättra sitt arbete med innovation som kan bidra till ett förhöjt 

värdeskapande och det tror vi har påbörjats hos DIS.  

Våra förväntningar på DIS överstegs och vi tycker vi ha fått en mycket givande bild av klimatet på 

organisationen. Vår kreativa övning (2012) gav informanterna nya idéer, vilket även är positivt i det 

avseendet att vi ser det som en del i vårt innovationsbidrag. Men vi hoppas även att DIS överlag såg 

positiva effekter av vårt besök, vårt samarbete, och vårt examensprojekt som gör att de fortsätter att 

arbeta i rätt riktning med att införliva innovation i deras arbete. 
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