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Förord  

Författarna till denna studie vill börja med att ge ett stort tack till de personer som varit 

inblandade i vårt arbete. Ert engagemang och er vilja till att stötta oss under arbetets gång 

har betytt mycket för oss. Det är tack vare er som detta arbete har varit möjligt och ni har 

varit en inspirationskälla för oss. 

De personer som författarna tilldelar den stora tacken till är först och främst företaget vi fick 

skriva examensarbete hos, för att ni tog till er tid för oss att kunna skriva examensarbetet 

hos er. Kontaktpersonen som författarna haft ska veta att han betytt mycket för arbetet 

Författarna vill även passa på att tacka vår handledare Bengt Köping Olsson som har väglett 

och guidat oss genom detta arbete. Du kom med idéer samt förslag på hur man skulle kunna 

utforma arbetet i sig.   Även ett tack till Sven Hamrefors som tyvärr inte kunde handleda oss 

så mycket som det var tänkt, men ändå kommit med idéer som har gynnat arbetet. 
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Sammanfattning 

  
Nivå: Examensarbete på Kandidatnivå 
 
Akademi: Akademin för Innovation, Design & Teknik 
 
Författare: Daniel Blom, Kebba Jarju 
 
Titel: Utvecklandet av en idégenereringsprocess -  Att genom mångfald öka kvalitén på idén 
och dess implementering 
 

 

Handledare: Bengt Köping Olsson 

 
 

Frågeställning: Vilka faktorer har möjlighet att underlätta för både idégenereringsprocesser 

samt implementeringen utav idéer? 

 

Problemformulering 

Problemet som det kontaktade företaget har är att de har svårt att få sina genererade idéer 

att verkligen implementeras på avdelningar. I dagsläget får platscheferna välja om de ska 

implementera idéer i de respektive avdelningar som de är ansvariga över. Många idéer sällan 

genomförda, vilket är något de vill förbättra. Den problematik som författarna står inför är 

att försöka skapa en lösning, eller förslag på hur denna process samt förslagens hållbarhet 

kan förbättras. 

 

Syfte 

Syftet är att hitta faktorer som kan utgöra hinder, vad som kan göras för att åtgärda dessa 

hinder samt vilka faktorer som kan underlätta processen i sin helhet, från idé till 

implementering.   

 

 

Metod: Bygger på en kvalitativ ansats 

 
Slutsats: Resulterar i en modell som ska bidra till en ökad förståelse. Denna modell har 

skapats genom att se över de förutsättningar hos det kontaktade företaget som finns i 

dagsläget, kombinerat med tidigare forskning som stöd för de förslag som författarna står 

för. Den ökade förståelsen består bland annat av hur ledarskap kan bidra till idégenerering, 

eller hur en organisation kan dra nytta utav organisatoriskt lärande. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
 

Utgångspunkten för detta arbete är i grunden idégenerering samt implementering sett ur ett 

innovationsperspektiv. Denna utgångspunkt har skapats genom en kombination av 

författarnas egna intressen för dessa processer samt den problematik som beskrivits av det 

företag som författarna tagit kontakt med. Dessa intressen har framkommit dels genom att 

ha läst kurslitteratur, artiklar och även genom att ha deltagit på föreläsningar, så väl från 

gästföreläsare, samt professorer inom programmet IMTO.  Att få använda sig utav den 

tidigare kunskapen och delvis sätta den i praktiken är vad som har lett arbetsprocessen 

framåt. Och det är denna vilja att sätta kunskap i praktiken som ledde författarna till att ta 

kontakt med ett företag som bidragit till en möjlighet för författarna att utnyttja de 

kunskaper som författarna besitter.  Idégenerering och implementering är två centrala 

begrepp inom innovationsteknik och det är dessa två faktorer som kommer att utgöra 

kontexten för författarnas arbete. 

1.2 Bakgrund 
Företaget som författarna kontaktat och skrivit arbetet hos är ett företag i Mellan-Sverige 

som arbetar inom järnvägsindustrin. Detta innefattar allt från underhåll av befintliga 

järnvägsspår till anläggning utav nya spår. Bakgrunden till detta arbete ligger i en förfrågan 

från företaget som kontaktades om att få en utomstående syn på deras processer och den 

problematik som kan infinna sig i dessa. Den beskrivna problematiken har sin utgångspunkt i 

organisationens fokus på revisioner av sina affärsprojekt. Med detta menas med andra ord 

en fokus på att åtgärda brister med exempelvis trafiksäkerheten i samband med de krav 

uppdragsgivare ställer i arbetskontrakten, dessa krav är de krav som beställare har på de 

affärsprojekt de inleder med företaget som de måste förhålla sig till. Problemet uppstår 

därmed i och med att dessa revisioner inte alltid genomförs vilket resulterar i avvikelser. 

Bakgrunden till denna kandidatuppsats härstammar från det nya mål som företaget har tagit 

fram för att åtgärda dessa avvikelser. Detta mål är att, med hjälp utav förslag på möjliga 

lösningar till dessa avvikelser, implementera förslagen och därmed åtgärda avvikelserna. 

Denna problematik är något som även kan drabba andra företag som har liknande 

arbetsprocesser. Med exempelvis trafiksäkerhet som utgångspunkt kan Trafikverket såväl SL 

vara företag som kan dra nytta utav uppsatsens slutsatser. Detta eftersom dessa företag 

säkerligen har liknande arbetsprocesser där det gäller att undersöka, exempelvis, 

trafikolyckor i samband med arbetet, därför går det att dra en parallell till det kontaktade 

företagets arbete, då denna typ av avvikelser är något de jobbar på att förbättra. Detta är 

skälet till att företaget erbjudit sig att vara deltagande i författarnas examensarbete.  
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Problemformulering 

Problemet som det kontaktade företaget ställs inför är att de har svårt att få sina genererade 

idéer att verkligen implementeras på avdelningar. I dagsläget får platscheferna välja om de 

ska implementera idéer i de respektive avdelningar som de är ansvariga över. Många idéer 

blir sällan genomförda, vilket är något de vill förbättra. Den problematik som författarna står 

inför är att försöka skapa en lösning, eller förslag på hur denna process samt förslagens 

hållbarhet kan förbättras. 

Forskningsfråga 

 

Vilka faktorer har möjlighet att underlätta för både idégenereringsprocesser samt 

implementeringen utav idéer? 

Syfte 

   

Syftet är att hitta faktorer som kan utgöra hinder, vad som kan göras för att åtgärda dessa 

hinder samt vilka faktorer som kan underlätta processen i sin helhet, från idé till 

implementering.   

 

Uppsatsens praktiska syfte är att skapa en modell. Detta för att hjälpa och inspirera till ett 

effektivare sätt att generera idéer och implementera dem. Modellen motiveras av att den 

stegvis och på ett enkelt sätt kan förklara vart författarna, utifrån relevanta teorier, anser att 

brister kan finnas samt möjliga vägar att ta för att åtgärda eller förbättra dem.  

1.4  Teman 
Den teoretiska grunden i arbetet utgår utifrån fem olika teman:  

Organisatoriskt Lärande, huruvida organisationen kan lära sig utifrån tidigare erfarenheter 

och hur tvärkompetens kan bidra till den kreativa processen (Argyris, 1998) (Holland, Gaston 

& Gomes, 2000). Idégenerering, hur en idégenereringsprocess kan se ut i praktiken och vad 

en organisation bör tänka på vid genomförandet (Wallas, 1926 ur Torrence 1993; Barton & 

Swap, 1999). Ledarskap, hur ledarskap kan tänkas påverka implementeringsprocessen, både 

administrativt samt gällande de individer som blir påverkade av förändringen (Tierny, Farmer 

& Graen, 1999). Fallgropar & Åtgärder, kommer ta upp faktorer som kan försvåra den 

kreativa processen, exempelvis grupptänk (Nemeth & Nemeth-Brown, 2003) och åtgärder 

som kan vidtas, exempelvis facilitering (Nelson & Macfdzean, 1998). 

Förändringsarbete, vad en organisation bör tänka på när den genomför förändringar, hur vet 

organisationen att individer är beredda (Self & Schraeder, 2008; Dalziel & Schonoover, 

1988)? Samt hur information kan påverka öppenheten gentemot förändringen i sig (Keen, 

1981).  
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1.5 Avgränsning   
 

Studiens praktiska avgränsning ligger i att författarna endast valt att utgå från det företag 

som de tog kontakt med. Denna avgränsning gjordes för att författarna inte sen tidigare var 

bekanta med den typ av processer som företaget arbetar med. Att endast förhålla sig till 

endast ett företag anser författarna bidragit till en djupare förståelse och ett bättre arbete i 

helhet. 

Vad gäller val utav respondenter för studien har avgränsningen legat i att endast förhålla sig 

till de individer som kommer i direkt kontakt med det förändringsarbete som företaget 

arbetar med. Dessa utgörs utav två individer som är med och analyserar avvikelser och 

utforma lösningsförslag. Författarna valde även att förbise ekonomiska aspekter då de inte 

ville begränsa sina tankar med ekonomiska faktorer som exempelvis kostnadsfrågor.  

 

Studiens teoretiska avgränsning kommer grunda sig i fem olika teman, dessa är: 

Organisatoriskt lärande, beskriver hur en organisation kan lära sig och hur kunskap inom 

organisationen kan nyttjas.  

Idégenerering, hur idégenerering generellt sätt kan se ut och vad som är viktigt i en 

idéskapande process. 

Ledarskap, som kommer beskriva vad som krävs av en ledare och hur ledarskap kan utnyttjas 

för att skapa kreativa idéer. 

Fallgropar & Åtgärder, utgår från vilka hinder som kan ligga i vägen för de övriga fyra 

Förändringsarbete, som kommer att beskriva vad som krävs av en organisation för att en 

förändring ska vara genomförbar. 

Dessa fem valdes för att författarna ansåg att just de fem områdena var relevanta för en 

innovativ organisation och de ville genom dessa teman utforma ett tillvägagångssätt som 

utgick från en logisk och teoretiskt hållbar grund. Dessa fem teman kommer att beskrivas 

mer utförligt senare i arbetet.  

 

1.6 Förklaring av begrepp rörande Avvikelsesystemet 
 

För att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i arbetet, bestämdes att en förklaring gällande 

de termer som är specifika på företaget som arbetet skrivits behövdes. Dessa termer är 

Avvikelser, Synergi, Analys samt Offensiva Förslag.  

För att undvika att läsaren misstolkar dessa termer, har alternativa benämningar tagits fram 

av författarna: 

Avvikelser är allt inom företaget som avviker, exempelvis om säkerhetsföreskrifter förbises, 

om en olycka sker eller dylikt. 

Avvikelsesystemet ”Synergi” är företagets system där avvikelser registreras och taggas med 

ett ID nummer, detta för att enklare följa upp dem. 
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Analysgruppen - som är en grupp som varje månad träffas och ser över de avvikelser som 

registrerats i Synergi 

Offensiva Förslag - är slutprodukten efter en process där företaget försöker att åtgärda de 

avvikelser som registrerats. 

 

Metod 

2.1 Urval 
 

De individer som deltagit i detta arbete introducerades i det första mötet med chefen för 

verksamhetsutveckling och författarnas kontaktperson. På detta möte introducerades 

författarna till arbetet kring Offensiva Förslag och fick under mötet rekommendationer för 

individer som kunde vara av nytta för arbetet. 

Genom detta första möte skapades ett deltagarurval som baserades på deltagarnas 

anknytning till Offensiva Förslag och arbetet kring dessa. Detta urval grundade sig sedan i 

arbetets fokus på idégenerering och implementering. Författarna ansåg därmed att de 

individer som sitter i Analysgruppen var bäst lämpade att delta i intervjuerna som utfördes.  

 

Utifrån dessa kriterier valde författarna ut två individer i Analysgruppen för intervju. Målet 

med detta var att få svar på hur företagets idégenereringsprocess såg ut för att sedan ställa 

den mot teori och författarnas egna tankar och antaganden. En tredje individ tillkom, dock 

hade denna ingen direkt kontakt med lösningsförslag utan hade arbetsuppgifter som låg på 

den mer ekonomiska sidan och denne individ har därför utelämnats. Grunden för detta 

beslut ligger i att fokus inte har lagts på vilka ekonomiska aspekter som kan påverka 

implementeringen. 

2.2 Design 
 

Analysmetoden i detta arbete har inspirerats utav Tematisk Analys, eller TA.  

TA innebär att forskaren samlar och sorterar in data i teman. En aspekt av TA är att dessa 

teman kan vara fördefinierade, vilket är det förhållningsätt som detta arbete haft (Hayes ur 

Langemar, 2008). De fördefinierade temana är med andra ord de fem teman som beskrivits i 

kapitlet Inledning under rubriken Teman. Det är dessa teman som legat till grund för såväl 

empirisk samt teoretisk datainsamling och det är genom dessa som arbetets analys och 

diskussion formats. Författarna kommer beskriva mer utförligt hur analysprocessen sett ut 

finns under rubriken Databearbetning under rubrik 2.4, Tillvägagångssätt. Skälet till att just 

en kvalitativ ansats ansågs vara den mest relevanta för arbetet är att författarna själva sökte 

en djupare förståelse. Författarna ansåg att en djupare förståelse krävdes för att få den 

kunskap och insikt som behövdes för att kunna ge förslag på förbättring till företaget 
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gällande deras arbete med förbättringsförslag. På grund utav detta så har 

datainsamlingsmetoden bestått av att intervjua individer på företaget för att samla in den 

empiri som krävdes för att genomöra arbetet. Datainsamlingen skedde via intervjuer med 

semistrukturerade frågor, med andra ord, lösa frågeställningar med helt fria svar. 

Respondenterna fick svara på samma frågor men de svar som gavs ledde till olikartade 

diskussioner. Skälet till detta var dels för att författarna inte hade en kunskapsgrund 

gällande den problemrymd arbetet försöker lösa och de ville genom intervjuerna skapa en 

djupare förståelse. Författarna menar att om de hade styrt intervjuerna hade deras 

bristande kunskaper inom området riskerat att begränsa svarsmöjligheterna och genom 

detta begränsat de data som arbetet bygger på. Med andra ord så ville författarna låta 

respondenterna tala så fritt som möjligt för att genom kvantitet av deras redogörelser finna 

kvalitet för studien. 

Analysen av intervjuerna utfördes genom att bryta ned respondenternas redogörelser i 

mindre beståndsdelar, där nyckelord och andra fraser som ansågs vara av betydelse 

plockades ut. Detta för att hitta kärnan i det som sades i intervjuerna. Genom detta ville 

författarna få en djupare förståelse av de processer som beskrivits av respondenterna. Detta 

för att lättare kunna dra paralleller mellan företagets arbete och den tidigare forskningen 

som kopplats samman med empirin. Eftersom författarna genom arbetet ville skapa en 

modell som kunde belysa vad som kan förbättras, krävdes även en djupare förståelse för de 

processer som arbetet undersöker. Det hade varit svårt att komma in på djupet och skapa en 

förståelse genom ett kvantitativt arbetssätt, vilket bäst lämpar sig för jämförelser och 

statistiska resultat.  

En annan faktor som spelat in i valet av metod är att arbetsgången har varit induktiv och inte 

deduktiv, i och med att arbetet varit mer explorativt. En induktiv ansats har valts på grund 

utav forskarnas brist av praktisk erfarenhet. Därmed har insamling av data och relevanta 

teorier varit en lärande process. Detta har gett upphov till en djupare förståelse och det 

ansågs att det skulle resultera i ett bättre arbete. 

Detta har även lett till att arbetets slutsatser kan ses som en språngbräda för vidare 

forskning. De frågor som ställdes till respondenterna ämnade besvara hur Analysgruppens 

arbete såg ut, hur idéer skapas och vilken väg idéerna tar från att de blivit framtagna tills att 

de blir implementerade.  Syftet med dem var att få en utgångspunkt och därmed en 

språngbräda där en djupare förståelse för processen var möjlig och genom detta få in mer 

information som författarna initialt kunde missat. 

2.3 Validering 
I och med att intervjuerna inte spelades in utan antecknades på plats medförde det att 

arbetets trovärdighet minskade. Detta var något som författarna var tvungna att ta ställning 

till och korrigera. Den slutliga lösningen på detta problem var att ta kontakt med företaget 

och skicka kapitlet ”Resultat” till dem. Detta gjordes för att låta företaget ta del av och på 

detta vis validera det författarna beskrivit. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

 

Inledningsfasen 

Det första steget som togs för att genomföra arbetet var att ta kontakt med företaget, denna 

kontakt skedde den (10-10-2012) via en kontaktperson som frågade om intresse till att skriva 

examensarbete hos dem fanns. Med en kort beskrivning utav vad examensarbetet kunde 

utgöras av. Detta skedde i samband med att information kring företaget togs emot, specifikt 

om årsredovisningen från föregående år, som lästes igenom för att bilda en uppfattning av 

hur företaget arbetar. Detta för att enklare kunna diskutera kring arbetet vid det första 

mötet. 

Efter att den första kontakten gjorts bestämdes ett möte där kontaktpersonen samt chefen 

för verksamhetsutveckling var närvarande, detta skedde veckan därpå efter den första 

kontakten. Mötet skedde därefter på företagets högkvarter den 8/11-2012 där 

kontaktpersonen samt chefen för verksamhetsutveckling var närvarande.  Under detta möte 

diskuterades företagets huvudsakliga uppgifter och en bild av hur organisationen är 

strukturerad målades upp där VU-chefen berättade om hur arbetet med Avvikelser och 

Offensiva-Förslag gått till tidigare.  

Under möte fastställdes det att arbetet helt skulle utgå från arbetet med Avvikelser och 

Offensiva Förslag och därigenom, föreslogs huvudsakligen två personer som kunde ställa upp 

i en intervju vardera för att kunna bidra med de empiriska data som arbetet grundat sig i. 

Datum för intervjuerna bestämdes inte på plats utan tiden bestämdes via e-post. I mötets 

slut delades även broschyrer och en utskriven årsredovisning ut med syfte att upplysa om 

hur organisationen är strukturerad.  

 

Teoribildning 

 

Dagen därpå efter att detta möte avslutats samlades tidigare forskning in, som kunde tänkas 

beröra de processer som företaget arbetar med. Detta för att få en bättre förståelse för hur 

bland annat idégenereringsprocesser, implementeringsprocesser kan se ut. Det lades även 

fokus på aspekter som kunde tänkas påverka dessa två faktorer, bland annat grupptänkande 

eller anställdas öppenhet gentemot förslag. 

Den tidigare forskningen fick ligga till grunden och inspirera till de frågor som ställdes under 

intervjutillfällena. Deras syfte var att genom tidigare forskning kunna bygga frågor som 

kunde ge en koppling mellan det kontaktade företagets arbete och tidigare forskningen. 

Vilka som är med och utformar, vilka som får ta del av informationen kring lösningsförslagen, 

vad som klassas som en avvikelse och även vilka former dessa kan tänkas ha. 

 

Datainsamling 

 

Den 29/11-2012 bestämdes en träff på ett av det kontaktade företagets regionkontor, syftet 

med denna träff var att intervjua tre personer för att kunna få en djupare inblick i arbetet 
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med avvikelser och lösningsförslag.  Två utav dessa personer är medlemmar i Analysgruppen 

och det var med dessa två som mest tid lades ned på att intervjua. Väl på plats möttes 

författarna utav kontaktpersonen som sedan hjälpte med att starta den första intervjun, 

som skedde via webbkamera. Detta då respondenten inte kunde möta oss personligen, utan 

var på annan plats i ett annat ärende under intervjun. Dock medförde detta inga problem då 

både ljud och bild kvalitén var mycket god och därför minskades risken för 

felkommunikation. 

Den andra intervjun utfördes på plats i norra Sverige med en annan individ som sitter i 

analysgruppen. Intervjuerna leddes utav båda författarna med hjälp utav frågor som skulle 

ge relevant information kring arbetet. Intervjuerna var semistrukturerade och därför ställdes 

inte intervjufrågorna i följd. Detta skulle endast ha gjorts ifall respondenterna ansågs vara på 

väg åt fel håll med information som inte skulle ha varit relevant för arbetet. Detta var 

ingenting som behövdes göras då respondenterna höll sig inom området och någon större 

kontroll behövdes inte beaktas under intervjuerna. Vid intervjun antecknades endast det 

som respondenterna sade istället för att spela in, för att sedan transkriberas.  

De fullständiga intervjufrågorna går att finna i Bilaga A. 

En av bristerna författarna såg med att endast anteckna och inte spela in och transkribera är 

att det material som insamlats kunde ses som opålitligt. För att undvika att materialet sågs 

som opålitligt kontaktades företaget, vars uppgift blev att validera materialet och godkänna 

det för bruk. På så vis kunde riskerna minskas. Vid intervjutillfället ställdes även frågor som 

”Med andra ord går det att säga såhär?”, detta för att försäkra att anteckningarna var 

korrekta. Vid de tre intervjutillfällena presenterade författarna sig, arbetets syfte, 

innovationsprogrammet och de två specifika inriktningarna som författarna läser 

presenterades också. Författarna har även valt att låta det kontaktade företaget vara 

konfidentiellt då författarna inte fått godkännande att offentliggöra företagets namn i 

arbetet. 

 

Kompletterande teoribildning 

 

Efter att intervjuerna hade utförts, granskades tidigare forskning återigen i syfte att se om 

någonting nytt kunde utvinnas eller om någon i efterhand visade sig vara irrelevant för 

arbetet. Utöver detta låg den data som insamlades i och med intervjuerna till grund för 

ytterligare teoribildning. Denna grund har bidragit till att hitta fler teorier vars mål var att 

styrka författarnas antaganden och förslag och genom detta hjälpa författarna att besvara 

frågeställningen. 

 

Bortfall 

Förutom de två intervjuerna som ligger till grunden för det empiriska i uppsatsen fördes en 

tredje intervju, dock ansågs inte denna respondent ge den typ av svar som söktes och inga 

direkta kopplingar kunde ses mellan den teoretiska grunden och respondentens svar, därför 

valdes denna individs svar bort. Skälet till att de andra två valdes ut varpå grund utav deras 
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närhet till arbetet med lösningsförslag, vilket var vad uppsatsen utgick från. Den tredjes 

ekonomiska förhållningsätt ansågs inte vara av vikt i studien. 

 

Databearbetning 

 

Intervjuerna samlades in via anteckningar som sedan renskrevs utav båda författarna, detta i 

syfte att ge två perspektiv på samma svar och därmed försöka undvika att material gick till 

spillo. Vid intervjuerna ställdes även återkopplingsfrågor för att se att de anteckningar som 

fördes stämde. Eftersom detta kan ses som att empirin färgats av vår förståelse samt 

perspektiv har texten skickats till berörda respondenter där de fått korrekturläsa för att se 

att data stämmer. Om inte har de bitar som ansetts vara fel rättats med korrekt information 

för att förhöja tillförlitligheten på insamlad data.  

2.5 Bearbetning av insamlat material 

 

Förarbete  

Analysen av data har utgått från forskningsfrågan som skapades i början utav arbetet. Dessa 

frågeställningar utgick från den kontakt som upptogs i början, där en generell beskrivning 

utav vilken typ av arbete som det kontaktade företaget ville ha angavs. Där beskrevs även 

uppdraget generellt vilket sedan låg till grund för den tidigare forskningsinsamlingen som 

examensarbetets teoridel sedan baserats på, detta för att se om valet av tidigare forskning 

överensstämde med det önskade resultatet. 

 

 

Insamling av tidigare forskning 

Nästa steg var att läsa igenom tidigare forskning som hittills samlats in för att få inspiration 

till frågor och diskussionsområden som kunde tas upp under intervjuerna. Detta för att 

enklare kunna hitta kopplingar mellan empiri och teori och därmed stärka sambanden. 

 

 

Sammanställning av data 

I och med det tillvägagångssätt som materialet samlades in med går det att säga att det som 

återfinns i Empiri är något av en analys i sig. Men som tidigare nämnt har empirins 

tillförlitlighet säkerställts via kontakt med företaget. 

När det insamlade materialet renskrivits påbörjades en analys som utgick ifrån den 

kvalitativa grenen av forskning. Därför har betoning lagts på att hitta samband mellan empiri 

och teori, där likheter och olikheter mellan empiri och teori finns, detta låg sedan till grund 

för den diskussion som fördes. 

 

Analys av insamlad data 
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Efter att all data samlats och sammanställts var det första steget att data bröts ner i mindre 

beståndsdelar, och de begrepp och termer som var mest relevanta för arbetet plockades ut 

ur det sammanställda materialet. När detta väl gjordes placerades dessa termer in i 

kategorier, de termer som var specifika för exempelvis idégenerering placerades i en 

kategori vid namn ”Idégenerering” och så vidare. Dessa kategorier utformades på så vis att 

de motsvarade de olika stegen i det kontaktade företagets egen arbetsgång gällande 

lösningsförslag.  Den analys som initialt gjordes lästes igenom flera gånger och de 

sammanställda data också. Tillvägagångssättet var även här det samma, sammanställt 

material bröts ned i mindre beståndsdelar, begrepp plockades ut och kategoriserades.  

Detta gjordes för att utvärdera och se över om delar som tidigare ansetts vara meningslösa 

hade ett värde. På så vis kunde fler delar ur empirin integreras in i arbetet och fler möjliga 

paralleller hittades. 

 

Tidslinje 

 

 

 

Kontakt 

•Det första steget i arbetsprocessen, här upptogs kontakt med företaget 

Problemet 

•Efter att kontakt upptogs så diskuterades ämnet fram, vad vi skulle 
skriva om och vilka problem som vi kunde tänkas lösa 

Teori 

•Efter detta så skapade vi en bild av vad som kunde tänkas påverka 
problemet, i detta fall, implementering av idéer där den teoretiska 
grunden legat i faktorer som idégenerering, implementering, ledarskap 
samt organisatoriskt lärande. 

Empiri 

•Utifrån den teoretiska grunden så skapades en mer insiktsfull bild av hur 
idégenerering och implementering ser ut i teorin, utifrån detta skapades 
frågor som ställdes till Infranord för att kunna insamla information 
genom de nya insikter som tidigare forskning bidragit med. 

Analys 

Diskussion 

•Här kopplades den tidigare teorin samman med den insamlade empirin 
för att kunna hitta likheter och skillnader, målet var att hitta tillämpning 
av tidigare forskning på Infranords verksamhet för att ge förslag på 
förbättringar 
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3. Tidigare Forskning 

Den tidigare forskning som legat till grund för detta arbete fokuserar alla på idégenerering 

och implementering. Detta för att kunna besvara forskningsfrågan. 

Organisatoriskt Lärande  

Med organisatorisk lärande ville författarna beskriva att individer med säregna kompetenser 

tillsammans kan komma fram till någonting nyskapande. Detta för att olika kompetenser 

möter varandra, i och med detta kan de komma fram till kreativa och konkreta lösningar på 

ett specifikt problem. med andra ord att organisationen förespråkar och utnyttjar 

tvärkompetenta team (Holland et al. 2000). Även single/double loop lärande kommer 

beskrivas och hur double-loop lärande kan användas i den lärande organisationen (Argyris, 

1972) 

Idégenerering  

Kan se ut på många olika sätt, ett verktyg som författarna belyst är Brainstorming. Detta 

innebär att flera individer genererar idéer tillsammans. Förberedelser är viktigt, att välja 

vilka individer som ska delta, hur momentet ska läggas upp. När tanken om vad som ska 

uppfinnas som exempel är fastställt, börjar idégenereringsprocessen. De som ingår i 

processen bör vara öppna och komma med så många idéer som möjligt. Inkubationstid är 

viktigt, varför det är viktigt är för att efter vilandet från de saker som fokuset legat på, brukar 

individer komma på att vissa idéer inte fungera som tanken var från början att det skulle 

göra. Efter att idéerna fått inkuberas får medlemmarna tillsammans välja ut de idéer som 

känns mest lämplig ((Wallas, 1926 ur Torrence 1993) , 1926; Barton & Swap, 1999).  

Ledarskap  

Ledarskap kommer att ta upp vad som förväntas av en ledare, bland annat hur en ledares 

motivation ställs mot sina anställdas och vad det ha för effekter (Tierny et al, 1999). Även 

transformativt ledarskap kommer tas upp och detta kommer beskriva fördelarna med ett 

transformativt ledarskap (Avolio, 1991).  

Fallgropar & Åtgärder 

Kommer ta upp vad som kan ligga till grunden för att en grupp inte är kreativ och vad som 

kan göras för att åtgärda problemet. Teorier som kommer tas upp är exempelvis 

grupptänkande, eller hur en grupp blir instängd i sina egna normer och värderingar (Nemeth 

& Nemeth-Brown, 2003). Eller Facilitering som kortfattat innebär att en facilitator stödjer 

gruppen i dess arbete och öppnar upp dem, som ett verktyg för att förebygga och tona ned 

grupptänkandet (Nelson & McFadzean, 1998). 

Förändringsarbete 

Förändringsarbete kommer ta upp olika faktorer som en organisation bör ha med i 

beräkningen . Det är viktigt att veta hur redo individer i en organisation är för en förändring. 

Detta kan göras bl.a. med att se hur individer ställer sig till frågor om förändringsarbete (Self 

& Schraeder, 2008), eller att mäta deras beredskap (Dalziel & Schoonover, 1988).  
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Fokus läggs även på hur tillgänglig information är och hur tillgängligheten kan påverka 

implementering utav förändringar (Keen, 1981). 

 

Dessa faktorer kommer att beskrivas med följande utgångspunkter: 

a) Hur idégenereringsprocesser kan se ut, vart idéerna har sitt ursprung, exempelvis 

organisatoriskt lärande (Holland, et al. 2000) och vad som krävs för att en 

organisation ska kunna bevara den kunskap som nya erfarenheter och problem ger 

upphov till. Eller vad en organisation bör tänka på i en idégenereringsprocess.  Samt 

hur skärningspunkter kan utnyttjas för att få en bredare tillämpning av individers 

säregna kunskap en organisation för att öka kreativiteten och kvalitén på idéer. 

 

b) Vilka fallgropar som dessa kan riskera att fastna i, vilka hinder kan sätta stopp för den 

kreativa processen och hur dessa kan förebyggas. Detta förklaras utifrån bland annat 

grupptänkande (Nemeth & Nemeth-Brown, 2003) vad det för med sig, hur det kan 

förebyggas och även hur ledarskap kan stödja processen och därmed underlätta 

genereringen.  

 

 

c) Vilka faktorer som kan effektivisera och förebygga problem i implementering av 

idéer. Här läggs istället fokus på vilka faktorer som påverkar själva implementeringen, 

exempelvis de individer som blir påverkade utav idén, eller förändringen, och hur 

redo de är för förändringen (Self & Schraeder, 2008). Samt vilka som får ta del utav 

informationen och hur detta kan tänkas påverka deras öppenhet (Keen, 1981). 

Det finns många faktorer att ta med i beräkningen när det gäller att skapa idéer, personer 

bör tänka på hur de kommer fram med idéerna. Vilka är det som ska utföra arbetet? Kan 

dessa personer vara en viktig faktor vid idégenerering? Vilka problem kan de stöta på och 

hur går det att motverka de faktorer som hämmar kreativitet? Teorikapitlet kommer även 

att beskriva faktorer som har en genomgående påverkan på hela processens gång, från 

genereringen till implementeringen. 

3.1 Organisatoriskt Lärande 
En av grunderna i en lärande organisation är organisatoriskt lärande, där idéer, lösningar och 

tidigare erfarenheter inte går till spillo, det finns många teorier och åsikter om hur detta kan 

uppnås. Något som Erik. W. K. Tsang (1997) beskriver i en artikel om organisatoriskt lärande 

där han beskriver det ur två synvinklar, hur en organisation bör lära sig samt på vilket sätt en 

organisation lär sig.  Enligt honom används dessa olika begrepp som om de vore utbytbara, 

men han menar att det finns en distinkt skillnad. Han beskriver den ena, organisatoriskt 

lärande, som en process och en lärande organisation som ett begrepp.  

Han menar att organisatoriskt lärande innefattar tre olika områden och det är inte för än 
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dessa överlappas, som en organisation faktiskt lär sig. De tre är potentiell förändring i 

beteende, förändring i hur individer tänker och egentligt förändring i beteende. 

Dessa tre områden samspelar med varandra och beroende på var fokus bland dessa ligger, 

kan slutresultaten bli olika. Ett av hans exempel är när fokuset ligger mellan möjlig 

förändring i beteende och egentlig förändring i beteende. Där menar han att en förändring i 

organisationen har gjort att någon har fått, exempelvis, en ändrad arbetsroll, vilket i sin tur 

gör att dennes beteende ändras. Den ändrade arbetsrollen är alltså den möjliga 

förändringen och den egentliga förändringen är då det slutliga resultatet (Tsang, 1997). En 

annan teori angående organisatoriskt lärande är den så kallade Single/Double-loopmodellen. 

Single-loop lärande är helt enkelt att en organisation ändrar sitt tillvägagångssätt först efter 

att de har sett utfallet, om resultatet inte blir som de ville ändrar det på något steg i 

processen och försöker igen, tills det blir rätt.  De menar att denna typ av lärande medför att 

en organisation inte egentligen lär sig något. Den andra är Double-Loop, vilket går ut på att 

ta till vara på utfallet och frågar sig, ”Varför blev det såhär? Vad kan vi ändra på för att få ett 

annat utfall?” (Argyris, 1998)S 

 Frans Johansson beskriver i sin bok Medicieffekten (Johansson, 2006) hur individer som är 

experter inom sina områden tillsammans har åstadkommit resultat som de inte hade kunnat 

göra på egen hand. Han menar att när individer från olika fält samarbetar kan resultaten 

som kommer fram genom detta samarbete bli något nytt och nyskapande.  Detta för att de 

olika kompetenserna möter varandra i en skärningspunkt och att de tillsammans bildar en 

slags synergieffekt, genom samarbetet mellan olika fält kan de nå högre höjder än vad de 

hade kunnat göra på egen hand. Det är just detta som Johansson kallar för Medicieffekten. 

Medicieffekten går att sammanfatta som en process där individers säregna kompetenser 

utnyttjas i, till exempel, en idégenereringsprocess för att kunna skapa de förutsättningar 

som krävs för att en skärningspunkt ska hittas. Detta ger upphov till att idéerna får en högre 

kvalité genom den kreativitet som kan uppstå. Och detta är något som en organisation aktivt 

kan söka (ibid). För att samla en grupp som har möjligheten att hitta skärningspunkten, krävs 

det som tidigare nämnts, flera säregna kompetenser. Detta är precis vad vissa forskare 

förespråkar med tvärkompetens. Med tvärkompetens menas det att individer i en grupp var 

och en besitter kunskap ifrån flera områden och kan därför placeras på flera olika möjliga 

problem genom att tillämpa sin kompetensbredd på fler platser (Holland et al, 2000).  

Det skulle även vara möjligt att i och med sökandet efter skärningspunkter ta denna 

möjlighet att lära sig mellan individer, att dela erfarenheter sinsemellan och på så vis öppna 

upp nya perspektiv. Det har visats att en tvärkompetent grupp ofta har många önskvärda 

kvalitéer, de har en snabbare arbetstakt, de får en förhöjd kreativitet, de kan lättare hantera 

komplexa uppgifter och det bidrar till det organisatoriska lärandet. (Holland et al, 2000; 

Johansson, 2006) 
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3.2 Idégenerering 
Idégenerering är något som kan se ut på många olika sätt, det finns flera olika exempel på 

hur det kan gå till, ett utav dessa verktyg för att skapa idéer är Brainstorming. Med 

brainstorming menas att ett flertal olika individer sitter och genererar idéer, ofta sker detta 

förutsättningslöst i början. Det går att se som ett divergent stadium där fokus läggs på att 

komma med så många idéer som möjligt, det läggs med andra ord inte någon större vikt på 

vilken typ av idéer eller vilken kvalité dessa idéer håller.  I en artikel om just idégenerering så 

tar Barton & Swap (1999) upp ett flertal exempel på saker som kan vara viktiga att tänka på i 

ett brainstormingmoment kan vara:  

Förberedelse, vilka individer ska egentligen vara med under brainstormingen? Hur ska vi 

lägga upp momentet? Det är med andra ord viktigt att planera i förväg. Vilka 

innovationsmöjligheter finns det egentligen, kommer vi uppfinna hjulet på nytt eller 

nyskapande idéer? När detta är bestämt börjar själva idégenereringsprocessen, här läggs 

vikten vid att vara så öppen som möjligt, det är med andra ord en divergent fas där som 

tidigare nämnt, fokus läggs på mängden av idéer för att få en så bred idésamling som 

möjligt, det går med andra ord att säga att kvalité uppnås genom kvantitet.  Kvalitén uppnås 

här genom att fler idéer leder till en större grund att stå på och fler idéer leder till flera olika 

perspektiv av idéer. Om idéer redan i startgroparna måste förhålla sig till specifika krav finns 

det en risk att alla idéer blir lika varandra. Efter detta läggs idéer åt sidan för att få inkuberas, 

eller reflekteras över, detta kan bidra till att medlemmar släpper fixeringen över en viss 

lösning, exempelvis att någon inser att dennes idé inte var lika bra som den trodde 

inledningsvis. När idéerna har fått inkuberats får medlemmarna tillsammans välja ut de idéer 

som de tycker håller högst kvalité, detta är med andra ord det konvergenta stadiet, där 

medlemmarna börjar smalna ned processen för att fokusera på ett visst antal olika idéer 

(Barton & Swap, 1999). Det var Alex. F Osborn (1940, i Taylor, et al, 1958) som först myntade 

begreppet Brainstorming och han angav fyra olika regler som han ansåg var av vikt vid en 

brainstormingsession. Dessa regler är att 1) individer ska undvika att kritisera andras idéer, 

detta är något han menar ska komma i senare skeden i processen, när idéerna ska väljas ut, 

men i början är det viktigare att istället försöka förhöja kvalitén hos de andra medlemmarnas 

idéer. 2) Gruppen ska inte ha några hämningar, utan endast deras fantasi ska sätta gränser 

för idéerna. Individer ska i den mån det är möjligt, undvika att påverkas av vad de tror andra 

anser, det är alltså viktigt att uttrycka sig utan att känna säg hämmad.  

Han förespråkade även att 3) kvalité uppnås via kvantitet och att 4) att individer ska bygga 

på varandras idéer för att nå högre en högre kreativitet (ibid). 

Men medlemmar behöver inte alltid bara varandra, de behöver en ledare som kan fokusera 

deras ansträngningar: 
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3.3 Ledarskap  
Enligt Tierny, Farmer och Graen (1999) är det viktigt att ledaren har samma inre 

motivationsgrad som de personer han eller hon leder, detta för att om de två 

överensstämmer med varandra ökar kreativiteten. Med inre motivationsgrad menas det att 

de har samma inre målsättningar för att lyckas med de uppgifter som de har framför sig. 

Något annat som framkom i och med deras studie är att en ledare med högre inre 

motivation inte går att matcha med gruppmedlemmar som har en lägre, då detta har en 

negativ påverkan på gruppens kreativitet och därmed slutresultat. De menar att om en 

ledares inre motivation är större än medarbetarnas kan medarbetarna på ett omedvetet sätt 

bli nedtryckta då ledarens högre motivationsgrad ligger i kontrast till deras lägre 

motivationsgrad (Tierny, et al, 1999) 

Ett speciellt tillvägagångssätt som går att använda sig av när det kommer till ledarskap är 

transformativt ledarskap. Med transformativt ledarskap menas att ledarens huvudsakliga 

mål är att förhöja gruppmedlemmars förmåga att tänka kreativt (Gumusluoglu & Ilsev, 

2009). Den transformative ledaren använder sig utav metoder vars syfte är att kunna 

förändra normer inom en organisation som kan stå i vägen för den förändring som ska 

genomföras. Detta sker genom att förtydliga de målstolpar som organisationen satt genom 

att förtydliga målet blir det lättare att få med andra individer. Detta genom förståelse skapas 

medtycke och via detta ökar motivationen och därmed kreativiteten (Avolio, et al, 1991). 

Denna typ av ledarskap har förmågan att förbigå de hinder med inre motivation som Tierny 

(et al, 1999) talar om eftersom den lägger betoningen vid att bland annat öka medlemmars 

målsättning och syn på sig själva, vilket resulterar i en högre grad av kreativitet 

(Gumusluoglu & Ilsev, 2009). Igenom detta, går det med andra ord att undvika de problem 

som kan uppstå när ledarens inre motivation inte matchar medarbetarnas, eftersom ett 

transformativt ledarskap i sig har en positiv effekt på medarbetarnas kreativitet. 

3.4 Fallgropar & Åtgärder 
I grupparbeten finns det däremot vissa fallgropar som kan hämma kreativiteten och leda till 

stagnation utav idéer, en utav dessa är grupptänkande. En grupp som påverkas utav 

grupptänkande har en tendens att stänga ut omvärlden, de anser att endast deras egna 

åsikter och värderingar är de rätta. Visserligen innebär inte detta att en grupp som är 

påverkade av grupptänkande endast för med sig nackdelar, tvärt om, ibland kan det vara till 

en nytta eftersom beslutsfattningsprocesser går fortare i dessa grupper. Däremot överväger 

de negativa aspekterna de positiva i kreativa sammanhang, detta eftersom kreativitet kräver 

nytänkande, något som grupptänkande lätt kan hämma (Janis, 1972) (Myers, 2005). En utav 

källorna till grupptänkande är att grupper helt enkelt vill ha konsensus, att de vill enas, en 

annan kan vara att enskilda individer inte vill uttrycka sitt missnöje med olika idéer och 

genom detta bildas efter en tid grupptänkande (Nemeth & Nemeth-Brown, 2003) 

En annan kan vara att gruppen arbetat under en längre tid och normer och värderingar har 

färgat av sig på samtliga medlemmar i gruppen, vilket resulterar i att de har liknande åsikter 
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och tankar, vilket kan resultera i att deras kreativitet stagnerar. Detta kan leda till att 

gruppen anser att endast deras egna åsikter och idéer är de rätta och att yttre påverkan inte 

anses vara relevant (Myers, 2005).  

Är det möjligt att förebygga grupptänkande? Ja, det går att förebygga genom att använda sig 

utav en facilitator (Nelson & McFadzean, 1998). En facilitators uppgift är att stödja en grupp, 

detta genom att vara närvarande under gruppmöten för att se hur medlemmarna i gruppen 

agerar. Utöver detta håller facilitatorn även i träffar där gruppen diskuterar problem som har 

skett, eller problem som kan dyka upp under deras arbete. Facilitatorn tar ständigt 

anteckningar och skriver därefter en rapport där han eller hon detaljerat beskriver mötet 

och de samtalsämnen som tagits upp på mötet.  Exempel på saker som finns med i 

rapporten är vilka mål gruppen har, kommentarer från medlemmar i gruppen, idéer som 

gruppen tagit fram och andra saker som tagits upp under mötenas gång. Detta låter gruppen 

att gå tillbaka för att se vad som tidigare har skett och kan hjälpa dem att se saker ur ett nytt 

perspektiv. En facilitator kan även användas som ett redskap för att förhöja öppenheten 

gentemot förslag och därmed underlätta förändringsprocessen och därmed den slutliga 

implementeringen (ibid). 

3.5 Förändringsarbete 
Dennis R. Self och Mike Schraeder (2008) beskriver något som de kallar för beredskap, med 

beredskap menar de hur redo en organisation och dess medlemmar är för att kunna 

genomföra en förändring. De menar att det ligger på ledningens sida att ta reda på huruvida 

enskilda individer är ställda gentemot en förändring för att kunna få en prognos på hur 

möjlig den tänkta förändringen är att genomföra, vilket är kopplad till det ovan. De föreslog 

olika metoder vars syfte var att förbereda anställda för en förändring.  

Några utav dessa var att få ett större deltagande, facilitering, det stöd som det innebär samt 

kommunikation. Med kommunikation menar de att det är viktigt att se till att anställdaa 

skapar en förståelse och genom denna förståelse, en positiv bild utav förändringen. Dessa är 

viktiga att ha med då en förändring kan medföra en viss oro.  

För att kunna se hur redo individer är för en förändring menar de att en organisation ska ta 

reda på hur individer ställer sig till följande frågor, vars syfte är att se hur pass redo de är för 

en kommande förändring. Dessa är: 

1. Är förändringen nödvändig? 

2. Är den förslagna förändringen den rätta att genomföra? 

3. Stödjer nyckelmedlemmar i organisationen förändringen? 

4. Har jag (eller andra medlemmar i organisationen) förmåga att genomdriva 

förändringen? 

5. Vad har jag att tjäna på förändringen? (*Översatt av författarna, Ibid sid. 172) 
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Self & Schraeder definierar dessa frågor som graden av beredskap hos de anställda, de är 

frågor som måste besvaras för att de som påverkas utav förändringen ska acceptera den. 

Vilket är viktigt att tänka på i en förändringsprocess, om det inte finns tillräckligt goda svar 

på dessa frågor, kan de få en negativ inställning och därigenom försöka motarbeta 

förändringsprocessen. Beroende på hur individer ser på dessa faktorer går det att få en bild 

av hur redo de är för förändringen (Self & Schraeder, 2008). Liknande dessa fem frågor 

angående beredskap är de faktorer som Murray M. Dalziel och Stephen C. Schoonover tar 

upp i sin artikel angående förändringsprocesser inom organisationer. Precis som 

ovanstående tar de upp fem olika faktorer som de anser kan påverka en förändringsprocess, 

dessa fem är 1) Hur har det gått tidigare? 2) Delar de olika avdelningarna samma 

värderingar? 3) Till vilken grad de som i slutändan påverkas utav förändringen faktiskt 

genomför den 4) Ledningens stöd och 5) Överensstämmelsen med de organisatoriska målen 

(nummerlista översatt av examensarbetare ur Dalziel & Schoonover, 1988 s.1). 

Det har även visats att det inte bara är motstånd från individer som kan försvåra 

implementeringsprocessen, i sin artikel ”Information Systems and Organizational Change” 

(1981) tar Peter G. W. Keen upp ett antal olika fallgropar som en organisation löper risk att 

hamna i om information kring organisationella förändringar inte finns tillgänglig för de som 

är inblandade i processen. Han menar att om information inte är lättillgänglig, kan de 

individer som besitter informationen få monopol på dessa och därmed nästintill uteslutande 

rätt vid att ta beslut gällande den förändring som kommer att ske.  

Detta för att de nyckelpersoner som leder projektet besitter den information som är av vikt 

för arbetet. Olika individer har olika personligheter och bias, vilket i sin tur har en påverkan 

på deras förhållningssätt gentemot implementeringen av lösningar. Om en nyckelperson har 

ett negativt bias till en idé kan detta påverka andra individer i omgivningen att tycka mer 

eller mindre bra om idén. Detta medför att en bra idé kan slopas bara för att individer i 

organisationen påverkas utav nyckelpersonens bias och inte har haft förmåga att skapa sig 

en egen bild (Keen 1981).  För att förhöja öppenheten kan det vara viktigt att ta med de 

individer som berörs utav förändringen in i själva processen. Genom att de får ta del utav 

information kring förändringen och aktivt vara med och utforma den, kan deras öppenhet 

gentemot förändringen ökas. På detta vis kan de få en mer positiv bild av förändringen vilket 

i sin tur underlättar genomförandet. Det finns även en stor risk för att en förändring rinner 

ut i sanden även om den faktiskt har haft en bra, givande process bakom sig. Detta för att 

den huvudsakliga drivkraften bakom förändringen inte längre är med, exempelvis en 

projektledare som nu arbetar med ett annat projekt (ibid).  
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4. Empiri 

I och med att den första intervjun i princip skedde utan att författarna ställde några frågor 

har de tagit beslutet att placera in de svar som bäst motsvarar de frågor som de hade tänkt 

ställa till respondenten.  För att vara konsekventa beslutades även att den andra 

respondentens svar bearbetas in på samma sätt. 

 

1. Vilka typer av problem är det som åtgärdas? 

Problem som åtgärdas varierar från allt mellan trafiksäkerhet till maskinfel. 

Vilka typer av problem som åtgärdas baseras på hur lätta de är att göra någonting åt. 

Exempelvis trasiga maskiner, det är lätt att fixa, då det bara är att byta ut. Att åtgärda 

problem gällande människor är desto svårare då människor i sig är mer komplexa än 

maskiner. Speciellt om regler bryts, då måste man gå in på djupet och kolla varför 

regler bryts. Om en regel bryts åtgärdas detta med att första ta bort 

säkerhetstjänsten och behörigheten. En åtgärd av detta kan vara att kompetenshöja 

eller utbilda personen ytterligare och komplettera dennes brister. Det krävs även en 

utredning för att ta reda på varför det egentligen hände till att börja med, kan det 

bero på exempelvis trötthet? Problem med människor blir diffust och hur åtgärdas 

exempelvis trötthet? Ibland krävs långa skift eller nattjobb och det blir krångligt att 

röra till scheman då saker måste bli gjorda. Ett problem finns däremot i att det inte 

finns tid nog att gå in på djupet gällande vad för bakomliggande faktorer som kan 

ligga till grund när det gäller individer. Maskinella problem är desto enklare att lösa.  

Ett exempel, i fjol blev en individ olyckligtvis av med benet. Det kontaktade företaget 

ville därför förbättra säkerheten och la som förslag upp att använda kameror på vissa 

maskiner, i syfte av att minska risker genom att kameran skulle tvinga maskinen att 

stänga av sig om någon var för nära.  

 

2. När förslagen på lösningar skickas nedåt i leden, hur sker denna process? 

Avvikelsen registreras, Analysgruppen tar fram ett förslag, förslaget skickas nedåt till 

platschef för den relevanta avdelningen. Avdelningen skickar sedan feedback upp 

tillbaka till Analysgruppen och Analysgruppen ändrar förslaget.  Analysgruppen tar 

emot feedback två gånger för att sedan skicka sitt slutgiltiga förslag. 

För att återkoppla till exemplet om olyckan, förslaget med kameran ansågs vara 

onåbart och genom processen beslutades att en säkerhetsradie kring maskinen, när 

den är i bruk, vara den enklaste och bästa lösningen. 

a. Hur ser informationen kring förslagen ut? 
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Den information som finns kring förslagen är det som skickas ned till 

platschefen för att ge Analysgruppen feedback. Men den uppmanar även att 

anställda som inte följer säkerhetsföreskrifter kommer att skickas på 

utbildning. Detta för att undersöka om individen har kunskapen som krävs för 

utfört arbete.  Ifall åtgärderna inte går att lösa kommer dessa att registreras i 

systemet Synergi som de har på det kontaktade företaget.  De avvikelser som 

de går igenom är dem som är viktigast att lösa, det går inte att lösa alla 

avvikelser. 

3. Övervakas implementeringen av förslag eller är det något de olika avdelningarna 

själva har ansvar över?  

 

Nej, det finns det inte, utan det är upp till platschefen på avdelningen om han eller 

hon ska ägna tid åt att ens läsa förslaget. Detta är något som resulterat i att 

Analysgruppen fått försöka ta kontakt med platschefen för att kunna få den feedback 

som ibland krävs för att ett förslag ska bli bra.  

 

4. Finns det en anledning till att arbetet kring revisionerna är löst styrda? Det vill säga, 

finns det ett skäl till att lösningarna endast läggs fram som förslag? 

 

De kallas förslag just för att de är förslag, förslag som avdelningarna får ta ställning 

till. De är inte något de måste ta med i beräkningen. Platschefen för en avdelning får 

vara med och påverka beslutet . 

 

5. Finns det något feedbacksystem där eventuella problem med implementering läggs 

fram? 

 

Analysgruppen vill helst att avdelningarna ska bidra med så mycket feedback som 

möjligt, detta för att skräddarsy förslaget och underlätta implementeringen. 

Men något ordentligt feedback system finns inte utan det är upp till individen om 

den vill ta del utav det, som tidigare nämnt angående vissa platschefer som inte alls 

tagit del utav informationen och det krävs ibland att analys gruppenständigt måste 

påminna för att få de svar som de behöver för att förbättra förslagen. Den ena 

respondenten nämnde även att det fanns vissa platschefer som inte tar del av 

förslagen direkt och för det vidare till de som ska utföra handlingarna (arbetarna). 

 

Det finns svar som inte framgick av de intervjufrågor som ställdes, men dessa finns 

med i resultatdelen och är någonting som skickats tillbaks till företaget för 

bekräftelse och det stämde.  
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Empirisk Tillväxt Fördjupningsfrågor 

 

Efter att de initiala frågorna blivit besvarade beslutade sig författarna för att ta kontakt med 

uppföljningsfrågor. dessa frågor växte fram under arbetets gång och mejlades till 

författarnas kontaktperson på företaget, som svarade på dessa. Detta skedde i samband 

med den validering som gjordes av uppsatsens Resultatkapitel för att förhöja materialets 

trovärdighet. 

 

 

Vi undrar om platscheferna i sig blandar in andra lägre ner i organisationen för att kunna 
bidra med bättre feedback gällande de offensiva förslagen? 

– När det gäller avvikelser blir det platscheferna som blir ansvariga för åtgärd om det 
gäller en avvikelse i deras projekt. Gäller avvikelser någon annan grupp är det chefen för 
den gruppen som blir ansvarig, det är i princip alltid en chef som blir ansvarig för åtgärd.  
Detta för att de har ett ansvar som chef men även över budget ering vilket gör att de 
kan genomföra förändringar om det skulle kosta pengar. 

Om detta är fallet, är det standard eller är det något som platscheferna själva får avgöra? 

– Ofta när det gäller avvikelser blir åtgärden en kombination mellan vad exempelvis en 
säkerhetsingenjör (som en utav individerna i Analysgruppen, som ni intervjuade) tycker 
och vad platschefen tycker. Åtgärden diskuteras ofta fram genom ett telefonsamtal eller 
dylikt. 

– Vad gäller offensiva förslag, kan det bli en ändring i en rutin och då måste platschefer 
se till att denna ändring i rutinen förs in i det dagliga arbetet. 
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5. Resultat 

5.1 Allmänt 

 

 

Vid intervju av den första respondenten berättade denne om hur de går igenom 

revisionsresultat från föregående år, detta för att se vilka avvikelser som har åtgärdats under 

det föregående året genom att jämföra vilka som fortfarande är registrerade och inte. 

Exempel på detta är bland annat om de har uppfyllt de säkerhetskrav som de på spåren ska 

upprätthålla. Detta görs genom att bland annat kolla igenom den statistik de för över 

olyckor, maskinfel eller andra avvikelser. Är dessa inte åtgärdade kollar de för att se vilka 

åtgärder som kan tas för att lösa dessa avvikelser. Avvikelser går med andra ord att beskriva 

som händelser i form av olyckor, eller maskinfel, eller andra saker som inte når upp till de 

krav som organisationen vill upprätthålla. Det är av yttersta vikt att säkerhetsföreskrifter 

följs eftersom arbetsmiljön har en stor risk att vara livsfarlig. Om någon skulle bortse från 

dessa skickas denne på en utbildning, detta i syfte att undersöka om individen har de rätta 

kunskaperna kring hur säkerheten fungerar på arbetsplatsen, händer det fler gånger blir det 

varning för att sedan bli en avskedning. 

Företaget har under det senaste året jobbat hårt med vad de kallar förbättringsprocesser, 

vilket i grunden är att de vill bli bättre inom vissa områden än vad de är i dagsläget. 

Avvikelsesystemet och analysgruppens förslag är en utav dessa processer och även den 

process som ligger till grund för denna studie.  En annan utav dessa är att ständigt hålla koll 

på vad konkurrenter gör för att kunna hålla sig ett steg framför, om de hittar en möjlig 

lösning utifrån tar de till sig den. 

Företaget finns utspritt i hela landet, vilket gör att dem måste hålla bra kommunikation 

vilket gör att alla jobbar med likande arbetsuppgifter (samverka). Givetvis finns det personal 

i olika regioner som inte jobbar åt samma håll, som övriga gör i företaget. Men samverkan är 

något de strävar efter att uppnå. Företaget bildade nyligen vad de valt att kalla 

Analysgruppen, gruppen arbetar i enhet med ett system som de kallar för Synergi, vars syfte 

är att lagra och kategorisera alla avvikelser som blir anmälda i organisationen. 

Analysgruppens syfte är att träffas en gång per månad för att gå igenom de avvikelser som 

registrerats via synergi och komma fram med förslag på lösningar på dessa avvikelser. 
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5.2 Offensiva Förslag 
 

Avvikelser, Synergi och Analys 

Avvikelser är allt inom organisationen som inte går som det ska, det kan vara maskinfel, en 

anställd som inte följer säkerhetsföreskrifter och dylikt. Om dessa inte åtgärdas blir de 

registrerade i Synergi, som är företagets avvikelsesystem, där blir de taggade med ett 

specifikt id-nummer vilket gör att de går att hitta den i systemet.  

Dessa avvikelser skickas sen till Analysgruppen vars uppgift är att ta fram offensiva förslag. 

Inom företagets verksamhet är Offensiva Förslag de berörda systemen något nytt och 

banbrytande, det ger en möjlighet att bryta sig loss från tidigare arbetssätt och att lösa 

problem genom att andra möjligheter och förslag tas till vara på.  

Synergi 

När en avvikelse uppmärksammas fler än en gång kommer den försöka åtgärdas, skulle detta 

inte ske registreras den därmed i Synergi och får ett specifikt id-nummer för att den ska 

kunna identifieras och lagras, därefter blir den förmedlad till analysgruppen.  

 Förslag 

Exempel på avvikelser som analysgruppen med hjälp av Offensiva Förslag försökt råda bot på 

är bland annat att höja säkerheten genom att få de anställda som jobbar ute på spåren att 

följa säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor.  

Analysgruppen tar fram de mest allvarliga avvikelserna som har skett för att sedan 

vidarebefordra informationen till chefen för Verksamhetsutveckling, när det sker händelser 

som inblandar myndigheter utanför företagets verksamhet ska även, de övriga högt 

uppsatta cheferna få ta del utav denna information för att veta vad det är som hänt. 

Exempel på en extern myndighet som företagethar stort samarbete med är Trafikverket, 

som är deras största kund. Trafikverket ställer krav på företaget att de ska hålla sig inom de 

riktlinjer som de lagt fram och kollar regelbundet upp företaget för att se att detta följs.  

 När det gäller avvikelser finns det inte tid nog för att gå igenom precis allting och det är just 

därför som det endast är de mest viktiga som åtgärdas och samt de avvikelser som det redan 

finns applicerbara lösningar till. Något annat som berättades var det faktum att olika 

individer i analysgruppen fick olika svar när de var ute och frågade olika platschefer vad de 

ansåg om ett förslag. Vilket kommer diskuteras mer i avsnitten gällande Analys samt 

Diskussion. De förslag som tas fram blir förmedlade till de berörda platscheferna för att de 

avdelningar som är inblandade ska kunna bidra med så mycket feedback som möjligt. Detta 

för att enklare kunna skräddarsy förslagen och underlätta implementeringen. Det är dock 

endast platscheferna som deltar i processen och inte de individer längre ner i 

organisationen. 
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5.3 Avvikelsesystemet  
För att läsare enklare ska kunna sätta sig in i systemet ut, har denna modell skapats som ett 

visuellt hjälpmedel för att ge en bättre bild av hur systemet ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avvikelse:  

Om en olycka sker gång på gång på grund av att någon varit för nära en maskin 

registreras olyckan som en avvikelse.  Ett exempel som kom fram under intervjun var 

säkerhet gällande en maskin som används ute på järnvägsspåren som ett flertal 

gånger varit involverad i olyckor. 

2. Analysgruppen: Detta går sedan vidare till Analysgruppen, som ser över avvikelsen 

och kommer fram till ett initialt lösningsförslag. 

3. Förslag: Exempel på ett förslag kan vara att den utrustas med en kamera vars syfte är 

att se om någon är för nära varpå maskinen stängs av. 

 

4. Platschefer: Detta förslag skickas sedan till respektive platschefer som tar emot det 

och går igenom förslaget. 

 

5. Återkoppling: I detta stadium kommer de berörda platscheferna med synpunkter på 

det givna förslaget, detta i syfte att helt enkelt förbättra det. Denna process sker två 

gånger, där det först resulterar i ett ”Skarpt Förslag” för att sedan resultera i ett 

”Offensivt Förslag” 

Det första feedbacktillfället visar att en kamera inte fungerar eftersom maskinen rör sig i 360 

grader, vilket gör att kameran inte kan se från alla vinklar samtidigt.  Efter att denna första 

process gjorts upprepas steg 2, 3, 4 och 5 återigen. 

Modell 1 (Författarnas egen modell) 

1. Avvikelser 

6. Implementering 

2. Analysgruppen 

5. Återkoppling 

4. Platschef 

3. Förslag 
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Fas 2 

I den andra fasen upprepas processen, det vill säga, platschefernas feedback kommer 

tillbaka till analysgruppen 

1. Skarpt Förslag: 

Det skarpa förslaget är helt enkelt ett modifierat förslag där Analysgruppen med hjälp utav 

input har förbättrat det initiala lösningsförslaget. Eftersom idén med kameran visade sig vara 

otillräcklig utformades en ny idé om att använda sig av en ”Säkerhetsradie”, dvs. att den 

arbetande måste hålla sig undan från maskinen när den är i bruk. 

2. Feedback: Efter att det skarpa förslaget lagts fram får platscheferna ytterligare ett 

tillfälle att komma med feedback för att bättra på förslaget och genom detta ett sista 

tillfälle att komma med synpunkter på det nu mer välutvecklade förslaget. 

I det andra feedbacktillfället kommer de med ny feedback och lägger fram det lite 

mer detaljerat, de kanske har en aning om hur långt bort man ska vara från maskinen 

för att minimera risken för skador. 

Fas 3 

I den tredje fasen upprepas processen återigen, platschefen skickar tillbaka feedback till 

analysgruppen. 

1. Offensivt Förslag: Det slutliga förslaget blir då att en säkerhetsradie på cirka 2 meter 

ska vara i kraft när maskinen är i bruk. Det är denna lösning som i slutet 

implementeras.  

 

2. Implementering 

När förslaget väl är redo för implementering skickas det till chefen för 

Verksamhetsutveckling som sedan skriver om det och gör förslaget officiellt, det är 

detta slutgiltiga förslag som sen ska implementeras i praktiken. 

5.4 Implementering 

De typer av problem som åtgärdas baseras på hur lätt de är att göra någonting åt dessa. Ta 
till exempel trasiga maskiner, det är lätt att fixa, då det bara är att byta ut delar och så 
vidare. Att åtgärda problem gällande människor är desto svårare då människor i sig är mer 
komplexa än maskiner. Speciellt om regler bryts, då måste man gå in på djupet och 
kolla varför regler bryts. Om en regel bryts åtgärdas detta med att först ta bort 
säkerhetstjänsten och behörigheten för att sedan kompetenshöja eller utbilda personen 
ytterligare och komplettera dennes brister för att vara säkrare på att det inte sker igen. 
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Utöver detta krävs en utredning för att ta reda på varför det egentligen hände. Till att börja 
med, kan det bero på exempelvis trötthet? Det gäller att fråga rätt frågor för att kunna få 
fram bakomliggande faktorer vilket leder till att problem med människor blir diffust.  Om en 
individ är för trött för att kunna utföra sitt arbete, hur ska detta åtgärdas? Ibland krävs långa 
skift eller nattjobb, dessa måste helt enkelt göras under de förhållandena och 
schemaläggning är något som är väldigt svårt att röra vid. Ett annat problem som nämnts är 
de yttre och de inre kraven och att det funnits tillfällen där vissa individer inte upprätthållit 
de interna kraven bara för att den externa aktören ej kommit med sådana. En annan aspekt 
som togs upp gällande externa aktörer är beställningstiden, som när projektet ska vara 
genomfört, vilket leder till en stressfråga, eftersom tempot är högt, kan säkerheten 
försummas för att arbetet ska hinna bli klart i tid.  

 Vilket inte önskas då de interna kraven alltid ska följas, utan undantag. Regler finns det gott 
om men likväl följs dessa inte vilket kan leda till många olika problem, bland annat spårväxlar 
går sönder, vilket är väldigt dyrt och händer ofta. Allt detta är exempel på 
problem/avvikelser som kan uppstå och även varför det är svårare att implementera 
lösningar när det gäller avvikelser där en eller flera individer står i centrum.  Detta i konstrast 
till maskinfel där en reparation är det enda som krävs. 
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6. Analys och Diskussion 

6.1 Överblick 
Utifrån den tidigare modellen kommer här ett förslag på hur en utveckling utav modellen 

kan se ut. Modellen bygger på den diskussion som kommer föras i detta kapitel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell har som syfte att utifrån forskningsfrågan försöka redogöra för vad en 

organisation bör tänka och vad för processer och faktorer som kan tänkas rymmas i en 

idégenreringsprocess. Precis som beskrivits i uppsatsens introduktion samt mer utvecklat i 

teorikapitlet så kommer analysen att utgå från dessa fem begrepp som kommer att ställas 

emot den empiri som författarna insamlat och även mot författarnas egna tankar på hur 

dessa begrepp kan införlivas i en idégenereringsprocess. Detta kommer att exemplifieras 

med hjälp utav den modell som ligger på denna sida. 

För att underlätta läsandet så har författarna valt redogöra dem återigen, med den kortare 

beskrivningen som återfinns i uppsatsens introduktion. 

 

Organisatoriskt Lärande 

Huruvida organisationen kan lära sig utifrån tidigare erfarenheter och införliva dessa 

erfarenheter som kunskap (Argyris, 1998).  

 

 

Idégenerering 

Hur en idégenereringsprocess kan se ut i praktiken och vad en organisation bör tänka på vid 

genomförandet (Wallas, 1926 ur Torrence 1993; Barton & Swap, 1999).   

Modell 2 (Egen modell av författarna) 

 

2. Platschef 

Förslag 

     3. Analysgruppen 

1. Påverkad 

Personal  

4. Infosystem 

Implementering 
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Förändringsarbete 

Vad en organisation bör tänka på när den genomför förändringar, hur vet organisationen att 

individer är beredda (Self & Schraeder, 2008) (Dalziel & Schonoover, 1998)? Samt hur 

information kan påverka öppenheten gentemot förändringen i sig (Keen 1981). 

 

Ledarskap 

Hur ledarskap kan tänkas påverka implementeringsprocessen, både administrativt samt 

gällande de individer som blir påverkade av förändringen (Tierny, Farmer & Graen, 1999).   

 

Fallgropar & Åtgärder 

Kommer ta upp faktorer som kan försvåra den kreativa processen, exempelvis grupptänk 

(Nemeth & Nemeth-Brown) och åtgärder som kan vidtas, exempelvis facilitering (Nelson 

McFadzean, 1998). 

 

6.2 Organisatoriskt Lärande 
Denna del kommer att beskriva de förutsättningar som kan krävas för organisatoriskt 

lärande och hur detta kan tillämpas i praktiken hos företag som det kontaktade företaget 

eller andra som liknande processer. Med andra ord så kommer denna del motsvara det 

yttersta skiktet i modellen. 

Som tidigare nämnt är organisatoriskt lärande i princip grunden för den lärande 

organisationen, idéer lever vidare och tidigare erfarenheter bevaras i organisationen. Det är 

viktigt för en organisation att inte endast använda sig utav single-loop-lärande. Som nämnts i 

uppsatsens teoridel så är single-loop-lärande när en organisation endast ändrar sitt 

tillvägagångssätt först efter att de sett utfallet av processen. Om resultatet inte blir som 

väntat försöker de igen, genom att de ändra på något steg och fortsätter tills problemet är 

åtgärdat. Detta är inte ett bra sätt för en organisation att lära sig av sina misstag, detta för 

att de inte lär sig alls. Främst för att det inte finns en bakomliggande tanke bakom den 

förändring som sker i och med att utfallet inte blivit som det var tänkt (Argyris 1998). 

För att koppla samman denna teori med det kontaktade företagets nuvarande arbete med 

lösningsförslag går det att dra en parallell mellan single-loop lärande och arbetet med 

lösningsförslag. Det nuvarande tillvägagångssättet är, som tidigare nämnts, att 

analysgruppen utbyter idéer med platschefer, eller med andra chefer som bär ansvaret inom 

en avdelning.  De ser en avvikelse, kommer med ett förslag, sedan åtgärdar den och väntar 

därefter på utfall. Skulle den inte bli åtgärdad börjar processen om efter att en avvikelse 

återigen visar sig. Det går att ställa sig frågan varför de inte går in mer på djupet och 

funderar över slutresultatet. Varför blev utfallet så här? Vad kan vi tänka på för att få ett 

annat resultat nästa gång?  Som förespråkas i och med double-loop lärande (Argyris 1998). 
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För att återgå till modellen så skulle ett double-loop perspektiv kunna rymmas i modellen 

under ”Organisatoriskt Lärande”.  

Kanske kan ett företag som har låst fast sig vid att utföra processen försöka utföra den på ett 

annat sätt. De kanske bör testa sig fram, använda andra tillvägagångssätt. Exempelvis att 

blanda in de individer som berörs utav förändringen, precis som modellen visar. Punkt 1 

”Påverkad Personal” representerar just de individer som på ett eller annat sätt blir 

påverkade utav förändringen. Låt dem vara en del utav processen. Detta kan resultera i att 

fler implementeringar blir genomförda och att lösningen får en längre hållbarhet. Detta för 

att dessa personer kan komma med direkta synpunkter över vad som behövs åtgärdas 

istället för att en analysgrupp ska behöva gräva fram det. Med detta kan man få en mer 

specifik bild över vart och vad problemet är och utifrån detta arbeta närmare källan och se 

hur ärendet kan tas vidare och på så vis få flera idéer på hur problemet kan lösas.   

Om en organisation ser att idéer inte implementeras i den grad som de önskar, kanske de 

bör tänka på hur de ska gå till väga för att få en högre grad av lyckade implementeringar. Bör 

vi ändra på någonting? Kanske använda oss av någon ny metod? Att de verkligen sätter sig 

ner och ser över vad som kan göras bättre. När de exempelvis har möten med anställda bör 

de ta upp sådana frågor och se vad de har för synpunkter. Detta för att fler individer än de 

som kommer i direkt kontakt med lösningsförslagen kan ha bra synpunkter som 

organisationen kan dra nytta utav. Med stöd av tidigare forskning går det att dra slutsatsen 

av att tvärkompetens, med rätt förutsättningar och stöd kan bidra mycket till att skapa nya 

och bättre idéer. Det kontaktade företaget skulle kunna använda denna utgångspunkt, i att 

få med fler kompetenser i idégenereringen. Detta för att de ska kunna utveckla idéer som 

kan komma att resultera i att företaget i längden sparar tid och pengar (Johansson, 2006). 

Mer specifikt kan de, om avvikelsen rör just järnvägsarbete, ta in de ingenjörer som arbetar i 

just det område där avvikelsen har hittats, eller andra individer som har liknande 

arbetsuppgifter. Genom detta får de en kontextuell förståelse för hur det kan se ut i det 

praktiska arbetet och även en mer inriktad kompetens. Kanske en av arbetarna som kan 

komma på en idé som förbiser de begränsningar som tidigare försvårats och slutligen gjort 

att lösningsförslaget ansetts vara ogenomförbart.  

Det går att dra en parallell till det som tidigare nämnts om tvärkompetens, spåringenjörer 

har sin säregna kompetens, de vet vilka förutsättningar som finns, både praktiskt, utifrån 

egna erfarenheter och med den utbildning de gjort för att kunna arbeta med spårarbete. 

Analysgruppen och platscheferna har däremot sina egna kompetenser, de har en djupare 

insyn i de mer organisatoriska förhållandena. Ett samarbete mellan de tre skulle genast bli 

ett mer tvärkompetent tillvägagångssätt (Holland et al, 2000). Denna kombination av 

erfarenheter av praktiskt arbete från spåringenjörer och den organisatoriska insynen från 

platschefer och analysgruppen skulle kunna bidra till att deras sammanlagda kompetenser 

kan bidra till den kreativa processen. Precis som Johansson förespråkar så kan detta leda till 

en större chans att hitta den eftersökta skärningspunkten (Johansson, 2006). Dessa aspekter 
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motsvarar med andra ord punkt 1, 2 samt 3 i modellen. Det är dock viktigt att anmärka att 

det kontaktade företaget till en viss grad använder sig utav organisatoriskt lärande i och med 

att lösningar ibland delas mellan olika avdelningar. Om en avdelning har ett problem som de 

har löst sen tidigare så kan övriga avdelningar i organisationen dra nytta utav lösningen om 

deras problem är likartat. Genom den diskussion som författarna för i detta arbete så menar 

de att detta kan tas ett steg längre genom att inte bara lära sig genom tidigare lösningar och 

anpassa dem, utan att faktiskt ha en fokus på bredare kompetens redan i den initiala 

idégenereringen. 

6.3 Idégenerering 
 

Även denna del har en mer generell överblick över hela idégenereringsprocessen, detta är i 

grunden vad modellen är, en process för idégenerering med ett tillägg om saker som kan 

vara av vikt när det kommer till implementeringen i sig. 

Det kontaktade företagets Arbete med revisioner är ett stort arbete som består utav flera 

olika delprocesser, såsom idégenerering, feedback och urvalsprocesser, för att kunna välja ut 

den mest tillämpbara lösningen på det problem som ska åtgärdas. Detta arbete med 

idéförslag speglar många processer som beskrivs inom innovation. De processer som 

återspeglas är främst processer som idégenerering eller brainstorming och implementering. 

Något som går att se är att den process det kontaktade företaget använder sig utav inte 

utnyttjar de särdrag som leder till innovativa och kreativa lösningar, tvärt om, det som visat 

sig i resultatet pekar på att de lösningar som går igenom inte är speciellt kreativa eller 

nyskapande. De lösningsförslag som implementeras är oftast de som anses vara enklast att 

genomföra. Det behöver dock inte betyda att en enkel lösning är dålig, ibland är de enklaste 

lösningarna även de bästa. Det kan variera från situation till situation. Författarna anser 

däremot att ökad kreativitet kan leda till bättre slutresultat. Kanske en mer kreativ 

arbetsprocess skulle medföra att den ursprungliga idén om en kamera hade kunnat 

genomföras. Den lösning som organisationen tog fram var att endast ta fram en regel om 

hur nära individer får vara vid maskinen när den är i bruk. Risken med att endast ha säkerhet 

i form av en regel finns genom att de som arbetar glömmer bort eller ignorerar 

säkerhetsföreskriften om att hålla ett avstånd från maskinen när den är i bruk. Olyckor sker 

oftast på grund utav att de som arbetar inte följer regler. En kreativ lösning hade kunnat 

göra att kameran inte begränsas utav maskinens ständiga rörelse, vilket skulle resultera i att 

säkerheten höjs då det i princip blir omöjligt för maskinen att vara i bruk om någon är för 

nära. Det skulle vara en mer hållbar och säkrare lösning på detta problem.   

En annan aspekt av att endast gå den enklare vägen är att det kontaktade företaget ibland 

återanvänder gamla lösningar på nya problem vilket kan medföra att den lösning som 

implementeras inte är den bästa för det specifika problemet. 
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6.4 Ledarskap 
Ledarskap kommer att beskrivas utifrån punkt 2, samt 3 i modellen, Platschefer, respektive 

Analysgruppen. 

Något som kan vara ett problem när det kommer till att införliva förändringar i en 

organisation är normer och värderingar. Dessa normer och värderingar kan bilda en flaskhals 

för den kreativa processen som helhet och även hur en idé kan tas emot. Transformativt 

ledarskap skulle kunna användas för att bryta dessa normer och värderingar som kan sätta 

stopp för de förändringar som kan komma i och med lösningsförslagen (Avolio et al, 1991). 

Detta, som tidigare nämnts, för att arbetet med avvikelser och lösningsförslag är relativt nytt 

vilket bidrar till en kontrast mellan det tidigare arbetssättet och det nya. Exempelvis skulle 

platschefer eller analysgruppen kunna agera som transformativa ledare, genom sin 

kompetens inom förändrings och förbättringsprocesser. Detta kan bidra till att de besitter de 

egenskaper som krävs för platscheferna ska kunna förändra de normer som kan stå i vägen 

för att ett lösningsförslag ska implementeras. Normer har nämnts som en faktor som kan 

försvåra implementeringen utav lösningsförslag och genom ett transformativt ledarskap kan 

de öka möjligheterna av att förslagen implementeras (ibid). Utöver ett transformativt 

ledarskap finns det även mer generalla krav på en ledare, nämligen att de delar samma inre 

motivationsgrad och mål som de individer han eller hon leder, gemensamma mål leder till 

ett enklare arbete (Tierny et al, 1999). Men hur ska detta kunna genomföras i den nuvarande 

processen? Det nuvarande målet för organisationen är att helt enkelt generera ett förslag 

och skicka ned det. Problemet blir därmed att organisationens mål inte överensstämmer 

med målet hos de individer som förändringen avser. Organisationen vill se förändring, de 

påverkade måste genomföra den och i vissa fall, skräddarsy den så att förändringen bättre 

passar den avdelning som den avser. Det kan därför vara viktigt för organisationen att 

försöka förändra processen på ett sådant vis att exempelvis Analysgruppen har samma mål 

som de individer som faktiskt ska genomföra förändringen. Författarna menar att detta är 

något som kan ske automatiskt genom att blanda in dem direkt i idégenereringen. Genom 

att de inte bara får ta del av förslagen, utan att de själva vara med att utforma dem, så 

kommer deras mål från början vara de samma.  Detta motsvarar punkt 1 i modellen 

”Påverkad Personal”. 

 

 

6.5 Fallgropar och Åtgärder 
 

Givetvis kommer detta att bidra till att den blandade grupp som nu ska generera idéerna blir 

en mer heterogen grupp, då de kommer från olika avdelningar och har olika arbetsuppgifter. 

Därifrån går det att dra en slutsats om att de även har olika normer och värderingar. 

Det finns många studier som visat att en heterogen grupp har större chans att hamna i 
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konflikt, vilket resulterar i att det arbete som gruppen utför blir lidande(Janis, 1974). Detta 

kan komma att påverka det kontaktade företaget, speciellt med tanke på att den stora 

förändringen som skett i samband med att dem blev ett privat bolag medför säkerligen en 

rad förändringar. Det går att anta att den administrativa sidan vant sig mer vid förändringen, 

men det går även att dra en slutsats att de som arbetar längre ner i organisationen, 

exempelvis spårarbetare inte har gjort det. Även att blanda in nya individer i processen har 

som följd att det blir ett mer heterogent arbete då högre och lägre i organisationen 

förmodligen inte delar samma normer och värderingar.  En motpol till denna åsikt är de som 

menar att en grupp med likasinnade individer löper en större risk att hamna i grupptänkande 

vilket resulterar i att gruppen stagnerar (Janis, 1974) (Nemeth & Nemeth Brown) (Myers 

2005). Hos det kontaktade företaget är inte tvärkompetens något som det läggs någon vikt 

på, den grupp som genererar idéerna är en stabil grupp vars medlemmar är bestående av 

analysgruppen. De sträcker inte ut sig längre ner i organisationen för att exempelvis ta in 

spårarbetare om det gäller ett förslag som angår just spårarbete utan de söker sig istället till 

den administrativa sidan i form av platschefer. De använder sig inte utav tvärkompetens som 

ett verktyg för att kunna generera mer kreativa lösningar. Som tidigare nämnt kan 

heterogena grupper med blandade kompetenser göra att det blir interna stridigheter i 

gruppen, men det som det kontaktade företaget skulle kunna använda sig utav för att 

försäkra sig om att motsättningar i gruppen inte ska blir destruktiva, är att använda sig utav 

en facilitator (Nelson & McFadzean, 1998). Även denna uppgift skulle kunna läggas på de 

individer som redan sitter i analysgruppen då de är vana vid att arbeta med att lägga fram 

lösningsförslag. Därför har de goda kunskaper inom området, vilket är en resurs som kan 

användas för att kunna bidra till att den mer heterogena gruppen kan arbeta produktivt och 

ge varandra konstruktiv kritik (ibid).  

6.6 Förändringsarbete 
Denna del kommer att utgå från punkt 4 (Informationssystem) samt 5 (implementering) i 

modellen 

I och med att implementeringen av lösningsförslag på det kontaktade företaget i en hög grad 

påverkas av vilken typ av problem som ska åtgärdas så går det att ställa sig frågan, varför? 

Varför är just dessa problem enklare? Hur mycket av det som anses svårt att genomföra är 

grundat i objektiva iakttagelser och inte i personliga åsikter och värderingar? Kan dessa 

värderingar sätta käppar i hjulen för dessa lösningsförslag? Om rätt individ på fel plats anser 

att det inte är genomförbart kommer idén i samma stund dö ut. Hur skulle detta då kunna 

åtgärdas? Som nämnts i teorikapitlet, är det viktigt att få alla som på något sätt kommer vara 

inblandade, beslutsfattare eller individer som i på något vis blir påverkade att förstå. Precis 

som den teorin säger kan det vara värt att försöka förklara i alla leden varför 

lösningsförslaget är värt att implementera (Self & Schraeder, 2009) Det går även att dra 

paralleller till de tre av de fem punkter som Dalziel och Schoonover (1988) beskriver 

förändringsfaktorer. 
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I de tre första punkterna går det att dra tydliga paralleller mellan dessa förändringsfaktorer 

och det arbete som det kontaktade företaget har med lösningsförslag. 

1. Hur har det gått tidigare? 

a. Avvikelser som det kontaktade företaget ord löser är i många fall likartade 

avvikelser som förekommit sen tidigare och blivit lösta. 

2. Delar de olika avdelningarna samma värderingar? 

a. Det har förekommit händelser där Analysgruppen tagit kontakt med en 

platschef som sedan inte tagit sig tid till att svara. Är detta för att de inte delar 

samma värderingar om vad som är viktigt och inte? 

3. Till vilken grad som de i slutändan påverkas utav förändringen faktiskt genomför den. 

a. Hur långt går platschefer eller de längre ner för att se till att förändringen blir 

genomförd?  

i. Notering: (a) är författarnas egna tankar (Dalziel & Schoonover, 1988). 

 

Men hur skulle denna bild kunna gå att förändra om det nu är uppfattningen av vad som är 

och inte är möjligt som påverkar? Kanske det behövs mer information i alla leden? Kanske 

det är viktigt med information? Kanske de som besitter informationen är de som tar 

besluten, men om förändringen exempelvis kommer att påverka järnvägsarbete kan det 

resultera i att de som besitter kunskapen kan se problem som egentligen inte finns, eller 

som kan enkelt kan lösas av de som arbetar med järnvägsarbete. 

Där de ledande ser svårigheter kanske ingenjörer ser möjligheter? Den/de som sitter ensam 

på information behöver nödvändigtvis inte vara de som har den bästa förutsättningen att 

göra någonting praktiskt med den. I dagsläget sker denna utväxling endast mellan 

Analysgruppen och platscheferna på de berörda avdelningarna. Om i det här exemplet, 

förändringen rör just järnvägsarbete, kommer inte de som arbetar på järnvägen ta del utav 

informationen och förslaget förens efter platschefen bestämt sig för att gå vidare på 

förslaget. 

Hur kan detta då åtgärdas? Kanske skulle exempelvis de som påverkas utav förslaget kunna 

ta del utav lösningsförslagen och på så vis kunna bidra med sin kompetens och genom denna 

kunna modifiera förslagen till den grad att de blir genomförbara, eller att de som tidigare 

nämnts, skulle kunna se möjligheterna med att faktiskt implementera förslaget. 
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7. Slutsatser och Förslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att återgå till modellen som beskrivits i början av kapitlet: Hur ska alla dessa faktorer 

effektivt som möjligt kunna implementeras i det kontaktade företagets rådande arbete med 

avvikelser och lösningsförslag? Sedan skulle även förslagens implementering i sig själv kunna 

underlättas. Om fler individer är med, desto fler individer kommer då att ha information 

kring förändringen som kommer ske. De kommer att förstår vad förändringen går ut på, de 

har själva varit med att utforma den. De förstår varför den ska genomföras och de förstår 

hur det ska gå till. Det skulle kunna vara gynnsamt i längden då förslagen i sig kan få en ökad 

livslängd genom att de håller en högre kvalité. 

Modellen förespråkar: 

Organisatoriskt lärande & Tvärkompetens i och med att kunskap och erfarenheter via detta 

system kan bytas ut mellan de olika leden genom ett informationssystem vars syfte är att 

sprida kunskap och information mellan de olika leden, detta även för att öka graden av 

öppenhet hos de som blir påverkade utav förslaget. Detta skulle kunna gynna 

lärandeprocessen och föra den närmare ett double-loop lärande. Med lättillgänglig 

information går det även att se bakåt och undra varför det har gått till på det sättet. 

Tvärkompetens kan öka chansen att hitta skärningspunkter och genom detta öka chanserna 

för nya, kreativa och hållbara idéer. 

Facilitering och Transformativt ledarskap i och med att Analysgruppens medlemmar kan 

agera facilitator genom att stödja användargruppen. Detta eftersom de skulle kunna stödja 

användargruppen med deras egen expertis i hantering av idéer förslag och lösningar.   

Modell 2 (Egen modell av författarna) 

 

2. Platschef 

Förslag 

     3. Analysgruppen 

1. Påverkad 

Personal  

4. Infosystem 

Implementering 
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Det transformativa ledarskapet kan krävas för att bryta ned förutfattade meningar och 

normer och på så vis kunna göra detta nya samarbete genomförbart. 

För att återkoppla till det Tsang (1997) sa om de tre överlappande områdena gällande 

organisatorisk förändring så går det att säga att: 

En potentiell förändring i beteende genom detta är möjlig, i och med förändringen i 

idégenereringsprocessen så blir individer mer öppna vilket kan resultera i ett förändrat 

beteende. 

Förändring i hur individer tänker sker genom att individer nu får vara med och skapa idéerna 

och inte endast tycka till, vilket kan öppna upp deras sinnen och överskrida exempelvis 

personliga bias eller normer och värderingar. 

Egentlig förändring av beteende kan ske genom att de individer som tidigare endast varit de 

som genomfört förändringar nu själva får vara med att skapa dem. Genom detta så kan de få 

en annan syn på förändringsarbetet i sig, när det själva faktiskt varit med att utforma idén så 

kanske detta kan leda till att de förändrar sitt beteende och anpassar sig bättre efter de 

förändrade arbetsförhållandena som en förändring kan föra med sig. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

 

En vidareutveckling utav detta arbete skulle kunna utgå ifrån två olika företag som båda har 
en process som liknar det kontaktade företagets arbete med lösningsförslag och 
Avvikelsesystem. Det skulle kunna gå att jämföra vilka skillnader som finns mellan de två och 
försöka peka ut fördelar respektive nackdelar med de båda systemen. Därigenom skulle det 
vara möjligt att ta reda på vilka faktorer och betingelser i dessa två olika system som har 
störst påverkan på kreativiteten och hållbarheten i dessa förslag beroende på hur många 
individer som blandas in i processen. Där skulle syftet vara att ta reda på i vilken utsträckning 
tvärkompetens, heterogenitet kan tänkas påverka idégenerering, urvalsprocesser och 
därmed idéernas hållbarhet. Ett annat förslag är att forskare själva är med i processen och 
följer förslaget från dess födelse till dess implementering för att på ett nära håll kunna 
observera resan från idé till implementering och genom detta få en förstahandsinblick i vart 
eventuella flaskhalsar i systemet kan finnas och hur dessa skulle kunna åtgärdas.  
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8. Reflektion 

I sin helhet är författarna nöjda med arbetet, även om processen kunde ha skett på ett mer 

önskvärt vis. Det finns flera olika misstag som har skett med arbetet som med lite eftertanke 

hade kunnat undvikas och, om de hade undvikits, hade kunnat leda till ett bättre arbete.  

Den absolut största fallgropen arbetet riskerat att falla i var att arbetets validitet riskerade 

att ifrågasättas och rent utav nekas. Skälet till detta hot mot validiteten låg i författarnas 

insamlingsmetod av data. Under de intervjuer som genomfördes förbisåg författarna vikten 

av en ordagrann återgivelse utav respondenternas egna ord. Detta ledde till att arbetet 

saknade en egentlig empiri, detta då de återgivelserna av intervjuerna var beskrivna med 

författarnas egna ord. Detta var givetvis ett stort hot då författarna dels kunde misstolka 

innebörden men även att deras egna bias kunde måla en helt annan bild en den som 

observerats.  Resultatet av detta blev att den insamlade data hamnade i arbetets 

Resultatkapitel. 

Hotet mot validiteten åtgärdades dock genom att ta kontakt med företaget. Den samlade 

texten som återfinns i Resultat skickades in för att få ett godkännande av det kontaktade 

företaget innan inlämning skedde. På så vis höjdes validiteten och de anspråk som 

författarna gjort i Resultat kunde sedan plockas ut för att få en så ren beskrivning av 

intervjuerna som möjligt. Det är denna process som har lett till arbetets Empirikapitel.  

Även antal intervjuer kunde ha ökats och författarna är högst medvetna om att de slutsatser 

som dras utifrån endast två intervjuer kan höja läsarens skepticism gentemot arbetet i sig.  

Författarna har även insett vikten av att både spela in intervjuer och att transkribera texten 

och detta är något de hade gjort annorlunda om ett liknande arbete skulle genomföras. 

Genom att ha intervjuat fler individer samt att spela in dessa hade empirin blivit starkare och 

även tyngre, detta genom att flera olika perspektiv hade kunnat blandas in, vilket i sin tur 

hade bidragit till en djupare förståelse och genom den, en högre kvalité utav diskussionen 

som förts. 

Något som däremot bidragit till att förstärka den empiri som finns i arbetet är att författarna 

samlade in tidigare forskning redan innan empiri insamlades. Detta ledde till att de frågor 

som faktiskt ställdes hade en grund i tidigare forskning och att författarna genom detta 

kunde se kopplingar mellan empiri och teori relativt tidigt i processen. 

Något som dock bör belysas är att de två respondenter som arbetet har byggt sin empiri på, 

består utav två av de sammanlagt tre individerna som sitter i analysgruppen. Samt att de 

genom sin position kunde bidra med de data som krävdes för att kunna genomföra arbetet. 

Samtidigt är författarna medvetna om att det hade varit en fördel att intervjua de individer 

som blir påverkade utav förändringar, exempelvis individer i avdelningar som nyligen infört 

förändringar till en följd av lösningsförslag Detta för att få en bredare syn på arbetet som 

helhet, inte bara från de som utformar förslagen, utan även från de som tar emot dem. Det 
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hade kunnat bidra till en helhetssyn, författarna hade även kunnat ställa frågor gällande 

författarnas egna tankar och idéer för att få en preliminär åsikt på hur deras tankar skulle 

kunna fungera i praktiken. Författarna har jobbat med att stärka de kopplingar som har 

gjorts mellan empiri och teori, dels för att försöka förtydliga deras egen tankeprocess och 

dels för att få en röd tråd genom arbetet. De har även arbetat med att genom generella 

beskrivningar försöka få utomstående att förstå vad arbetet handlar om. Givetvis är detta ett 

ständigt arbete, ingenting är perfekt och texter går att omarbeta i all oändlighet. 

När det gäller kopplingen mellan empiri och teori har tidigare forskning ständigt granskats, 

delar har bytts ut, byggts på och omarbetats, detta för att författarna inte skulle låsa fast sig 

i ett enspårigt perspektiv, utan de har ständigt jobbat med att bredda perspektivet. 

Samtidigt har de även jobbat med att inte få ett för brett perspektiv, detta skulle endast leda 

till ett spretigt arbete, något som författarna försökt att undvika.  

Författarna har även återgått flera gånger till det insamlade materialet, artiklar och vad de 

skrivit i tidigare forskning för att få en så enhetlig bild som möjligt. Att se över och bekräfta 

att alla delar tar upp samma begrepp och beskriver dem ur samma synvinkel har varit en 

viktig del av arbetsprocessen.  

Allt detta för att de slutsatser som arbetet lett till ska ha en egentlig grund att stå på, 

författarna har velat undvika missförstånd. Detta för att deras slutsatser inte ska verka som 

att de varit hämtade ur luften. 

Det finns även utomstående faktorer som legat utanför författarnas kontroll som har haft en 

missgynnande effekt på arbetet.  Under en månads tid fanns det tyvärr ingen handledare att 

kontakta då den ursprunglige tyvärr insjuknade. Denna period skedde från 12/12/12 fram till 

11/13/1 och det var i detta skede som författarna påbörjade sin datainsamling, olyckligtvis 

ledde detta till att författarna tappade bort sig själva i processen och de anser att de tyvärr 

inte kunde hålla en hög fokus.  

Detta ledde till att den nya handledaren inte riktigt visste vad arbetet gick ut på, dels för att 

arbetet nu fortskridit utan någon feedback och därmed blivit spretigt, och dels för att 

handledaren inte följt processen från början.  
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Bilaga A 

 

 

Frågor för analysgruppen 

1. Vilka typer av problem är det som åtgärdas? 

2. När förslagen på lösningar skickas nedåt i leden, hur sker denna process? 

a. Hur ser informationen kring förslagen ut? 

b. Är den ”Gör så här, för att vi säger så”? 

3. Övervakas implementeringen av förslag eller är det något som de olika avdelningarna själva 

har ansvar över?  

4. Varför läggs lösningarna fram som förslag? 

a. Är detta i syfte att ge olika avdelningar en chans att bygga på, förändra och anpassa 

förslaget till deras arbetsgång? 

b. Om inte, finns det någon annan tanke bakom varför de läggs fram som förslag och 

inte definitiva lösningar? 

5. Finns det en anledning till att arbetet kring revisionerna är löst styrda? Det vill säga, finns det 

ett skäl till att lösningarna endast läggs fram som förslag? 

6. Finns det någon typ av mekanism som säkerställer att förslag implementeras? 

7. Finns det något feedbacksystem där eventuella problem med implementering läggs fram? 

8. Finns det avdelningar som till en början implementerar förslagen för att sedan falla tillbaka i 

samma gamla spår? 

9. Vet ni om de olika avdelningarna har tagit del utav förslagen överhuvudtaget? 

 

Fördjupningsfrågor 

 

Vi undrar om platscheferna i sig blandar in andra lägre ner i organisationen för att kunna bidra med 
bättre feedback gällande de offensiva förslagen? 

Om detta är fallet, är det standard eller är det något som platscheferna själva får avgöra? 

 


