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Förord 

Vi vill tacka respondenterna på ABB, Metso och Volvo som ställde upp för att göra detta 

examensarbete möjligt.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare professor Sven Hamrefors för en lärorik, 

konstruktiv och tillgänglig handledning med snabba svar under arbetets gång. Vidare vill vi 

tacka närstående och kurskamrater för stöd.  

 

 

Josefin Asp & Mathias Goldkuhl 
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Begreppslista  

Innovation: Innovation syftar i detta arbete på nyskapande som tillför nytta och värde för sitt 

område. (Tidd & Bessant, 2013)  

 

Operativ personal/kärna: Med operativ kärna menas personal som arbetar där det konkreta 

värdet till kunden skapas. I industrier syftas detta till personal som arbetar nära 

produktionsgolvet.  

 

Intraprenörskap: En intraprenör är beteckningen för en person som är nyskapande genom att 

driva arbete till lyckade förändringar inom befintliga företag.  

 

Lean production: lean production är ett samlingsnamn för ett antal metoder och strategier 

som skall öka effektiviteten i flödet genom att minska fel och svinn och därmed skapa 

mervärde. 
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Sammanfattning 

Datum: 25 januari 2016 

 

Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik INO325 

 

Handledare: Sven Hamrefors 

 

Författare: Mathias Goldkuhl, Josefin Asp 

 

Titel: Industriellt innovationsfrämjande 

 

Nyckelord: vertikal styrning, ledarskap, effektivitet, förändring, innovationsstrategi 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag inom industrin arbetar med 

innovationskraft och intraprenörskap från produktionspersonal i den operativa kärnan i 

samband med företagsstrukturen. Genom studien skall förbättringsområden för 

innovationsfrämjande inom intervjuade företag läggas fram. 

 

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Totalt 6 personer 

deltog i tre intervjuer på större industriföretag.  

 

Slutsats: Vi har sett en stor möjlighet att öka innovationskraften i de företag som vi 

samarbetade med. Detta genom att involvera all personal till att aktivt stimulera idéskapande 

och ge tid och positiv uppmärksamhet för innovationsarbete. Författarna har sett att det 

ständigt kommer många små förbättringsförslag från personal som jobbar nära 

produktionsprocessen då de ges möjlighet. Större företag behöver kontroll och detta kan skapa 

en motsträvighet att avsätta tid för innovationsarbete då det är osäkert vad resultaten kan bli. 

Ofta införs tidskrävande kontroller vilket ökar kostnader för innovationsarbete. För att minska 

kostnad och tid för förändringsarbete behövs en miljö som tillåter idéer och är decentraliserad 

där personalen har mandat att välja ut idéer och sedan implementera dessa. För att göra detta 

krävs det att personalen har den kunskap som behövs för att göra en förbättring utan negativa 

konsekvenser. 
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Abstract 

Supervisor: Sven Hamrefors 

 

Authors: Josefin Asp & Mathias Goldkuhl 

 

Title: Innovation support in industries 

 

Keywords: Vertical management, Leadership, effectiveness, development, Innovative 

strategy. 

 

Purpose: The purpose of this study was to examine how companies handle innovative work 

and intrapreneurship at the production-process related to the structure of the company. The 

study will result in possible improvements to support intrapreneurship. 

 

Method: A qualitative method with semi-structured interviews was used. A total of 6 

respondents were interviewed from three bigger companies with industries.   

 

Conclusion: We have discovered a major potential to increase the degree of innovation in the 

companies we have cooperated with in this study. This can be accomplished by involving all 

employees to actively engage in the creations of ideas and give them necessary time together 

with positive feedback for their contribution to the innovative work. We can see a continuous 

flow of small ideas coming from employees close to the production process if given the 

opportunity. Major companies needs control that can lead to an obstacle to get time and 

priority for innovations since it´s often hard to assess the benefit in advance. There's often a 

time-consuming process to control the changes coming from new ideas that slows down the 

introduction and increases the cost. To minimize the cost and time to introduce changes there 

need to be an environment within the company that are acceptant to change and decentralized 

where the personnel involved are allowed to take decision of what ideas that is possible to 

implement. This is requiring that the employees has the knowledge of how to introduce 

changes without negative consequences. 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras studiens tema som sedan leder till problematisering och 

diskussion med tillhörande huvudfråga och syfte.  

1.1. Bakgrund   

Den tidiga forskningen om innovation innehöll processer med fokus på teknologi. Detta 

började under 1950 talet i USA efter andra världskriget. Industrierna växte kraftigt och med 

tiden breddades forskningen och delar som kundfokus och incitament för att öka motivation 

för innovation med hjälp av organisationsutformning kom i fokus. (Aasen & Amundsen 

2007). Världen växte till en globaliserad värld där informationsspridning av nyheter och 

utveckling hände snabbt. Globaliseringen medförde att en stor mängd människor kunde ta del 

av de nyheter som kom fram och kunde utveckla liknande produkter eller processer som 

uppfattades som framgångsrika för att kunna konkurrera. Spridning av kunskap genom 

nätverk sker idag snabbare och kunderna har även ett större utbud att välja det mest 

optimerade eller billiga. (Nationalencyklopedin, 2015) Idag har kraven på företag ökat och 

livslängden på både produkter och tjänster förkortats och därmed har behovet av att ständigt 

utvecklats och förändras efter omvärlden ökat markant för att behålla och skapa kunder. Allt 

måste ske snabbare och effektivare där marginaler för att kunna samla en vinst pressas ner. 

(Womach et al., 2007) Industrin är en viktig faktor för Sveriges välstånd och står för 20 

procent av den Svenska arbetskraften och 35 procent av landets totala varuexport. Dessa 

industrier beskrivs som en motor i det Svenska näringslivet där de bidrar med tillväxt. Dock 

finns det utmaningar till följd av att många industrier flyttar till lågkostnadsländer som Kina 

och Indien. Sveriges industrier konkurrerar med bland annat utbildning, avancerad kompetens 

och produktivitet hos personalen. Svenska industrier har mycket potential att öka 

konkurrenskraften med hjälp av personalens innovationsförmåga. Men detta ställer även krav 

på organisationerna att ge förutsättningarna som krävs som grund för att personalen ska kunna 

vara innovativa. (Svensson, 2014)  

1.2. Problematisering  

Den traditionella synen på management och organisation är att verksamheter, speciellt inom 

tillverkningsindustrin använder sig av vertikal styrning. Detta tenderar till att medarbetare i 

den operativa kärnan blir mer som en del av maskineriet där ordning och kontroll kommer 

uppifrån i organisationen. (Womach et al., 2007) & (Forslund 2013) Operativ personal inom 

verksamheter med vertikal styrning riskerar att hållas från utveckling, nyskapande och 

förbättringar till följd av att den hierarkiska strukturen som hindrar dem att delta då det finns 

en ökad distans till ledningen som fattar centrala beslut. (Womach et al., 2007) & (Forslund 

2013) Helheten för den operativa personalen riskerar då även att försvinna där en egen 

separerad logik skapas inom de enskilda områdena som personalen arbetar med. Personalen 

och eventuella intraprenörer kan genom instängda och avgränsade arbetsuppgifter även 

förlora motivation, engagemang och minska samverkan över gränser. (Leonard & Swap, 

2005) Då ledningen i dessa stora industrier måste kunna styra sitt företag med ordning och 
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kontroll öppnas frågan för vad som händer med innovationsförmågan hos den operativa 

personalen? Förr var utbildningsnivån i Sverige lägre än idag, nu är det väldigt vanligt med 

utbildning på gymnasial nivå även inför arbeten inom industri. (Statistiska centralbyrån, 2006) 

& (Svensson, 2014) Finns de då möjlighet att denna kunskap inte används fullt ut då det kan 

saknas incitament för att få fram intraprenörer inom industrier till följd av styrning- och 

företagsstruktur? Här är det intressant att se hur tillverkningsindustrier arbetar på operativ 

nivå för att få fram, tillvarata och organisera sig för innovation och vad de kan göra bättre i 

framtiden.  

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur företag inom industrin arbetar med innovationskraft 

och intraprenörskap från produktionspersonal i den operativa kärnan i samband med 

företagsstruktur och styrning. Med hjälp av intervjuer av medarbetare på ABB, Volvo och 

Metso skapas en uppfattning för hur dessa företag arbetar och är organiserade för innovation. 

Sedan identifieras förbättringsområden för att öka innovationskraften i företagen. Förslag på 

förändringar formas med fokus på att främja, stödja och tillvarata intraprenörskap med 

koppling till styrning och struktur som stödjer detta.  

1.4. Frågeställningar 

Utifrån syftet av projektet har frågeställningar nedan formulerats, detta för att skapa en tydlig 

riktlinje för projektet: 

 

1. Hur skall företag med industriell produktion gå till väga för att ta tillvara på idéer 

med en effektiv metod i samband med företagets styrning?   

 

2. Hur arbetar företag som har industriell produktion för att främja intraprenörskap i 

den operativa kärnan i samband med styrning?  

 

3. Vad kan effekten bli av att använda sig av en organisationsstruktur som stödjer och 

möjliggör intraprenörskap i den operativa kärnan?  

1.5. Avgränsning  

För att få ut goda resultat användes intervjuer med tre tillverknings-industri företag: Metso, 

Volvo och ABB. Totalt har sex personer deltagit i studien. Dessa intervjuer hade fokus på den 

operativa kärnan med produktionspersonalen och innovationsarbete. Studien riktades in på 

intraprenörskap, innovationsledning, strategi och organisation för att se vilka incitament som 

behövs för att produktionspersonal i företag ska kunna driva fram idéer och realisera dessa för 

att anpassas snabbt vid förändringar och skapa konkurrenskraft. Arbetet riktades in på 

tillverkningsindustrier som enligt Forslund (2013) många gånger använder sig av vertikal 

styrning.  

 

Studien genomfördes under tio veckor vilket skapade en avgränsning. Denna begränsning 

gjorde det svårt att exempelvis göra en kvalitativ del till studien, som att exempelvis skapa, 

skicka ut och tolka en enkätundersökning om vad medarbetarna på ABB, Volvo och Metso 

tyckte om innovationsarbetet och hur de såg på framtiden. Men denna studie är utformad för 
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att ge svaren på det syfte och frågeställningar som finns i kombination med tiden och den 

valda metoden. Risken hade annars varit att tiden hade utmynnat i kvantitet bestående av en 

stor mängd data, istället för i kvalitet vilket hade kunnat påverka studiens resultat.  

1.6. Innovationsbidrag  

Studien inriktades på att skapa en förståelse för företagens situation med ett utomstående 

perspektiv för att sedan kunna ge förslag på förbättringar som kunde tillföra nytta för 

företagen och innovationsforskningen. Uppsatsen riktar sina råd till de undersökta 

tillverkningsindustrierna och till organisationer som arbetar under liknande omständigheter. 

Studien innehåller en slutsats till hur de studerade företagen kan arbeta, därefter har detta 

specificeras för att förtydliga innovationsbidraget till de enskilda organisationerna. Den 

övergripande slutsatsen kan även användas i större utsträckning av de organisationer som vill 

utveckla sin innovationskraft bland den operativa personalen. Uppsatsen är relevant för att 

företag ska kunna öka sin konkurrenskraft genom att utveckla innovationskraften bland 

operativ personal. Resultatet av studien återkopplas till respondenterna. 
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2. Metod  
I detta kapitel förklaras projektets tillvägagångssätt genom metod och ansats. Detta för att ge 

läsaren en uppfattning av processen och för att ge en förståelse över hur läsaren kan tolka 

och på vilket sätt slutsatser kan dras av informationen.  

2.1. Kvalitativ metod  

Arbetet utgick från en kvalitativ metod, vilket innebar att vikt riktades in mer på ord än på 

siffror och kvantifiering. Den kvalitativa metoden gav oss en bred och fyllig data baserat på 

färre respondenter än om en kvantitativ metod hade valts. Uppsatsen var inriktad på tre 

företag med personliga möten som innehöll mer öppna diskussioner. Om en kvantitativ metod 

hade valts skulle inte frågeställningarna kunnat besvaras på bästa sätt, då en stor mätning 

kunde skapa smalare och mer avgränsade svar baserad på ett flertal respondenter, vilket hade 

gjort svaren mindre användbara i denna studie. (Bryman, 2011) 

2.2. Induktiv ansats 

Studien utgick från en induktiv syn som är en del av den kvalitativa metoden. Detta betyder 

att utgångspunkten i arbetet är primärdata av empiri från respondenter som sedan genererar 

teorier. Detta utgår även från ett fokus på att se hur respondenter tolkar verkligheten i sin 

miljö och därmed skapas en förståelse av den teoriinfluerade verkligheten.   

Intervjuerna utfördes med respondenter från olika företag i syfte att undersöka hur dessa 

upplevde sin arbetsplats i samband med vårt forskningsområde. Insamling av empiri skedde 

förutsättningslöst, det betyder att avstämmande av teorier inte används vid insamlingen av 

empiri hos respondenter, utan att intervjuerna skedde med en öppenhet mot inriktning av 

problemområden. Efter insamling av empiri från intervjuer analyserades detta mot varandra 

och delvis mot tidigare forskning. Ett förbättringsförslag togs sedan fram utifrån primärdata, 

alltså empirin och med stöd av vetenskaplig forskning. (Bryman 2011)  

 

Då empirin utgör det viktigaste i arbetet har teori kapitlet placerats framför empiri kapitlet i 

texten för att läsaren ska få en god förståelse om ämnen. Teorin har enbart används som ett 

stöd till empirin i analysen för att säkerställa att den är induktivt inriktad.   

2.3. Metod för insamling av teoretisk data 

Teorier angående begreppet innovation samt hur processen ser ut användes för att dels ge 

läsaren en grundlig förståelse av ämnet för att sedan kunna tillämpa de fördjupande 

kunskaperna på en god grund. Sedan fördjupas kunskaperna i att det finns svårigheter med 

innovationsarbete samt hur innovationsprocessen kan gynnas på olika sätt, här fokuseras 

läsaren på strukturen av en organisation där den innovativa människan påverkas av sin egen 

omvärld, detta genom vilka miljöer som påverkas av styrning och struktur. 

 

För att samla in vetenskapliga artiklar användes nyckelord via google scholar samt diva 

portal. Nyckelord för sökning av källor: Management - Innovation strategy - Innovative work 

- innovative organization - machine bureaucracy - Hierchy - intrapreneur - organization 

structure - lean production - Workplace innovation.  
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2.4. Val av respondenter 

Vid sökandet av respondenter användes vissa ramar för att kunna få ut den information som 

behövdes för att göra studien avgränsad. Det som främst söktes var stora företag som hade 

tillverkning av produkter där det gick att undersöka hur den operativa kärnan arbetade med 

förbättringsarbete i processen och produkten, inriktning gjordes på produktionspersonal och 

personal som arbetade nära maskinerna där produktionen hanterades. Begränsningen blev då 

alltså tillverkningsindustrier. Företag som endast arbetade med att ta fram tjänster valdes bort.  

Intervjuerna genomfördes med chefer som ansvarade för utveckling och verksamheten på 

platsen. Dessa intervjuer pågick under 1 - 1,5 timme på varje plats, detta för att respektera 

företagets möjligheter. Många företag hade en tidspress och för att få möjlighet att ha 

intervjuerna valdes dessa på tre olika företag istället för på ett företag med många intervjuer. 

Det fanns vidare inte någon möjlighet för intervjuer utöver cheferna. 

Respondenterna som togs fram var följande: 

 

 ABB LV Motors i Västerås 
 Volvo Construction Equipment i Eskilstuna 
 Metso i Sala 

 

Fabrikerna kunde ställa upp med två personer som deltog under intervjuerna, inom kvalitativa 

studier är det bra att skapa ett underlag som är baserat på en bredd med utförliga intervjuer 

med de personer som väljs. På detta sätt skapas ett starkare underlag som gör det möjligt att 

komma längre och djupare i studien (Bryman 2011). 

2.5. Genomförande av intervjuer  

För att hitta rätt respondent för intervju genomfördes sökning via Internet och sedan via 

telefonkontakt. I telefonkontakt diskuterades tema för intervju och intervjuperson. Tid och 

plats bestämdes som följande: 

 

Företag 1: Metso 

Tid: 2015-11-30, klockan 14.00 

Intervjutid: Cirka 55 minuter. 

Plats: Tillverkningsindustri hos Metso i Sala 

Respondent 1: Jakob Vannfält – Personalchef för enheterna i Sverige, Norge & Danmark 

Respondent 2: Krister Karlsson – Product Manager 

 

Företag 2: Volvo Construction Equipment 

Tid: 2015-12-02, klockan 10.00 

Intervjutid: Cirka 50 minuter. Samt rundvandring i industrin. 

Plats: Tillverkningsindustri i Eskilstuna 

Respondent 1: Stefan Hentschel – Human Resource Business Partner 

Respondent 2: Rolf Thiger – Human Resource Business Partner 

 

Företag 3: ABB LV Motors 

Tid: 2015-12-02, Klockan 16.00 

Intervjutid: Cirka 60 minuter. Samt rundvandring i industrin. 

Plats: Tillverkningsindustri i Västerås 

Respondent 1: Fredrik Bergqvist - produktionschef   
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Respondent 2: Mikael Larsson - underhållschef  

 

För att förbereda respondenterna innan besöken skickades intervjuunderlag ut till samtliga 

respondenter veckan före intervjun skulle äga rum. Temat var sedan tidigare presenterat via 

telefonkontakt. 

 

En rundvandring hos företagen genomfördes först för att se hur det fungerade på 

produktionsgolvet. Intervjuerna genomfördes sedan två och två, detta gjordes för att skapa ett 

fylligare utbud av kunskap av det område som undersöktes. Detta moment var ett kreativt 

grepp där det visade sig ge mycket kunskap. Respondenterna kopplade på sina kunskaper för 

att ge oss en så bra bild som möjligt.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

I detta arbete användes semistrukturerade intervjuer där frågorna var öppna och hade en 

neutral utgångspunkt från en intervjuguide (se bilaga). Respondenterna kunde därmed ge sin 

version av sin verklighet på ett mer fylligt och eftertänksamt sätt. Frågorna kunde då tolkas av 

intervjupersonerna och svar kunde komma fram som det inte fanns underlag till att fråga 

innan intervjun. Då eventuella oklarheter kunde uppstå hos respondenterna fanns det 

möjlighet att utveckla frågan. Denna möjlighet skulle blivit svårare vid användandet av en 

kvantitativ metod genom enkäter. Det fanns även möjlighet att genom respondenternas svar 

ställa frågor som gjorde svaren mer utvecklade för att nå en fördjupning på de frågor som 

ansågs intressanta. (Bryman, 2011)  

2.6. Konkretisering av intervjufrågor 

Följande kommer att beskriva varför frågeställningarna i intervjuguide utformades som de gjorde. 

(Se bilaga för intervjuguide)  

Intervjuerna inleddes med presentation av varför intervjun genomfördes och vad temat var. Detta för 

att ge respondenterna ett tema att starta tankarna med. Möjlighet till anonymitet lades fram samt 

förklaring av hur intervjuerna skulle användas i arbetet. Men ingen respondent önskade anonymitet 

eller att delar av materialet togs bort. 

1. En kort presentation gavs sedan av företaget, detta för att få en tydligare bild över 

företagets helhet och mål enligt hur respondenterna upplevde det. 

 

2. Vidare undersöktes hur idéer skapades och drivs fram i företaget följt av frågor om ett 

konkret exempel för att se detaljer och få en överblick av hur en sådan process ser ut. 

Detta gav varierande svar och utveckling av följdfrågor skedde beroende på svaren. 

 

3. Sedan undersöktes strukturen i företagen. Med detta var anledningen att se över hur 

stort utrymme som gavs till innovativt arbete samt hur kommunikationen skedde i 

företaget. Där kom det fram information om svåra steg i innovationsprocessen och hur 

dessa begränsade personalens möjlighet för utveckling. 

 

4. Avslutande frågan handlade om kopplingen mellan ledningens styrning/ledning och 

motivationsdrivande faktorer. Detta för att se över vilka begränsningar de upplevde 

vid arbetsdelning och om varför denna begränsning fanns. 

(Bryman, 2011) 
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2.7. Analysmodell  

En tematisk analysmodell användes där rubrikerna till empirin utformades efter intervjuerna. 

Svaren sorterades under dessa rubriker som sedan i analysen satts mot varandra. Därefter 

lades teorier till. Arbetet har därmed ett empiriskt inriktat tema. (Bryman 2011)   

2.8. Tillförlitlighet 

2.8.1. Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten behandlar pålitligheten, följdriktigheten samt överrensstämmelse i arbetet. Hur 

stor är chansen att man får liknande resultat då undersökningen genomförs igen. Validiteten 

behandlar huruvida rätt underlag har använts för att grunda slutsats och besvara arbetets syfte. 

(Bryman, 2011) 

Undersökningen avgränsades till tre intervjuer med företag. Detta leds av en förståelse att en 

slutsats inte kan dras över hur det kan se ut på andra företag samt i andra länder eller delar av 

landet eller andra organisationsformer. Detta ligger i betänkande och slutsatsen 

generaliserades inte. Angreppssättet var att behandla de utvalda industrierna och 

respondenterna, dock kan denna uppsats ge inspiration till idéer till företag i samma situation.  

Om undersökningen skulle genomföras igen är det en sannolikhet att resultatet inte blir det 

samma, då den kvalitativa metoden gör att empiridata ger varierande resultat med personliga 

uppfattningar med en intervjumetod som skapar varierande insamlingsmaterial som detta 

arbete grundar sig på. Det finns en sannolikhet att studiens deltagare ger annorlunda svar då 

studien genomfördes under en viss tidpunkt, som kan ge sig i uttryck i att människor och 

organisationer utvecklas. (Bryman, 2011) 

2.8.2. Hantering av källor  

Primärkällor är den främsta källan som har använts. Artiklarna granskades genom användning 

av Peer Review, därefter granskades artiklarna genom att se över grundkällor för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika sekundärkällor då dessa kan innehålla en felaktig tolkning 

av andras arbeten. Källorna granskades för att se vilken plats de kom från och vilka som 

författat den för att se om de höll en vetenskaplig kvalitet. När källorna vägts in i texten har 

hänsyn visats till årtalen där de har placerats i perspektiv i jämförelse med syftet av 

användandet. (Bryman, 2011) 

2.8.3. Källkritik  

Respondenterna uppgav sin version med sina ord under intervjuerna. Det var trots 

ansträngningar inte möjligt för industrierna att produktionspersonal skulle kunna intervjuas, 

detta var på grund av tidspress. Detta kompenserades genom att involvera mer än en person i 

intervjuerna för att få bredare och bättre svar. Hänsyn har tagits till att det kan vara olika och 

oklart hur mycket företagen har kunnat uppge eller lämna ut på detaljnivå till följd av 

sekretess, då företag rimligtvis kanske inte berättar vad som är sekretessbelagt. Möjligheten 

finns till påverkat resultat då respondenter intervjuades i par. Med det var något som inte 

upplevdes då denna metod istället gav mer givande diskussioner och information. Företag 
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som hade en negativ syn på innovationsarbete från produktionspersonal har påträffats i 

sökandet efter respondenter. Dessa har tyvärr inte haft möjlighet att delta vilket även kan ha 

påverkat empirin. Däremot kan detta vara förebyggt genom att studien var inriktad på 

konstruktivitet och utveckling och att göra fungerande och bra företag bättre.   

2.9. Metodkritik 

2.9.1. Övergripande kritik för metodval 

Då författarna valt att möta respondenterna med öppenhet ställs det krav på objektivitet i 

tolkning och bemötande av de studerade objekten. Författarna får inte utgå från sin egen 

uppfattning och tillåta att detta ligger till grund för tolkningen av svaren. Men då metodvalet 

kan ge en effekt av subjektivitet har författarna valt att inte lägga in våra egna tolkningar i 

empirin, eller försökt påverka respondenternas svar. (Bryman, 2011) 

2.9.2. Kritik för intervjumetod 

En möjlig faktor att tänka på när intervjuguide skapades var att inte ställa riktade frågor som 

leder den intervjuade in i en skevhet i svaren.  En effekt att tänka på är att den intervjuade 

gärna vill ge en positiv bild av sig själv och måla upp en social önskvärdhet. Detta kan 

förstärkas då par intervjuer användes. För att motverka detta ska intervjuaren inte ge alternativ 

som är positiva eller negativa. Då det visade sig tendenser på ett svar som visade upp den 

positiva sidan för respondenten eller företaget ställdes följdfrågor för att se vad de verkligen 

menade. Ibland ställdes även samma frågor flera gånger för att få en fyllighet. (Bryman, 2011) 

Under intervjuerna kunde respondenterna ge sin bild om det företag som undersöktes och 

koppla på varandras kunskaper. När en respondent talade om någonting, fortsatte oftast den 

andra med att gå djupare in på det spåret där även följdfrågor från de studerande kunde få 

utrymme. Det går att utläsa från studien att samarbete med olika personer tillsammans kan 

leda till bättre resultat. 

2.9.3. Etiska ställningstaganden  

Enligt etiska riktlinjer ska hänsyn visas till forskningens respondenter. Deltagarna i denna 

uppsats har informerats om studiens bakgrund, problematisering och syfte för att få dessa 

personer att förstå hur informationen skulle användas och vad vi hade för övergripande 

koncept. Samtliga respondenter har erbjudits anonymitet och har blivit tillfrågade om deras 

namn och företag fick användas i studien, vilket samtliga respondenter godkände. När 

intervjuerna var avslutade tillfrågades respondenterna ännu en gång om de godkände att 

informationen fick användas i studien vilket godkändes. Dock var det inte tillåtet att publicera 

somliga dokument genom att kopiera in dessa som bilagor, vilket inte gjordes.  Samtliga 

intervjuer spelades in efter godkännande från deltagarna och raderades efter behandlingen av 

informationen var avslutad. (Codex, 2015) 

2.9.4. Uppbyggnad av studien 

I en del av teorin behandlas exempelvis lean production, vilket även finns i de olika företagen. 

Då lean kan fungera olika till följd av att det finns många varianter har studien inte kommit 

fram med resultat kring studiens syfte och frågeställningar med teorin som huvudsaklig 

utgångspunkt. Dock är det av vikt för läsaren att förstå vad lean production är. Empirin har 
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återgett vad respondenterna har framfört. Därefter behandlas uppgifterna i analysen som ska 

ge trovärdighet och tydlighet. Därefter behandlas uppgifterna vidare i en diskussion där 

författarna kunnat få reflektera mer fritt som följs av slutsatsen som gör korta konstateranden. 

Efter denna del återkopplas och förtydligas även innovationsbidraget genom att ge konkreta 

förslag till de studerande företagen och andra intressenter. I uppsatsen är det företagen som 

har varit i fokus, därför har vi refererat till dessa med företagsnamn.  
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3. Teori  
I detta kapitel läggs tidigare forskning fram inom forskningsområdet. Här introduceras 

läsaren vad tidigare teorier säger om utvalda undersökningsområden.  

3.1. Innovation 

3.1.1. Vad är innovation 

Innovation är för många detsamma som uppfinningar, men detta är en missuppfattning. 

Uppfinningar och idéer är en del av innovationsprocessen. Innovation är en process för att 

skapa idéer, få dem att växa och nyttjas för att skapa värde i sitt användningsområde. (Tidd & 

Bessant, 2013) 

 

Innovationsprocessen kan delas in i fyra steg. Det första steget är att Söka: I denna fas skall 

många idéer genereras och problemområden utvecklas. Välja ut: I denna del skall de många 

idéerna kokas ner till att bli färre där fokus på att kunna gå vidare med dem finns. Här skall 

idéerna kritiseras och för att gå vidare skall det finnas en möjlighet till mervärde jämfört med 

investeringen som krävs. Implementera: I denna del av utvecklingen ses processen över hur 

idén tas vidare för att verkligen fungera. Här skapas en bild över projekt och resurser för att 

göra något annorlunda. Här beslutas det om hur tid, energi, pengar och kunskap ska riktas och 

fokuseras för att nå resultatet. Omhänderta värdet: Här genomförs reflektioner och analyser 

över värdet som kommer ut från förändringen. Här skall värdet jämfört med satsningen som 

utförs besvaras. Här planeras det över hur idén kan skyddas från konkurrenter som kan dra 

nytta av resultatet. Det genomförs även reflektioner i innovationsprocessen kring hur projektet 

har gått tillväga för att se över förbättringar i framtiden för att ta tillvara det framtida 

projektet. En innovation har mest chans att lyckas om hela processen är under kontroll då det 

kan finnas olika svårigheter och utmaningar i dessa olika steg. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Innovation kopplas ofta till att ta fram nya produkter, men innovation kan ske i en mängd 

andra områden. Författarna delar in detta i fyra olika dimensioner: Produktinnovation sker där 

människor utvecklar företagets utbud av produkter eller tjänster.  Processinnovation skapar en 

förändring i sättet som företagets utbud skapas på och även hur de levereras. 

Positionsinnovation ändrar på vilket sammanhang som produkten eller tjänsten introduceras 

inom. Paradigminnovation ändrar ramen av den mentala bilden av vad organisationen gör. 

(Tidd & Bessant, 2013) 

3.1.2. Vad påverkar innovationsmöjligheter? 

Författarna Razavi & Atternezhad (2013) hävdar att det som påverkar innovationsmöjligheter 

är företagsstrukturer, lärande, klimat och belöningar. Företag kan välja att rikta belöningar 

mot grupper och inte individer för att få medarbetare att samarbeta. Samarbete är något som 

kan öka möjligheten att få ett bättre resultat, ett resultat där differenser bland personal riktar 

sina kunskaper för att skapa nya idéer och förbättringar i samarbete. Författarna belyser att det 

måste finnas mål och milstolpar med ett innovationsprojekt som skapas i organisationen, där 

även många ska kunna få möjligheten att involveras oavsett vilken nivå det är i företaget och 

vilket arbetsområde medarbetarna har. (Razavi & Atternezhad 2013) På samma sätt lyfter 

Nybakk et al. (2011) att en innovationsstrategi bör innehålla tydliga mål och taktiker som kan 
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stödja personalen och fungera som en kompass i innovationsarbete. Bortsätt från detta skriver 

Razavi & Atternezhad (2013) att en strategi även måste innehålla hur chefer kan leda och 

hantera innovation. Vidare fortsätter Nybakk et. al. (2011) att det ska kunna gå att identifiera 

vilka typer av innovation som uppmuntras, men även att identifiera källor att skapa 

innovationer inom med en koppling till att det ska finnas pengar och en möjlighet att mäta 

resultaten av detta.   

3.1.3. Mål och Strategi för innovation 

För att få större organisationer att fokusera och förbättra sin innovationsförmåga är det bra att 

sätta upp tydliga mål och ta fram strategier för att nå dessa. Somliga mål kan vara 

övergripande och andra mer specificerade på lokala nivåer i företag, Behov specificeras och 

förtydligas i en målsättning. En strategi ska vara långsiktig, under en strategi kan det finnas 

taktiska planer som revideras oftare. (Forslund 2013)  

 

Detaljplanering eller flexibel föränderlig strategi? 
Hamrefors (2014) skriver att improvisation och självförtroende att använda sin förmåga på ett 

brett spektrum ingår hos ledare, som inte får blandas ihop med chefer. Det går att göra planer, 

men aldrig veta helt i förväg vad som ska ske i framtiden. Enligt Forslund (2013) kan en 

företagsstrategi som utgår från att detaljplanera aktiviteterna i ett företag inte bli lika 

långsiktig som en strategi som planerar för att öppna möjligheten för att kunna ändra 

aktiviteter och beslut för att anpassas mer efter en föränderlig och flexibel möjlighet där själva 

arbetet ska utföras. För att lyckas med detta måste det finnas en ständig revidering av 

aktiviteterna i ett företag och se avvikelser från strategin som viktigt för att nå mål eller 

utvecklas vid exempelvis en organisationsförändring. Strategier kan även innehålla incitament 

i form av handlingsstrategier som exempelvis intranät, frikopplade grupper och 

diskussionsforum för att främja utveckling. Det går att läsa att strategi kan handla om olika 

saker, i formuleringsperspektivet ska en strategi bestämmas från den högsta ledningen där all 

handling ska följa dess vilja.  

 

Om ett arbetsområde är för inramat och har för låg utvecklingsmöjlighet jämfört med den 

upplevda förmågan hos arbetstagaren kan detta skapa tristess och arbetstagaren hamnar 

utanför sin >>Flow Channel<< där de arbetar som mest effektivt. För att befinna sig i >>Flow 

Channel<< ska arbetstagaren inte känna sig stressad av för mycket press eller understimulerad 

av för enformiga arbetsuppgifter. Kraven och utvecklingsmöjligheten ska vara i nivå med den 

upplevda förmågan. Det är när dessa är i balans som motivationen och drivkraften ökar och 

därmed effektiviteten. För att genom ledning få denna balansgång mellan öppet arbete och 

arbete genom styrning kan ledningen applicera kaosteorin. Med kaosteorin menas att 

utveckling sker när ordning och kaos samverkar. Det betyder att ledningen ger arbetstagarna 

vägledning genom tydligt koncept på vad som skall göras, men att det finns tid och möjlighet 

till aktiviteter som kan forma processen dit. (Hamrefors, 2014) 

 

Formeringsperspektiv 

Formeringsperspektiv handlar om hur ledningen kan få medarbetare att bli organiserade och 

att jobba efter en viss ram för att ha en viss ordning med frihet. Exempelvis lär sig soldater att 

skjuta, men det är inte där den specifika stridsföringen ligger, utan den ligger i ett fält där de 

fria tyglarna tillåter soldater att med förmåga kunna vara nytänkande för att utföra det 

övergripande målet, att besegra fienden, visserligen inom vissa ramar. När det sedan gäller 

affärsidéer kommer de många gånger inte enbart fram genom analyser, kalkyler och konkreta 

planer, utan genom möjligheter som skapas genom olika tillfällen som kan vara kopplade till 
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sociala sammanhang i samband med andra människor, detta tillsammans med en 

bakomliggande kunskap och förmåga att se möjligheterna att genomföra något. (Forslund, 

2013)   

 

Många företag systematiserar och formaliserar sin organisation och vill samtidigt vara 

flexibla. Det är ansträngande att hitta denna balans då många företag riskerar disciplinera sina 

anställda in i system. Flexibilitet menas med att arbetstagare vänder sig från det vanliga 

systemet och kommer på något nytt, som enligt det formella sättet måste passa in. 

Formaliseringar kan skapa en standard för alla som reducerar differenser och skapar en form 

av homogent tänkande. För att nå det som kallas för >>organizational ambidexterity<< som 

betyder att företag måste kunna kombinera flexibilitet och formalisering och att de utnyttjar 

och utforskar med basen i stabilitet och flexibilitet, ligger svaret i det arbetstagarna behöver, 

en viss del ordning tillsammans med en frihet att tillåtas innovera och vara annorlunda i tanke 

och handling. Därför behövs det förtroende från chefer att låta medarbetare få mer makt 

genom att de har en grundläggande kunskap och följer en viss del regler. Medarbetare bör se 

det som behövs och inte behövs för att skapa värde i dess intraprenörskap. (Mattes, 2013) 

 

Innovationsstrategier som konkurrensmedel 
Nybakk et al. (2011) beskriver att ett innovativt klimat i kombination med en 

innovationsstrategi är ett konkurrensmedel. Detta kan öka förmågan att ta fram bättre eller 

nya produkter, tjänster och processer. För att lyckas med detta behöver företag ha ett klimat 

där organisationen tillåter nytänkande i samband med en strategi för att öka proaktiviteten hos 

medarbetare. Områden som bör belysas och lyftas fram är därför chefsstöd, uppmuntrandet 

till innovation, gränsöverskridande samarbeten, utmaningar och resurser till detta. Maletič1 et 

al. (2014) säger att om arbetsprocesserna innehåller tid för nytänkande tillsammans med 

kunskap genom utbildning kan företag bli mer konkurrenskraftiga.  

3.1.4. Innovationsmöjligheter och lean production 

Womach et al. (2007) visar på att det har funnits två olika system för gemensamt arbete. Den 

första var massproduktionen framställdes av general motors och genom Ford. Detta blev ett 

mycket populärt tillvägagångssätt och användes över hela världen. Efter andra världskriget 

utvecklades lean production som framställdes av Toyota och hade en stark spridning och 

används idag över hela världen i många olika typer av verksamheter. 

 

I systemet med massproduktion försökte problem lösas genom att dela in arbetsområdena i 

mycket specifika områden där ingenjörer hade ett mycket litet område att arbeta med. Genom 

att använda sig av dessa specifika arbetsuppdelningar fick ingenjörer en mycket liten ram att 

arbeta inom. Denna specialisering skedde på så sätt att en ingenjör fick en avgränsning i 

fabriken till att endast arbeta med exempelvis lock på dörrar, detta skedde även om ingenjören 

inte var specialist på just detta område. Men i denna fabriksform blev det ändå denna 

avgränsning för ingenjören. Konsekvensen blev vidare att medarbetare även i produktionen 

inte lade ner kvalitetsarbete i bilarna som gick på linjer och skapade därför sämre resultat till 

följd av effektivitetskrav. (Womach et al, 2007) 

 

I lean production till skillnad från massproduktionens specialisering visade det sig att det som 

fungerade bäst var där det fanns en tillåtande ledare i produktutvecklingsteamet. I dessa 

grupper kunde arbetstagarna i produktutvecklingsteamet rapportera individuellt till högre 

chefer angående sina individuella tekniska specialiteter i produktionen. Toyotas 

produktionssystem handlade inte om att göra radikala förändringar, utan att ständigt förbättra 
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processerna. Målen fanns att ta bort onödigt arbete och se till att reagera på fel. Inom Toyota 

skapades team som vid problem i tillverkningen kunde rycka ut direkt och ordna problem som 

uppstod istället för att de behövde visas i slutet av en produktion. Detta visade sig vara 

framgångsrikt vilket resulterade i nya arbetssätt genom att spåra källan till felen som uppstod i 

linjen, därefter kunde de fråga varför ett problem uppstod och lösa detta där källan fanns. 

(Womach et al, 2007). 

 

Att lean production försämrar lärande och innovationsförmågan är debatterat då lean kan 

genomföras och tolkas på olika sätt. När medarbetare som arbetar nära golvet med lean 

production ifrågasätter, diskuterar och analyserar kan idéer komma fram om det finns ett 

innovativt klimat. Om den operativa kärnan kan ifrågasätta arbetssätt, testa nya idéer, titta 

närmare på problem och förbättringsmöjligheter skapas ett innovativt klimat om detta även 

kombineras med att flytta ner kontroll och egenbestämmande till personalens arbetsområden. 

(Ståhl et al., 2015)  

 

Det som är övergripande är att lean production inom Toyota syftar till att ta bort slöseri och 

att arbeta för att få ständiga förbättringar inom företag. Det ingår ofta hjälpmedel för att 

systematisera, få ordning, standardisera och långsiktigt ta hand om verksamhetens behov. Det 

finns även flera andra verktyg som att analysera och kartlägga flöden i produktionen och i 

produkter och tjänster för att kunna ta bort det som är i vägen för effektiviteten i företag. 

Oftast handlar det om att inte producera för mycket och skapa stora lager, att planera arbetat 

tid effektivt, få kvalitet i produktionen och ta till vara på kreativa lösningar som är 

gynnsamma för att förbättra. Andra verktyg kan även vara att ha ett tydligt system för att 

hantera dessa ständiga förbättringar som kan komma från personalen, detta innebär då att 

företag planerar, utför, kontrollerar och agerar på olika teman eller områden för att kunna nå 

förbättringar. Toyota har som mål att alla i verksamheten hela tiden ska vilja lära, genom att 

hela tiden kunna bryta i verksamheten för att skapa ständiga förbättringar även i samband med 

ett större helhetstänkande som sträcker sig i hela linjerna, detta kan även ses som att 

beslutspyramiden vänds så produktionen får mer möjligheter. (Liker, 2004) 

3.1.5. Innovation - risker och begränsningar  

Ett företag kan behöva ta stora risker när de inför och tar fram nya idéer. Genom att beräkna 

riskerna skapas kunskap kring möjligheter för hur resultaten skulle kunna se ut. Det är dessa 

chanser och risker som kan bidra till ett utökat resultat. Innovation handlar om att skapa något 

som aldrig gjorts tidigare, det enda sättet att säkert veta resultatet är då att testa. (Tidd & 

Bessant, 2013) Det som bedöms som en innovation är många gånger om den går att anpassas 

in i ekonomiska system. Denna bedömning slutar ofta hos en person. Då innovationer kan 

vara komplicerade krävs det oftast fler människor eller personer med kompetens för att göra 

en sådan bedömning. Detta kan vara svårt och ta tid vilket kan medföra att innovationer som 

passar in inte tas till vara. I en artikel av Royo et al. (2015) belyser de att idéer kan begränsas i 

homogena organisationer där allt passar in i det gemensamma tankesättet. Den typen av sätt 

att arbeta kan blockera nytänkandet, flexibilitet och anpassningen till förändringar i 

omvärlden. 

3.1.6. Innovation - hur påverkar mångfald innovation 

Vid staden Florence bodde en välbärgad bankfamilj vid namn Medici, denna stad blev med 

hjälp av utlånade pengar ett centrum för banbrytande idéer. Orsaken var att människor reste 

från hela världen och hade olika utbildningar och kunskaper. När exempelvis konstnärer 
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samarbetade med ingenjörer skapades banbrytande byggnadsverk när de kombinerade sina 

kunskaper. det handlar därför om att ta bort trösklar och barriärer och våga se nya lösningar 

och horisonter, det handlar även om att kombinera olika kunskaper, idéer och viljor för att 

skapa nytt och nytta. I staden Florence hade människor kommit från andra kulturer, vilket 

gjorde att de hamnade i nya nätverk och där nya sätt att arbeta med innovation växte fram av 

olikheterna som kombinerades. På samma sätt kan grupper vara utformade, att blanda olika 

bakgrunder och kompetenser med att lösa problem eller komma på nya idéer. (Johansson, 

2004)    

3.2. Organisation 

En organisationsstruktur i ett företag innefattar hur företaget behandlar roller, 

kommunikation, rättigheter och skyldigheter, men även hur information sprids mellan olika 

skikt. I en centraliserad organisationsstruktur har det översta skiktet mest auktoritet i 

beslutsfattande och innehar en hög nivå av kontroll över underliggande enheter och 

avdelningar. Inom en decentraliserad organisationsstruktur kan det finnas en del 

självständighet hos enheterna och avdelningarna där de får större mandat och auktoritet till 

beslutsfattande. (Organizational structure, u.å.) Hierarkin i ett företag har betydelse för 

auktoriteten och beslutsfattande sker i verksamheten. Det är en social konstruktion där det 

finns skikt av personal med över och underordning och regler med beslut och 

ansvarsfördelning. Det är vanligt att det finns en pyramidkonstruktion med många 

underordnade och färre personer högst upp som har mer kontroll, auktoritet till beslutsfattande 

där de har större chans till att kunna påverka och styra de underordnande. (Brante & Gerholm, 

2015) 

 

1. Arbetsfördelning 2. Samordning 3. Auktoritet 4. Hierarki 

Källa: (Forslund, 2013, s.86)   

Genom ett organisation schema går det oftast att uppfatta följande fyra delar (Forslund, 2013). 

 

3.2.1. Innovativ organisation 

Enligt Richard Branson är en innovativ organisation levande och föränderlig och tänker 

utanför lådan. De har anställda som är motiverade och förutom att komma på idéer 

kombinerar de bra idéer och har en god kundförståelse. (Branson, 1998) 

3.2.1. Maskinbyråkrati 

En maskinbyråkrati kännetecknas ofta av att de funnits länge eller har en stor produktion där 

de har standardiserad tillverkning. Dessa organisationer producerar så många varor så billigt 

som möjligt på en plats. Flera aspekter är att produktionspersonal ska vara specialiserade och 

standardiserade att utföra uppgifter efter tydliga instruktioner. Formen gör det möjligt att 

minska på operativa chefer och byta ut och ersätta personal. Det finns hela tiden ett arbetssätt 

att vilja hitta mer effektiva lösningar som kan ta mindre tid och skala bort arbetstid. Det är 

vanligt med beteendeformalisering som innebär att regler är centralt. Dessa företag har en 

rejält minskad flexibilitet inför förändringar då personalen enbart kan sina uppgifter och 

ingenting vid förändringar, men även att personalen inte kan medverka i förändringar och 

förbättringar till följd av brist på kunskap, tid och erfarenhet av detta. Medarbetare tenderar 

även att påverkas av det monotona arbetet vilket kan reducera engagemanget på arbetsplatsen. 
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Maskinbyråkratier kan även finnas indelade i divisioner eller koncerner och behöver därför 

inte utgöra ett helt företag. (Forslund, 2013)  

 

3.2.2. Adhocrati 

Adhocrati kan användas om svåra uppgifter ska lösas inom exempelvis maskinbyråkratier. 

Det kan ske med tillfälliga grupper som sammansätts att frångå formalisering och 

standardisering och istället riktar in sig på att arbeta mer gränslöst vid behov.  Organisationer 

som är väldigt forskningsintensiva som Nasa arbetar på detta sätt, men även somliga It-

företag som arbetar med ett visst syfte i verksamheten. (Alvesson 2013) 

 

3.2.3. Missionerande organisationen 

Den missionerande organisationen kan beskrivas med att den standardiserar normer. Det är 

vanligt att medarbetare har en lägre specialisering och med en företagsform som kan 

beskrivas som platt och lös. Värderingar är i denna organisation viktiga för att det ska 

fungera. Medarbetare blir hjärntvättade och gör därför rätt utan övervakning och utan formella 

styrningsdokument. Dessa kan i vissa fall finnas inom icke vinstdrivande organisationer och 

speciellt inom sekter. (Alvesson 2013) 

 

3.2.4. Hur hantera idéer i stora organisationer 

I stora organisationer går idéer oftast genom byråkratins tjänstemän uppåt i organisationen, de 

går igenom olika chefer som sedan slutar hos en person som kan avgöra om idén kan 

realiseras. Men om någon på vägen inte ser värdet kan den lätt avfärdas. På detta sätt 

försvinner många goda idéer som skulle kunna användas då enskilda chefer inte gillar dessa. 

Många verksamheter gör stuprörsbeslut, från vd till mellanchefer och operativ personal. Det 

som inte passar in i dessa beslut och viljor plockas bort eller avfärdas. Somliga vill att den 

operativa personalen ska fungera tvärt om, att idéerna kommer längst ner i företaget och 

bestämmer mer över dess högsta ledning. (Alvesson, 2013) 

3.2.5. Processorganisation 

Processer i företag kan vara ett schema för hur innovation kommer från början till slut. Det 

gäller att först kartlägga processen, sedan analysera nuvarande processer och kartlägga för att 

sedan kunna förstå hur den specifika processen ser ut. Processledare brukar se till att det inte 

stannar upp och att allt flyter på. ABB har enligt litteraturen exempelvis tidigare använt detta 

för att förkorta tiden i produkt framtagning och för att överföra människor från specialisering 

och beteendeformalisering till en mer decentraliserad form genom IT lösningar. Regler rutiner 

och procedurer var för ständigt återkommande och de såg inte att medarbetare kunde nyttjas 

tillräckligt. De ville även få med personalen i målformuleringar och i uppföljning. I en senare 

utvärdering av processorganisationer fanns det problem då projekt inte gick att genomföras 

med hjälp av IT. Trots dessa förändringar hade ledarskapet inte förändrats nämnvärt, det har 

många gånger blivit en konflikt mellan processorganisation styrningen och det traditionella 

vertikala styrandet i maskinbyråkratier. (Alvesson 2013) 
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3.3.2. Organisation - styrning 

För att effektivisera en organisation behövs det enligt litteraturen specialisering för att 

personal ska bli bättre på sitt avgränsade område. Detta betyder att det behövs en snabbare 

inlärningsperiod och att det går snabbare att byta ut den operativa personalen vid behov. Vid 

specialisering med avgränsade uppgifter tas delvis dubbelarbete och onödiga moment bort 

vilket minskar risken till att arbete blir gjort i onödan. Specialisering kan göra att personal har 

sina områden och på så sätt tappar helhetsbilden av företaget och genom enformiga 

arbetsuppgifter kan de tappa arbetsviljan. För att kunna hantera dessa specialiserade 

kunskaper krävs det att anställda har rätt ledning för att bli motiverade och drivna. (Forsell & 

Westberg, 2007) 

 

Det finns en del begrepp att reda ut. Det första är centraliserad styrning som betyder att beslut 

fattas centralt där medarbetare i den operativa kärnan inte får möjlighet att göra sina egna 

beslut, det innebär att medarbetare ska förankra allt och gå en lång process även för små 

förändringar eller förbättringar, då chefer är de som har kapacitet att fatta sådana beslut. 

Formaliserad styrning innebär att självbestämmande är centralt bland personalen, men de har 

jämt ett öga på sig där fel och misslyckande kan straffas. Inom planerade förändringar 

kommer ofta idéer från högt uppsatta chefer som sedan genomförs planenligt genom hela 

organisationen, där förändringar följs upp. Inom en ständigt pågående förändring lär sig 

företaget av sin omvärld och anpassar sig. Vidare kommer vi till begreppet transformal 

leadership som innebär att företag jobbar för att ständigt hitta förbättringar och möjligheter 

genom att motivera andra med en vision om framtiden, visionen gör även att medarbetare kan 

väga in sina viljor till den gemensamma visionen och på detta sätt innovera på sitt eget sätt. 

(Van Der Voet, 2013)  

 

Inom byråkratier finns det människor som är benägna att förändra och de som är cyniska till 

förändring, detta handlar mycket om attityder och motivation som skapas av organisationens 

förmåga att leda. För att lyckas med förändringar inom organisationer behövs något som 

innefattar just begreppet transformational leadership. Cheferna är inom detta begrepp väldigt 

samverkande med personalen för att ta reda på vad som behövs för att lyckas förändra och 

skapar en tydlig vision som kan leda och motivera medarbetare och ge dessa moral till att 

arbeta efter visionen. Detta gör även att medarbetare kan ta större ansvar att själva agera och 

ge resultat i innovationsarbetet. På detta sätt går det att ha ordning bland medarbetare genom 

att de själva ska kunna agera baserat på den vision som finns. För om personalen inte väljer 

att rikta sitt arbete mot visionen. skulle detta kunna resultera i kaos bland personalen genom 

att de annars kan jobba mot olika visioner och mål, vilket skulle kunna dra isär en 

verksamhets helhet. (Van Der Voet 2013) 

 

Desouza (2011) gör en liknelse där innovationer inte är som en odling som framkommer på en 

specifik plats och tid. Idéer kan komma från olika ställen och från oväntade områden och 

tidpunkter. Desouza (2011) skriver att den lättaste delen är att komma fram till idéer. Han ser 

likhet mellan innovationer och en odling där de båda behöver näring för att växa. Den svårare 

delen i innovationsprocessen är avgränsning av idéer, hur omgivningen skall bemöta idéer och 

värdera dessa för att komma fram till något som fungerar för att sedan kunna gå vidare till 

implementation. Desouza (2011) trycker på vikten om att idéer kan komma från alla håll och 

dessa borde tillvaratas. Den som kan mest om tjänsten eller produkten är oftast den operativa 

personalen som arbetar med det. Exempelvis har oftast de som ger service till kunderna mest 

kunskap om styrkor och svagheter i processen inom detta område och kan därmed se 

möjligheter och bidra med värdefulla förändringar. Denna värdefulla input riskerar att 
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försvinna om ledningen begränsar sin intraprenörskap till produkt- innovation och utveckling 

i form av forskning- och utvecklingsavdelningar (R&D). Enligt Desouza (2011) är en 

organisation ett omfång av individer som påverkar och påverkas av strukturer, processer och 

mål som organisationen har. Trots att medarbetare vill ägna sig åt intraprenörskap så finns det 

flera anledningar som ligger till grund för motvillighet att göra just detta. De kanske inte ser 

vad de kan få ut av att stödja andra och därför inte vill lägga ner tid på detta. Det kan även 

finnas motvilja om ens egen plats hotas som gör att de hellre undermedvetet vill eliminera 

idéer än att stödja dessa. Burns (2011) skriver att entreprenöriellt management är motsatsen 

till traditionell management. Det traditionella ledarskapet uppmuntrar till kontroll och 

disciplin där risker och osäkerhet uppfattas som hot medan det entreprenöriella ledarskapet 

uppmuntrar till att tillåta att verksamheten jämt söker och får ta risker. Det handlar därför om 

att inte styra för starkt och strikt utan istället tillåta förändringar i verksamheten. Det talas 

därför mycket om att problemlösning ska tillhöra vardagen i fungerande former och att 

experiment är en del av den lärande organisationen. Författaren skriver även att samarbete är 

centralt och skriver att där den tillåtande och lärande verksamheten växer sig starkt bidrar den 

till att minska stelbenthet och får verksamheter att snabbt kunna svara på förändringar som 

sker i omvärlden. 
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4. Empiri 
Utefter den insamlade empirin så kunde gemensamma dimensioner uppfattas, därefter 

delades empiri in följande rubriker.  

4.1. Volvo Construction Equipment Eskilstuna 2015-12-02 

Respondenter 

Stefan Hentschel – Human Resource Business Partner 

Rolf Thiger – Human Resource Business Partner 

4.1.1. Presentation av företag 

Volvo Construction Equipment gör transmissioner och axlar till lastare och dumprar. Det 

finns idag 510 anställda och den största delen är kollektivanställda i produktionen och 120 

medarbetare är tjänstemän. Den största delen är maskinbearbetning men de gör även en del 

montering. Organisationen innehåller stödorganisationer runt produktionen för att den ska 

löpa med logistik, underhåll och teknik. De har en egen form av lean production som de kallar 

Volvo produktionssystem.   

4.1.2. Interna Idéer & drivkrafter 

Bland produktionspersonalen handlar idéerna mest om förbättringar och mervärde. 

Produktutvecklingar är oftast projekt som är separerat från den operativa verksamheten medan 

verksamhetsutvecklingen handlar mer om hur de ska göra saker billigare, smartare och 

enklare. Men ibland kommer produktutvecklingar från montörer där detaljer för att utföra ett 

jobb kan förändras för att få en mer kvalitetssäkrad montering.   

 

Idéerna och genomförandet skapas och planeras oftast inne i arbetsgrupper som består av 

produktionspersonalen när de jobbar med förbättringsarbete, som Volvo kallar för 

VU/verksamhetsutveckling. Då finns det rutiner och arbetssätt som grupperna ska jobba efter. 

Det finns allt från små till stora idéer som finns synliga i verkstaden. Varje arbetsgrupp 

arbetar med sina idéer och tankar, sedan försöker de sprida ut det för andra grupper om det 

finns ett värde för andra grupper. Detta sker via en yta på verkstadsgolvet där medarbetare 

kan titta på andras idéer, det andra som finns är om det är när något är väldigt bra och viktigt, 

då går de via respektive avdelnings- ledningsgrupp där de delger detta, vilket är den ordinarie 

ledningsvägen. Medarbetarna jobbar med verksamhetsutveckling varje dag och vecka, de 

följer då styrning och uppföljnings tavlor där de lyfter problem, goda nyheter och prestationer 

genom intraprenörskap. Varje grupp har sin egen handlingsplan som Volvo kallar för en lag 

plan där de i arbetsgrupperna tittar på aktiviteterna och bryter och bänder för att förbättra eller 

komma på helt nya idéer. Det finns schema lagd tid som är tydligt avsatt för just detta. 

Ett exempel kan vara en enkel sak som att någon kommer på en förändring på ett upplägg på 

sin arbetsplats som att flytta en arbetsbänk för att undvika att gå fem meter istället för en 

meter, eller någon idé som är värt väldigt mycket pengar, som att förbättra produkten. Det kan 

exempelvis vara så att personal paketerar på ett nytt sätt där leverantörerna lättare kan ta upp 

det, vilket skapar mervärde och besparingar. Ett annat exempel är när de ska härda deras 

kugghjul, då gjorde förr så att de lade bitarna i en pall, som sedan kördes in till härdverket, 
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som efter det krävde att de plockade på härdfixturer. Men idag plockar de istället på 

kugghjulen direkt på härdfixturerna i bearbetningen och kör in allt direkt vilket har gjort att 

plockmomentet försvann. Detta kortade ledtiderna, minskade konsekvenserna av tunga lyft 

och förkortade arbetsinsatsen. De försöker mäta varje förslag som är godkänt i pengar som är 

sparade eller tjänade, sedan lägger de pengar i ett rör som placeras centralt i industrin för att 

få en visuell effekt av hur mycket det är. De uppger att de ungefär sparar eller tjänar 30 

miljoner per år genom arbetssättet. Detta arbetssätt har utvecklats under cirka tjugo år och 

började i ett annat program där det var ett styrsätt för att jobba med förbättringar. Det 

handlade på den tiden om fyra seminarier om året där cheferna gick ner i produktionen och 

gick igenom alla grupper och därefter såg de var dessa grupper utvecklade och jobbade med 

och beslutade då vad de skulle fortsätta utveckla och arbeta med.   

4.1.3. Motivation 

Motivationen är utmaningen i allt förbättringsarbete, det är på Volvo någonting personalen 

ska göra utöver dess formella arbetsuppgifter. Respondenterna brukar beskriva orsakerna till 

personalen som är att medarbetarna vill få en miljö, arbete och produkt som förbättrar dess 

tjänst och överlevnad som företag. Respondenterna säger att de idag har kommit så långt att 

de till och med varannan vecka stänger fabriken en timme där alla kan göra avstämningar. Då 

utför gruppen själva med en översikt av vad de gjort och vad som behövs göras 

framöver.  Mycket fokus ligger just på grupperna där de traditionella förslagsärendena som 

var mer kopplat till individer som lämnade förslag själva och skulle få en ekonomisk belöning 

inte är något som uppmuntras idag. Numera vill de att arbetsgruppen tillsammans ska komma 

mer förbättringar vilket heller inte ger några ekonomiska belöningar längre. Det finns inget 

ersättningssystem för belöningar utan istället använder de bonus som räknar ut över hela 

verksamheten om företaget går bra, för att orsaken till arbetssättet är att företaget ska gå 

bättre. De ser det som ett problem om grupper eller individer håller sina idéer för sig själva, 

där andra inte kan inkluderas i utvecklingen, utan utveckling är något som ska ske med flera 

inblandade aktörer. 

4.1.4. Styrning 

Idag kan personalen på golvet utveckla instruktioner eller vad de kallar för standardiseringar 

och rutiner själva, men så var det inte förr, då kunde de komma med förändringsförslag, men 

då var det mycket instruktioner som var framtagna och bestämda av exempelvis 

produktionstekniker och chefer uppifrån. Men nu vill de att instruktionerna i större grad ska 

ägas grupperna själva för att motverka stelbenthet och öka idéerna. Monteringen är 

exempelvis väldigt detaljerad för hur det ska gå till, men då är tanken att gruppen själva ska 

kunna ändra på detta om det finns bättre sätt att jobba. De kan numera lyfta sådant med sin 

grupp och motivera förslaget där grupper utvecklar det och fattar beslutet tillsammans. 

Ledningen har direktiv och instruktioner för hur de ska jobba med förbättringsarbetet där det 

finns en modell och en tillkopplad process. Ledningen ger jämt vissa fokusområden och mål 

som de har för verksamhetsåret där alla förbättringar måste riktas åt detta håll. Om 

exempelvis säkerhet eller produktion prioriteras så vill ledningen att verksamheten ska jobba 

med idéer gentemot detta förbättringsområde. Vid intervjutillfälle var det ökad 

konkurrenskraft, ökad kvalitet, produktivitet, attraktiv arbetsgivare och flexibilitet som ligger 

inom ramen.  

 

Respondenterna säger att det finns mer att hämta hos personalen, att de årligen vill inspirera 

produktionspersonalen att presentera mål och visioner. En gång om året sammanträder 
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cheferna för att ta fram visioner och mätetal som sedan sprider detta vidare till grupperna. 

Men det finns mycket mer att göra för att uppmuntra personal att bli mer kreativa. Men 

samtidigt är det inte uppmuntran som är grundbulten i det hela, utan detta lutar mer åt miljön. 

Men idag arbetas det med enkla kopplingar till mål och mätetal, där lean production som 

innehåller standardisering är ledande. Detta skapar en form av dubbelhet när det gäller att ha 

en miljö som skapar kreativitet. För om en person arbetar med montering en hel dag, där de 

gör saker på samma sätt efter en instruktion så blir inte hjärnan så pigg på idéer. Det är där 

utmaningen ligger, att få ut kreativiteten fast det finns ett standardiserat sätt. Det som sker på 

fabriken är att de öppnar upp tid och utrymme genom att regelbundet frigöras från arbetet där 

det exempelvis till och med finns stopp i produktionen för att folk ska kunna arbeta med sina 

förbättringsarbeten. Men trots detta tror respondenterna att det finns ännu mer att hämta från 

sin produktionspersonal. 

4.1.5. Idéspridning internt 

Respondenterna anser att det är svårt att kunna lyckas med att sprida bra exempel från idéer. 

Det är svårt i fabriken och ännu svårare att sprida det till Volvos andra fabriker. Det som sker 

idag är att det finns tavlor där personalen kan se vad som har gjorts för att få möjlighet och 

motivation till att ta efter detta. Men allt är i ständig förbättring på Volvo, individer och 

grupper har olika lösningar på hur saker ska göras, vilket gör att en idé som passar ett område 

inte helt och hållet passar ett annat område, vilket är ett problem om svepande direktiv ska 

bestämma. Grupperna använder sig av en tavla för den dagliga styrningen, där förslag hängs 

upp, sedan kommer nya varianter som är bättre anpassat till andra enskilda områden baserat 

på denna koppling. 

4.1.6. Möjliga förbättringar i framtiden 

Volvo produktionssystem är väldigt styrande med ordning och standard, det är väldigt mycket 

där ledningen fortfarande ger order och direktiv från en övergripande nivå om hur 

produktionspersonalen ska göra sina jobb. Detta sker istället för att ledningen går ner i 

organisationen och frågar vad produktionspersonalen vill ha för resultat och hur personalen 

ska uppnå resultatet. Det är idag en beskrivning från ledningen där de säger hur fabriken ska 

fungera med rutiner och detaljer utan att fråga personalen. Men för att lyckas med att ändra på 

detta och decentralisera mer så krävs det mer utbildning och kompetensutveckling av 

personalen. Utbildning och kunskap som är av vikt är att förstå lagar, problemlösning, 

metoder för att lösa konflikter där de kan jobba bättre ihop och kunskap om vilka verktyg de 

kan använda. Det behövs även statistiska uppföljningar för detta. Idag har all personal en 

utbildning i snabb problem lösning men det finns mycket mer att göra. 

Det är även svårt att veta var gränsen mellan toppstyrning och helt platt organisation ligger. 

Det finns många omständigheter att beakta beroende på vilket verksamhet det gäller. 

Möjligheten för att göra anpassningar kan därför behövas mer än idag. 

Men överlag gäller det att hitta formerna för frihet och styrning där fokus ska ligga på alla de 

individer som arbetar i produktionen. Dessa personer vill göra sitt bästa om de får rätt 

förutsättningar att göra det med förtroende och förutsättningar. En person presterar bättre 

resultat om de får förtroende än att få motsatsen, detta handlar om att cheferna litar på 

personalen. Detta är väldigt tydligt i skolan där elever som får förtroende att de ska prestera 

också gör det i större utsträckning än de som inte får förtroendet att prestera. 

Det är även så att om en idé är bra så ska det ibland standardiseras överallt när en annan grupp 

kan anpassa det bättre med fria tyglar. Det som ska bli standard för hela företaget trycker ner 
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alla som tänker annorlunda vilket dödar motivation, det är där problemet ligger. Istället borde 

det kunna växa in naturligt. 

4.1.7. Ett av flera exempel på intraprenörskap av en produktionspersonal 

grupp 

Det fanns problem inom Transmissionsmonterings-avdelningen, det var svårt att ha 

mellanrum mellan en skruv topp och ett lock på grund av att monteringsskruvarna många 

gånger var för korta än vad som behövdes för den uppgiften. Konsekvensen var att detta 

skapade problem att koppla in en transmission. Lösningen från personalgruppen var att välja 

ut rätt skruvar som de målade i en specifik färg och återanvände, dessa satt de in när de skulle 

sätta dit locket vilket skapade rätt mellanrum som behövdes för att koppla på transmissionen. 

Detta gjorde jobbet enklare och snabbare, vilket bidrog till att spara arbetstid och därför 

effektivisera där de gjorde ett mer kvalitetssäkrat arbete som skapade mervärde.    

4.2. Metso i Sala – 2015-11-30 

Respondenter 
Jakob Vannfält – Personalchef för enheterna i Sverige, Norge & Danmark 

Krister Karlsson – Product Manager 

4.2.1. Presentation av företag 

Metso är ett globalt företag som är aktiva i 50 olika länder med ett huvudkontor i Helsingfors 

i Finland. I Sverige finns det 800 anställda varav några hundra arbetar i Sala. De har flera 

områden de sysslar med, men i Sala har de främst två områden, vilket är mineralprocessteknik 

som bygger system för gruvanläggningar och sedan olika modeller av och till pumpar. Metso i 

Sala har funnits sedan år 1886 och har en stabil personal som går i generationer. Det finns 

därför mycket kunnande och erfarenhet som har byggts upp av personalen genom åren. De 

använder sig av lean production sedan år 2008 som handlar om att städa, sortera och 

systematisera. Det handlar även om att uppfylla krav om riktlinjer och säkerhet. Metso ska 

konkurrera genom att ha hög kvalitet, vara duktiga och genom att sälja de bästa maskinerna 

med mycket anpassningar efter kunderna som möjligt. 

4.2.2. Interna Idéer & drivkrafter 

Det finns medarbetare i Sala som tänker annorlunda, detta tas oftast upp lokalt där de hanteras 

direkt. Det tekniska ansvaret är kundstyrt vilket bygger på kundens behov. Idéer kan komma 

både uppifrån och nedifrån, ett exempel är att det finns ett globalt kundproblem vid 

avfallshantering vilket gjort att det finns bestämmelser uppifrån att de ska utveckla maskiner 

som ska kunna hantera avfall. De idéer som kommer underifrån bland de som jobbar nära 

maskinerna kan handla om att ifrågasätta och arbeta med förbättringar, men de anser att det 

gäller att hitta ett forum för att samla ihop dessa idéer på ett bra sätt. Metso har inga forum för 

idéskapande eller bedömning även om det pågår ständiga förbättringar. Idéer förs fram till 

närmaste chef som drar det vidare i en kritisk massa, där cheferna sedan kan välja att gå 

vidare med det eller inte. Men det finns ett system som kallas >>Metso innovation program<< 

i företaget och som är komplext, där kategoriserar de olika nivåer av utveckling för att få 

kontroll på vad det kostar. När en process sätts igång är det inte säkert att det löper linan ut 

och då det kostar mycket att utföra en ny konstruktion behövs det mycket efterforskning och 
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en kritisk massa. Det måste finnas ett underlag för att det ska bära sig affärsmässigt.  Den 

innehåller extern effektivitet som innebär att det måste finnas en god koppling mellan 

kundens behov och att eventuellt utveckla en produkt och det finns innehåll för den inre 

effektiviteten som innebär att de ska göra på rätt sätt i tillverkningen.   

 

Ett exempel på en idé som drevs fram i Sala var när en maskin inte längre var 

kostnadseffektiv i kombination med efterfrågan på marknaden.  Men det visade sig till sist att 

det fanns en stor marknad med ett behov av att behålla den om de utförde förändringar av 

maskinen. Beslutet var från början att avskaffa maskinen vilket marknaden ändrade på genom 

att ett behov uppstod. Just maskinutvecklingen gjorde att Sala kom tvåa och fick ett pris på 

Metso Award i Finland. Belöningar sker för teknisk utveckling för de som arbetat hårt och 

ställt upp, men även flera människor finns med i ett sådant projekt. Det är många som bidrar 

till en innovation men de som representerar och leder det som får ta emot priset. 

Genombrytande idéer där de involverade har tänkt utanför boxen kan belönas, men att 

utveckla produkter är något som tillhör vardagen för Metso i Sala. Det finns vissa 

projektutvecklings-grupper som har dragits igång ibland där de har haft olika kompetenser 

från olika delar av företaget, de tar då folk från exempelvis labb, en produktansvarig och en 

från konstruktion där de diskuterar hur något ska genomföras. 

 

Det som gör att en idé kan utvecklas baseras på vilken kostnad som kommer med 

förändringen, men även om idén kan få medhåll. Det gäller då att vända sig till den person 

som ansvarar för området som kan avgöra om det är attraktivt, vilket kan aktivera en 

innovativ process. Då gäller det att få medel för att utföra detta, vilket kräver en kritisk massa, 

det ska ge mervärde för kunden eller att de sparar pengar eller får positiva bieffekter av det 

som kommer ut av idén. Om en idé går vidare från idéstadiet till projekt beror på om 

konceptet håller på marknaden. Det är då naturligt att det går vidare i rätt tillfälle i 

kombination med talang att lyckas.  

4.2.3. Motivation 

Det finns många som bidrar till förbättringar i Sala, men i Metso Sala finns det en 

bruksmentalitet, det handlar då om att ha rätt strategi och förutsättningar. Men det är ganska 

lätt att kväva idéer om detta sker på fel sätt. Medarbetare kan bli missnöjda när de vill göra 

mer. Lokalt kan personalen driva på sina idéer, cheferna försöker svara på det som är möjligt 

och de har projektmöten, avdelningsmöten, skyddskommitté och fackliga möten. Sedan är det 

svårare att få idéer att gå hela vägen och vara fungerande. 

4.2.4. Styrning 

Idéer kan aldrig komma fullständigt uppifrån i organisationen, utan det måste komma 

underifrån. Men många idéer håller inte hela vägen. Det är svårt att säga om ledningens sätt 

att styra påverkar hur mycket idéer som kommer fram. Men områden som säkerhet, ordning 

och reda, att jobba harmoniserat och lika kan hämma den personliga idéfaktorn. Men i andra 

avseenden kan detta vara en styrka, för om något får genomslag så är det stora förändringar. 

Organisationsledningen högre upp måste låsa upp resurser vilket gör att de måste sälja in idén 

där det återkommer med pengar och strategi. Strategin kan handla om att de exempelvis inte 

ska göra matberedare då det inte riktigt är den marknaden Metso är inslagna på och har 

kunskap om, utan här har de någorlunda ramar för vad de ska göra. Tjänstemän som arbetar 

med utveckling har krav att bidra med just nyskapande, men det finns inte detta krav inom 

alla roller på företaget. 
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Metso i Sala har ett minerallabb där de dimensionerar vissa projekt, där kommer det in prov 

från fyndigheter som de mäter vad det är för sammansättning i mineralerna. För om en 

konstig substans kommer, som påverkar en maskin, kan produktansvariga vilja veta hur de 

ska göra med detta, då tar R&D tag i detta om maskinerna måste modifieras. Det är av vikt att 

maskinerna är så pass förändrings anpassade att det går att ändra på dem. Det händer även att 

de kan kombinera olika maskiner och lösningar. De har oftast flera kontakter, de har kontakt 

exempelvis med kunden och produktionspersonal och sitter aldrig isolerade i celler och 

arbetar. Utan många är jämt inblandade även om ett fåtal håller i projekten.   

 

Om ett stort företag förvärvar ett litet företag för vad de är duktiga på, kan det många gånger 

hända att det nya moderbolaget vill fasa in organisationen i det stora företaget. Det som lätt 

kan hända då är att företagets bestämda strategier slår isär det som är innovativt, vilket i de 

flesta fallen gör att det förvärvade företagets innovativa anda dör ut. Det förvarvande 

företaget kan gå från lärande till förvaltande företag. Det förvärvande företaget överför det 

detta företag är bra på, men dödar med tiden det mindre företagets speciella goda egenskap. 

Miljön är viktig för att innovation ska kunna skapas. En miljö där det skapas och där det är 

roligt med kompetens är framgångsrikt. Men det är så att pengar bestämmer, det är 

företagspolitik, strategi och kostnader i större företag mer än i mindre. 

4.2.5. Idéspridning internt 

Inom verksamheten i Sala går idéer mellan olika avdelningar genom att personalen går direkt 

dit och inte direkt till en chef då det finns en rätt platt struktur på det sättet. En del av Metsos 

strategi har varit att de senaste åren förvärva andra företag när det gäller innovation och 

utveckling för att gå snabbare fram för att kunna få innovationer till Metso. Idéer i Sala sker 

genom att personalen kan röra sig mellan avdelningar utan tillåtelse från chefer och att många 

kontakter finns i olika projekt.   

4.2.6. Möjliga förbättringar i framtiden 

Det är lokalt idéerna finns. De små fröna blir någonting i det stora tänket. Det går inte att sitta 

centralt och titta ner i en verksamhet för att komma på vad som är bäst, det finns ingen som 

skulle klara det. Utan ledningen är helt beroende av att ta vara på idéer från alla håll. För att 

ge mer stöd och motivation inom industribranschen för att driva fram idéer måste det först 

finnas en förståelse för den miljö de befinner sig inom, för att nå framgång tror 

respondenterna att initiativet måste flyttas ner till personer som arbetar direkt i verksamheten 

och öka frihetsgraden så de får förutsättningar för att börja tänka. Det kan vara lätt att en 

person som har för mycket byråkrati över sig får ett kvävt engagemang. 

 

Inom många fabriker, oavsett vad de tillverkar, kommer oftast många idéer fram i små 

grupper med många med samma intresse kan byta idéer på ett enkelt sätt. Detta med en 

företagsledning och en bra chef. Sedan momentet att kalkylera och se om det fungerar med 

strategi följt av ett ja eller nej. Men det blir svårare med det ekonomiska momentet, för det 

måste ju kunna motiveras. 

 

Det finns en ålderstrappa som börjar med ett litet företag, ett ungt företag leker sig fram först 

och kommer på att det går att tjäna pengar på det arbete som utförs. Sedan kommer 

kreativiteten och senare blir det lite mer struktur och företaget börjar växa, sedan börjar det 

ställas krav och så småningom har det gått så långt att kraven och ordning och redan kväver 
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den här leken som fanns i början. De anser att större företag måste få tillbaka det här 

barnasinnet och kreativiteten. För annars så dör företag så småningom. Detta fås genom att ge 

utrymme, eller rätt tanke där människor som kanske har rätt kompetens för att vara fritänkare, 

där dessa personer får vara i sammanhang där det ges förutsättningar för detta.  

Idéerna måste vara ekonomiskt försvarbara och i enlighet med företagets strategi. Många 

industrier som är fantastiskt framgångsrika brukar ofta tappa efter ett tag, det tror 

respondenterna främst beror på att de lägger fokus på försäljningen och glömmer bort 

utveckling och så fortsätter det. Kurvan kan även gå i fel fas, när företag tjänar pengar kan de 

lägga 3-5% i utveckling, men när det blir sämre tider försvinner oftast dessa marginaler. Men 

i lågkonjunktur ska industrier egentligen satsa och investera för nästa högkonjunktur även om 

det kan vara svårt att skapa utrymme för detta. 

 

Förut hade Metso i Sala en grupp som tittade på olika idéer där främst små idéer granskades 

och där gruppen tog till sig detta. Idag har Metso i Sala tankar om att aktivera detta igen. Det 

innebär att många idéer kan komma upp och gå igenom ett filter där även medarbetare får 

välsignelse på ett tydligare sätt. Risken finns annars att många goda idéer försvinner och inte 

kommer fram. Det är väldigt lätt att punktera idéer, så granskningen ska ske på ett positivt sätt 

där de ser möjligheter. Det är även av vikt att se över någon form av belöningssystem för 

initiativtagaren/tagarna. Det är även av vikt att ha en vision om att medarbetare kan göra allt 

bättre inom exempelvis produktion eller inom lean. Detta i kombination med kostnadskrav 

och effektivitet där det kan handla om att anpassa verksamheten och att effektivisera.   

 

4.3 ABB LV Motors, Västerås – 2015-12-02 

Respondenter 
Fredrik Bergqvist - produktionschef   

Mikael Larsson - underhållschef  

4.3.1. Presentation av företag 

ABB LV Motors gör elmotorer i Västerås. Just nu pågår en organisationsförändring där de 

skär ner på personal till ungefär hälften till följd av en flytt av somliga produkter till Finland 

och Polen. Verksamheten innefattar enklare montörsjobb samt maskinoperatörsjobb. 1-2 

veckor krävs för att kunna hantera enklare maskiner och för att använda sig av större maskiner 

krävs ca 3-6 månader av introduktion. De arbetar med lean och utbildar personal i att minska 

slöseri och hur de ska tänka för att vara mer effektiva. Nya krav som ska ske på ABB hos 

personalen där de ska kunna arbeta på flera olika stationer. Detta betyder högre 

utbildningsbehov. 

4.3.2. Interna Idéer & drivkrafter 

Drivkraften bakom idéer är strukturen. På ABB finns olika typer av program som fångar upp 

idéer. Verksamhetsutvecklingen (VU) används i hela ABB i Sverige. 5s program finns för att 

skapa ordning och reda i verksamheten och på kontoret. Dessa program går ihop en del. 

Arbete med Kaizen event finns där de har utvecklingsprojekt under en vecka, där de kan göra 

en studie av ett område. Detta blir en mindre enhet där de samlar olika kompetenser. De som 

är med under dessa möten är Chef, enhetschef samt CIM (continuous improvement manager). 
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När de blandar olika kompetenser gynnas gruppen då den kan få allas perspektiv. Det som 

arbetar på golvet har kunskap främst om hur de gör saker och varför det blir som det blir och 

hur det blir störningar i produktionen. Andra har kunskap kring hur de kan lösa problemen. 

Chefen har koll på ekonomisk styrning och vinst av projektet och på bemanningsfrågor. För 

att utföra detta arbete går gruppen ut och kollar på en del där det finns ett möjligt 

förbättringsområde. Problem med tvärsnitt är att det är svårt att bedöma och säkerställa hur 

mycket som de får ut av en förbättring och vad det egentliga resultatet blev. Exempelvis om 

de beräknar resultatet av en förändring genom ett x-antal sålda produkter och slutresultatet 

sålde färre enheter eller om en maskin går sönder. 

 

Ett enkelt exempel på en genomförd förändring som genfördes på en avdelning var då en 

anställd ville utrusta ett mobilt flak med verktyg och standard-förbrukningsvaror och 

reservdelar. Denna idé genomfördes direkt med tillåtelse från chefen. Detta tog bort resor i 

verkstaden och gjorde arbetet bekvämare och tidseffektivare. Men de säger att förändringar 

alltid är ett resultat av ett samarbete. De flesta stora förändringar kommer ifrån 

produktionsteknik, chefer och ledning, exempelvis vid en investering av en maskin. De som 

arbetar med maskiner långt ner kan uttrycka problem som de har. De flesta ständiga 

förbättringarna som de har kommer direkt ifrån personalen. Praktiska förbättringar kommer 

oftast nerifrån. Små men ständiga förbättringar är viktiga för att kunna utvecklas. Dessa 

mindre förbättringar krävs för att inte försämras mellan olika stora insatser, annars blir 

utvecklingen minimal. Fredrik anser att många fokuserar på stora investeringar som skall 

utföra förbättring och missar dessa värdefulla mindre förbättringar.  De vill att de som arbetar 

i produktionen skall komma med input till vad som behöver göras. 

 

Idéer tas vidare till VU- gruppen där möten sker varannan vecka. Det finns en handlingsplan 

och ett forum där de har VU-ledare i varje grupp som är en operatör samt chefen för 

avdelningen. Gruppen enas sedan om idén ska gå vidare och om den ska prövas. två gånger 

om året träffas även alla medarbetare med sina VU- grupper och går igenom vad som har hänt 

under året. Detta sker genom att personer från varje avdelning står på olika stationer. De som 

jobbar ute vid maskinerna har kompetens och förmåga och denna ska inte underskattas. 

4.3.3. Motivation 

Det finns inget system för monetära belöningar däremot kan så kan prestationer påverka 

lönesättningen och annan positiv feedback kan fås i form av uppmuntran. Ekonomisk 

ersättning har funnits men har tagits bort. Det finns risker med belöning på personlig nivå då 

personal kan komma att vakta egna idéer. Muntligt erkännande är en annan typ av belöning. 

Det som är viktigt är att vara engagerad som ledare för att få gruppens inställning rätt och 

delegering till grupper behövs. Feedback krävs när de gör rätt och om det går bra och ABB 

Motors vill tillåta idéer. Men det är av vikt att ha i tankarna att inte döma idéer för tidigt, det 

finns ofta många idéer som inte fungerar men det finns också många guldkorn som gör 

det.  Även om det skulle vara så att 10 % av idéerna fungerar så är det inte bra att ta bort de 

andra. Det är viktigt att varje person ska kunna bestämma själv och få pröva sig fram. 

Vid grupparbeten är det är problem med att det finns en del som är motsträviga och negativa 

till idéer i dessa grupper. Dessa personer kan sänka hela gruppen, då är frågan om dessa 

personer verkligen skall vara med i detta. Det finns också ett problem med att de tar fram 

idéer som är bra men som andra skall lösa. Då ger folk bort uppgifter till andra avdelningar. 

Medvetenheten kring vad de själva kan göra istället för vad andra kan göra är inte lika stor. 
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4.3.4. Styrning 

Ledningen talar om vad som skall göras men inte hur. De lägger en ram och fokusområde 

med ett strategiskt resonemang som ger inriktningen på vad fokus ligger under kommande sex 

månader. Denna målstyrning baseras på omvärlden och prestation av avdelningarna, de krav 

som finns och där de även förklarar varför dessa fokusområden är viktiga. ABB använder sig 

även av individuell målstyrning. I den individuella målsättningen bestäms prestationsmål och 

beteendemål. Det kan vara ett problem för att få olika avdelningar att jobba mot samma håll, 

för då måste fokusområdet vara väldigt specifikt. Exempel på fokusområden är leveranstid 

eller kvalitet. Detta presenteras för samtliga VU- ledare. VU ledarna skapar sedan ett förslag 

till fokusinriktning för gruppen. Exempelvis om de ska jobba med instruktioner målmedvetet 

och med fokus på specifika avdelningar är detta. Sedan avgör ledningen om detta är rätt 

inriktning och om något skall ändras.  Detta görs för att de skall känna sig medverkande och 

att de bidrar. Om personalen känner att de inte bidrar så finns det ingen vilja att arbeta.  

 

Det finns ingen uttryckt att ledningen kräver innovativt arbete av sina anställda. Det finns 

dock en tyst förväntning om att delta aktivt i det interna VU-arbetet. Om det finns idéer så 

skall detta gå genom VU. De uttrycker dock en osäkerhet kring om VU fungerar optimalt. Där 

det finns möjliga problem med att få fram engagemanget hos alla medarbetare. 

Styrningen är under förändring och det ska nu bli tydligare och det finns ett supportteam 

kopplat till varje avdelning. Ledningsverkstan har ett team med supportfunktion omkring sig. 

Detta är till för planering för produktionsteknik, kvalitet och underhåll. Dessa träffas varje dag 

och där sker diskussioner kring hur det har gått och om det finns några idéer. Här ska frågor 

kunna komma upp och lösa sig direkt. Då behövs inte en begäran av tid och att gå via chefer 

och detta gör teamet mer självständigt. Det är alltså mer så att teamet driver sin avdelning och 

inte behöver omvägen via chefer. Det som går via chefer kan göra att idéer försvinner, att blir 

nedprioriterade och det tar längre tid.  Närheten till människorna gör att idéer inte filtreras 

bort som de kan göras om de går genom chefer. 

 

Beroende på storleken av en förändring så är tillvägagångssätten olika svåra att genomföra. 

Skall en maskin byggas om med en stor förändring krävs en CE märkning från leverantören, 

detta är en omfattande, komplicerad och tidskrävande process. Det behövs alltid göras en 

riskbedömning på förändring och den blir mer eller mindre omfattande beroende på storleken 

av förändringen. Det finns även en beloppsnivå på var besluten kan tas. Ekonomiskt kan 

förändringsarbeten stoppas då det anses ge för lite jämfört med satsningen som krävs. 

 

För att kunna utföra en förändring så finns det olika kriterier som inte får hamna i kläm. 

Säkerheten är nummer ett i prioriteringslistan. Det får aldrig ske någon förändring på 

bekostnad av försämrad säkerhet. Kvalitet är nummer två och Produktivitet är nummer tre. 

Det får aldrig ske något i produktiviteten som försämrar säkerhet eller kvalitet.  

4.3.5. Idéspridning internt 

För 5s finns koordinatorteam där de pratar ihop sig. De reviderar varandra som chef där de får 

bedöma andra avdelningar utefter en mall. Här kan de ta vara på varandras avvikelser och tar 

med sig skillnader till andra avdelningar. Det finns möten varannan vecka för att diskutera 

lösningar och förbättringar. 
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4.3.6. Möjliga förbättringar i framtiden 

Fredrik påstår att utbildningen inte är särskilt mycket högre nu är förr. Yrkesanpassad 

utveckling är inte lika stor nu. Oftast har medarbetare en bredare utbildning i flera ämnen 

istället för en specifik yrkesinriktning. Utbildningen är viktig för att det skall fungera. Idag 

finns det inga program för grundläggande kompetens inom industrin. Mätteknik och 

materialkännedom och läsa ritningar är exempel på kompetenser som behövs mer då de ofta 

behöver lära anställda för att de ska förstå. De krävs även att medarbetare ska kunna se hela 

bilden av industrin och inte enbart det rent praktiska och personalen behöver tänka mer i dessa 

banor.  Det är svårt att satsa på att lägga tiden på innovationstänk och innovationsarbete då 

om det finns en högre osäkerhet på om det kommer att löna sig. Om 10 % av arbetstiden 

försvinner blir produkten 10 % dyrare i arbetstid. Det betyder att nytänkandet måste väga upp 

för det hela. Det vardagliga arbetet tar ofta upp den tiden personalen har och oftast finns inte 

tiden som de vill lägga på förbättring. I dåliga tider behöver industrier skära ner och då de inte 

råd med projekt och i goda tider så har industrier mycket order och de hinner inte få ut all 

produktion. På detta sätt är det ofta tidspress och det är bara att inse att det innovativt arbete 

ändå behövs. Därför är VU programmet insatt där de ständigt har förbättringsarbeten både i 

goda och dåliga tider. 
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5. Analys  
I analysen ställdes först empiri mot varandra för att se likheter och skillnader, sedan 

förklaras och stöds dessa av teorier från tidigare vetenskaplig forskning. Då de intervjuade 

personerna i detta arbete representerar sina respektive företag har benämningen av företag 

använts som källhänvisning. Detta för att göra det lätt för läsaren att se vilket företag det 

handlar om.  

5.1. Interna Idéer & drivkrafter 

ABB och Volvo har forum där personalen genom olika former kan ta upp idéer och 

förbättringar. Metso har inte sådana forum men ser möjligheten för personalen att i dagsläget 

självmant komma fram med idéer till chefer, men de ser ett framtida behov att ha ett sådant 

forum. ABB, Metso och Volvo är samtliga överens om att produktionspersonalens idéer 

främst handlar om förbättringar och mervärde i verksamheten, det kan handla om att göra det 

billigare, smartare och enklare i produktionen. De är även överens om att större projekt som 

handlar mer om produkt-utvecklingar av maskiner är något som produktionspersonalen oftast 

inte involveras i då dessa separeras från produktionen i olika projekt som drivs av tjänstemän. 

Enligt Nybakk et al. (2011) går det att identifiera vilka typer av innovationer som ska 

uppmuntras och vilka källor som finns för att skapa innovationer med en koppling till pengar 

och möjligheten att mäta resultaten. Detta håller inte Desouza (2011) med om då författaren 

anser att idéer kan komma fram på oväntade tider och från oväntade håll i en organisation. 

Desouza (2011) tillägger att det krävs näring för att en idé ska utvecklas. Volvo säger att mer 

decentralisering kräver mer utbildning vilket även ABB instämmer med. Det går alltså att 

decentralisera mer och tillåta större idéer att växa från produktionsgolvet om det finns en 

koppling till kompetens i samband med att denna kompetens innehåller möjligheter genom 

näring i form av verktyg, pengar och tillåtelse. På samma sätt kan fler och bättre idéer komma 

fram i produktionen som är av mindre karaktär. 

 

5.1.2. Forum 

Volvo säger att produktionspersonalen arbetar med verksamhetsutveckling i sina forum varje 

dag. Detta sker genom instrument och verktyg i form av styrning och uppföljningstavlor där 

de lyfter problem, goda nyheter och prestationer i innovationsarbetet. De är tydliga med att 

det är grupperna som arbetar i fabriken som har en hög auktoritet och beslutanderätt om de 

ska gå vidare med att utveckla en idé eller inte. De uppger vidare att detta fungerar bra men är 

inte säkra om det är det bästa. ABB har även verksamhetsutvecklingsforum som sker mer 

sällan, en gång varannan vecka, men är mer fundersamma på om det verkligen ger en god 

effekt. Men grupperna får likt Volvo tid att gå vidare med idéer om gruppen godkänner detta. 

Både Volvo och ABB avstämmer detta ytterligare för att se hur det gått för att kunna se 

effekterna där det går att se att Volvo lyckas mäta framgångarna samtidigt som ABB inte kan 

göra det. Det går att med tydlighet se skillnaderna att ABB inte arbetar lika mycket med 

verksamhetsutveckling som Volvo. Det går även att se att effekterna att ABB lyckas i lägre 

omfattning med innovationsarbetet än vad Volvo gör. För Metso går det även att se en 

koppling med att inte ha självbestämmande grupper i forum, att inte ha tid avsatt med verktyg 

med ABB som likt Metso som vanligen satsar mer på större innovationer istället för mindre 

förbättringar från produktionspersonalen. Metso betonar även att mer av auktoriteten och 



  

38 
 

beslutanderätten ligger hos ansvariga chefer än hos produktionspersonalen, dit även idéerna 

kommer. Vilket vidare kan förklara skillnaderna i decentralisering eller centralisering. Men 

även prioriteringar på större innovationer. Det finns en vilja i ABB och Metso att 

produktionspersonalen i större omfattning ska komma med input till vad som behövs 

genomföras i företagen. Volvo beskriver vidare att de har decentraliserat så pass mycket att 

idéer, planering och genomförandet sker självständigt i arbetsgrupperna som består av 

produktionspersonalen. De använder en handlingsplan, rutiner och arbetssätt som de får fram 

små och stora idéer som finns synliga i verkstaden. Produktionspersonalen ska bryta och 

bända för att komma på helt nya idéer och ta dessa vidare i en process för att få dem att 

fungera. De kan även mäta varje förslag som är godkänt i pengar som är sparade eller tjänade, 

sedan lägger de pengar i ett rör som placeras centralt i industrin för att ge en visuell effekt för 

att motivera personalen. De uppger att de ungefär sparar eller tjänar 30 miljoner per år genom 

arbetssättet. ABB säger istället att det är svårt att veta utfallet av vad de får ut av en 

förbättring och vad det egentliga resultatet blir ekonomiskt då många faktorer påverkar.  

5.1.3. Divergens i forum 

ABB säger att grupper bör blandas med olika kompetenser för att få fram allas perspektiv. 

Produktionspersonalen har främst kunskap om hur de gör sitt jobb och varför det blir problem 

och hur störningar uppstår i produktionen. Andra har mer kunskap om hur de ska lösa dessa 

problem, vilket separerar rollerna, mycket fokus ligger som sagt på stora projekt, exempelvis 

maskinförändringar, där förbättringsförslag kan komma från produktionspersonalen i dess 

forum men som även ibland lämnas bort till tjänstemän i brist på kunskap eller motivation att 

själva genomföra förverkligandet eller lösningen. Volvo säger att de försöker sprida goda 

idéer som kommer från arbetsgrupperna till andra grupper. Detta sker via en yta på 

verkstadsgolvet där medarbetare kan titta på andras idéer. Metso betonar även att input från 

andra områden och aktörer är en viktig faktor för att lyckas med intraprenörskap men nämner 

inget om hur kompetenser direkt kombineras. Johansson (2004) skriver att olikheter kan 

kombineras för att skapa helt nya banbrytande idéer och lösningar och inte enbart på mindre 

förbättringar. Författaren förklarar därför att grupper kan blandas för att skapa olikheter, som 

sedan kan gynna slutprodukten. Royo et al. (2015) skriver vidare att homogent tankesätt kan 

blockera omvärlden och därför förstöra för nytänkandet utanför ramarna. Det går därför att se 

att grupperna skulle kunna blanda olika kompetenser för att tillsammans lösa problem eller 

komma på nya innovationer istället för att separera sig i olika grupper. 

5.2. Belöningar och motivation 

Volvo säger att motivationen hos medarbetarna är utmaningen i allt förbättringsarbete då det 

är något som personalen ska göra utöver dess formella arbetsuppgifter. Det är då motiverande 

att förklara att de vill få en miljö, arbete och produkt som förbättrar dess jobb och företagets 

konkurrensförmåga. De förklarade vidare att det förr handlade mer om traditionella 

förslagsärenden där individer gav förslag och fick ersättning, men detta uppmuntras inte idag, 

utan idag vill de att mer ansvar och fokus ska ligga på grupperna som har mer mandat där de 

avsätter tid för detta. De vill att de tillsammans i arbetsgrupperna ska komma med 

förbättringar där en bonus sedan räknas ut över hela verksamheten om företaget går bra. De 

ser annars problem med att folk håller sina idéer för sig själva och inte inkluderar andra i 

utvecklingen. De lyfter även fram grupper inför andra där de får applåder och där de synliggör 

olika framsteg i innovationsarbetet. ABB säger att det inte finns system för monetära 

belöningar och säger att de även ser en risk med att medarbetare håller idéerna för sig själva 

istället för att dela och vara öppen, de säger även att medarbetare ska få erkännande och att 
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idé framtagning och innovationsprocesser ska ske i grupp. Det som motiverar är att ledare är 

engagerade för att inspirera gruppens inställning, det är även av vikt att delegera. De betonar 

även vikten av att ge feedback när personalen gör rätt och lyckas och tillåta idéer och 

processer. De ser även att idéer inte ska dömas för tidigt, då många idéer som inte fungerar 

ändå kan innehålla guldkorn. De betonar vikten av att personalen ska kunna bestämma 

mycket själva och tillåta tester av idéer som även ska få misslyckas. De ser även att personer 

som är motsträviga och negativa till idéer kan kväva hela gruppen. Det är därför av vikt att 

värdera om dessa personer ska få delta. De säger även att det finns problem med att det finns 

en uppfattning från personalen att idéer ska lösas av andra då de istället borde lösa det mer 

själva. Metso säger att det inte finns belöningar för produktionspersonalen även om de bidrar 

till förbättringar. De betonar att det finns en bruksmentalitet i Sala som de tror kan 

överbryggas med rätt strategi och förutsättningar för att få fler idéer. Men de säger även att 

det är lätt att kväva idéer om detta sker på fel sätt och med för mycket byråkrati. Medarbetare 

kan bli missnöjda när de vill göra mer. Men det svårt att få idéer att gå hela vägen. Razavi & 

Atternezhad (2013) säger att företag kan välja att rikta belöningar mot grupper och inte 

individer för att få medarbetare att samarbeta. Samarbete är något som kan öka möjligheten 

att få ett bättre resultat, ett resultat där differenser bland personal riktar sina kunskaper för att 

skapa nya idéer och förbättringar. 

5.3. Styrning 

ABB, Volvo och Metso säger alla att ledningen har ramar som sedan specificeras och 

fungerar olika. De säger även att det inte finns en formell beskrivning från ledningen att 

produktionspersonalen ska komma på idéer, detta fungerar aningen annorlunda. ABB säger att 

ledningen talar om vad som skall göras men inte hur. De lägger en ram och fokusområde med 

ett strategiskt resonemang som ger en inriktning med fokus på omvärld och prestationer från 

avdelningarna. Verksamhetsledarna i grupperna får sedan ge förslag till vad gruppen ska 

fokusera på. Sedan avgör ledningen om detta är rätt inriktning och om något ska 

ändras.  Anledningen till denna typ av förfrågan till gruppledarna är att produktionspersonalen 

skall känna sig medverkande och motiverade till att arbeta. De ska inom snar framtid skapa ett 

team som ska vara frikopplade från chefsbeslut för att undvika att idéer försvinner in i långa 

processer, de betonar att närheten till personalen är av vikt för att inte tappa idéer vilket gör 

att det även går att tolka det som att det idag kan finnas en del byråkrati och en del 

centralisering som kan kväva idéer.  

 

Volvo säger att ledningen har direktiv och instruktioner för just hur de ska jobba med 

förbättringsarbetet via en modell och en tillkopplad process. Ledningen ger fokusområden och 

mål för verksamhetsåret där alla förbättringar måste riktas åt detta håll. Det är ökad 

konkurrenskraft, kvalitet, produktivitet, attraktiv arbetsgivare och flexibilitet inom ramen. 

Produktionspersonalen kan själva utveckla instruktioner eller vad de kallar för 

standardiseringar och rutiner inom ramen, men så var det inte förr, då kunde de komma med 

förändringsförslag, men då var det mycket instruktioner som var framtagna och bestämda av 

exempelvis produktionstekniker och chefer uppifrån. Denna förändring genomfördes i syfte 

att motverka stelbenthet och öka på idéerna och dess genomföranden.  Numera lyfts idéer i 

grupper med en motivation till förslaget följt av att gruppen självständigt fattar beslutet och 

går vidare och utvecklar det tillsammans.  

 

Metso säger att de idéerna eller processerna som påverkar företaget markant måste gå upp till 

ledningen för beslut, men lokalt kan mindre beslut fattas. De talade även om att det finns 

ramar från företagsledningen för vad Metso i Sala ska syssla med. Utveckling sker mest hos 
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utvecklings avdelningen bland civilingenjörer och de är oftast dessa tjänstemän som utvecklar 

idéerna. I detta arbete involveras ibland även produktionspersonal för att lägga till kunskaper. 

De berättar vidare att miljön är viktig framgångsfaktor för att lyckas med innovation. De 

förklarar att det behövs en miljö där det skapas, är roligt kombinerat med kompetens. Men 

vidare säger de att fokus i stora företag ligger mycket på företagspolitik, strategi och 

kostnader till skillnad från inom mindre företag som är mer platta och fria. Hamrefors (2014) 

och Forslund (2013) håller med varandra om att en företagsstrategi inte ska detaljplaneras, då 

det är mer långsiktigt att låta möjligheterna i aktiviteterna påverkas av förändringar med högre 

grad av flexibilitet istället för stelbenthet. Forslund (2013) skriver att aktiviteterna och 

detaljerna i högre grad ska tas fram där arbetet ska utföras.  Vidare bör därför en ständig 

revidering ske för att se avvikelser från strategin som en komponent för att nå mål och att 

utvecklas. Författaren betonar att incitament som handlingsplaner ska verka för att sprida, 

frikoppla och innehålla forum för denna utveckling. Hamrefors (2014) skriver att 

improvisation och självförtroende hos medarbetarna i kombination med ett brett 

verkningsspektrum ska vara en del av det personliga ledarskapet hos medarbetare. Forslund 

(2013) skriver att en strategi kan handla om olika saker, i formeringsperspektivet bestäms 

strategier från den högsta ledningen där all handling ska följa dess vilja. Det andra 

perspektivet är formerings perspektivet som handlar om hur ledningen kan få medarbetare att 

bli organiserade och att jobba efter en viss ram för att ha en viss ordning med frihet. 

5.4. Hur påverkar styrning intraprenörskap  

Metso säger att idéer måste komma underifrån i organisationen, dock är det inte många idéer 

som håller hela vägen. Områden som säkerhet, ordning och reda, att jobba harmoniserat och 

lika kan vara en orsak som hämmar den personliga idéfaktorn. Volvo fortsätter berättar att det 

inte är uppmuntran som är grundbulten för kreativiteten, utan miljön. Men idag arbetas det 

med enkla kopplingar till mål och mätetal, där lean production som innehåller standardisering 

är centralt som skapar en form av dubbelhet i att ha en miljö som skapar kreativitet. Trots att 

personalen på Volvo själva standardiserar kan personer som arbetar med montering en hel 

dag, där de gör saker på samma sätt efter en instruktion resultera i att hjärnan inte blir pigg på 

idéer. De anser att det är en utmaning att få ut kreativiteten trots att det finns 

standardiseringar. De öppnar upp tid varje dag och ger personalen ett regelbundet utrymme att 

arbeta med förbättringsarbete, där de till och med kan stannar upp hela fabriken. Men trots 

detta tror de att produktionspersonalen har mer kapacitet än idag. ABB uttrycker även att det 

finns en osäkerhet kring om forumen fungerar optimalt då det kan finnas problem med att få 

fram engagemanget. Forslund (2013) och Forsell & Westberg (2007) skriver att medarbetare 

tenderar att påverkas av monotont och enformigt arbete vilket kan få reducerat engagemang 

och arbetsvilja på arbetsplatsen. Forsell & Westberg (2007) skriver vidare att det krävs en 

ledning som gör medarbetare motiverade och drivna. Van Der Voet (2013) beskriver att 

motivation av medarbetare sker med en vision om framtiden där medarbetare kan väga in sina 

viljor och handling till den gemensamma visionen och på så detta sätt ta fram och genomföra 

idéer på sina eget sätt. 

5.5. Idéspridning internt  

Metso säger att idéer går mellan olika avdelningar genom att personalen får röra sig fritt utan 

tillåtelse från chefer. Idéspridning sker även via chefer och genom att många kontakter finns i 

olika projekt. ABB säger att det finns koordinatorteam där de pratar ihop sig. Cheferna 

reviderar varandra genom att de bedömer andra avdelningar utefter en mall. Här kan de ta 
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vara på varandras avvikelser och tar med sig skillnader till andra avdelningar. De säger även 

att organisationen ska öka flexibiliteten mellan avdelningar och maskiner, vilket kräver högre 

utbildningsbehov med bredare helhet. Volvo säger att det sprids idéer, men anser att det är 

svårt att kunna lyckas med detta. De säger att det är svårt i fabriken och att sprida det till 

företagets andra fabriker. Idag finns det tavlor där personalen kan se innovationer som har 

genomförts och implementeras för att få möjlighet och motivation till att ta efter eller lära sig 

av andra. De säger att Individer och grupper har olika lösningar på hur saker ska utföras, 

vilket gör att en idé som passar ett område inte helt och hållet passar ett annat, vilket är ett 

problem när det sker svepande direktiv. Grupperna använder sig av en tavla för den dagliga 

styrningen, där förslag hängs upp, sedan kommer det nya varianter som är bättre anpassat till 

deras område. Razavi & Atternezhad (2013) och Johansson (2004) håller med varandra om att 

differenser i samarbete ökar möjligheten att få bättre resultat. Razavi & Atternezhad (2013) 

fortsätter med att många ska kunna få möjligheten att involveras oavsett vilken nivå det är i 

företaget och vilket arbetsområde medarbetarna har. 

5.6. Möjliga förbättringar i framtiden 

Metso säger vidare att mycket byråkrati kan kväva engagemanget hos medarbetare och inte 

går att centralstyra en verksamhet för att få goda resultat. För att nå framgång tror de att 

initiativet måste decentraliseras till personer som arbetar i den direkta verksamheten med en 

ökad frihetsgrad med förutsättningar för att börja tänka innovativt. Volvo beskriver att 

produktionssystem är väldigt styrande med ordning, standard, detaljer och rutiner, ledningen 

ger fortfarande order och direktiv från en övergripande nivå om hur produktionspersonalen 

ska göra sina jobb. Detta sker istället för att ledningen går ner i organisationen och frågar vad 

produktionspersonalen vill ha för resultat och hur personalen ska uppnå det. För att lösa detta 

gäller det att hitta formerna för frihet och styrning där fokus ska ligga på individerna i 

produktionen. Produktionspersonalen vill göra sitt bästa om de får rätt förutsättningar och 

förtroende. En person presterar bättre resultat om de får förtroende från chefer istället för 

motsatsen. De säger att svepande standardisering borde upphöra och det borde istället växa in 

naturligt och mer anpassat för de olika områdena i fabriken. Van Der Voet (2013) skriver att 

företag kan arbeta för att hitta ständiga förbättringar och möjligheter genom att motivera 

medarbetare med en vision om framtiden. En vision där även medarbetare kan väga in sina 

viljor till den gemensamma visionen och på detta sätt arbeta bidra med utveckling och 

innovation på sitt eget sätt. Då läggs ägandet på de som utför arbetet i produktionen vilket kan 

öka effekten.  

Metso anser att stora företag måste få tillbaka det som ofta finns i nya och mindre företag, 

alltså kreativiteten som behövs för att överleva på sikt. För att lyckas behövs det utrymme och 

rätt tanke där kompetenta fritänkare placeras i sammanhang med förutsättningar för 

innovationsarbete. De säger även att de vill skapa ett innovationssystem med ett filter som kan 

ge medarbetare en tydlig positiv återkoppling om de presterar i innovationsarbetet. Annars 

kan det finnas en risk att goda idéer försvinner eller inte kommer fram. De betonar även att 

det är väldigt lätt att punktera idéer, granskningen måste därför ske på ett positivt sätt där de 

ser möjligheter. De vill även se över någon form av belöningssystem för 

initiativtagaren/tagarna. De tror att det kan behövas en vision om att medarbetare kan göra allt 

bättre inom produktionen. Detta i kombination med kostnadskrav och effektivitet där det kan 

handla om att anpassa verksamheten eller att effektivisera mer.   

 

ABB säger att det är svårt att satsa på att lägga tiden på innovationstänk och innovationsarbete 

då det finns en högre osäkerhet på om det kommer att löna sig, för om arbetstiden försvinner 
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blir produkten dyrare, det betyder att innovationsarbetet måste väga upp för det hela. Det 

vardagliga arbetet tar ofta upp den tiden personalen har och oftast finns inte tiden som de vill 

lägga på förbättringsarbete. I dåliga tider behöver industrier skära ner och i goda tider har 

industrier en hög arbetsbelastning och hinner därför inte. Men innovativt arbete behövs ändå 

hela tiden. Därför är utvecklings forum insatt där de ständigt har förbättringsarbeten i både 

goda och dåliga tider. Metso säger även att många industrier som är framgångsrika ofta tappar 

efter ett tag vilket kan bero på att de lägger fokus på försäljningen och glömmer bort 

utveckling och så fortsätter det. Kurvan kan även gå i fel fas, när företag tjänar pengar kan de 

lägga 3-5% i utveckling, men när det blir sämre tider försvinner oftast dessa marginaler. Men 

de anser att industrier ska satsa och investera i lågkonjunktur inför nästa högkonjunktur även 

om det kan vara svårt att skapa utrymme för detta. Tidd & Bessant (2013), Maletič1 et al. 

(2014), Forslund (2013) och Hamrefors (2014) är överens om att tid ska läggas på nytänkande 

för att få en god effekt. Maletič1 et al. (2014) skriver att nytänkande i samband med kunskap 

och tid kan öka konkurrenskraften. Hamrefors (2014) skriver om kaosteorin där utveckling 

sker när ordning och kaos samverkar. Att ledningen ska ge personalen vägledning genom ett 

tydligt koncept på vad som skall genomföras, men att det finns tid och möjlighet till 

aktiviteter som kan forma processen dit. Även när Forslund (2013) skriver om 

maskinbyråkratin så finns det en vilja att reducera tidsåtgång, vilket underförstått även kan 

kräva avsatt tid, även om det inom maskinbyråkratin inte nödvändigtvis är tid som är tagen 

från produktionspersonalen. Hamrefors (2014) skriver att personalen inte skall ha för mycket 

eller för lite krav och måsten på sig jämfört med vad den egna uppfattade förmågan för att 

lyckas med idéerna och dess genomförande. 

5.7. Utbildning krävs – men på olika sätt 

ABB säger att utbildning är viktigt, idag finns det inga program för grundläggande kompetens 

inom industrin. Mätteknik och materialkännedom och läsa ritningar är exempel på 

kompetenser som behövs för att anställda ska förstå. Det krävs även att medarbetare ska 

kunna ha en helhetssyn av industrin och inte enbart se det praktiska. Anledningen kan vara 

den långa utbildningstiden som krävs för att hantera maskiner, vilket ökar behovet av tekniskt 

kunnande, men som även rimligtvis kan minska helhetsbilden av andra områden. Det kan vara 

en positiv följd av nedskärningen som gjort att dess personal nu måste öka flexibiliteten 

mellan olika specialist områden. Forsell & Westberg (2007) skriver att specialisering kan göra 

att personal har sina områden och på så sätt tappar helhetsbilden av företaget, det går därför 

att se sambandet till ABBs vilja till en helhetsbild till följd av komplicerad teknik och 

indelade områden. Volvo säger även att det krävs det mer utbildning och 

kompetensutveckling av personalen för att kunna decentralisera mer. Men dess fokus ligger 

till skillnad från ABB på utbildning och kunskap om lagar, problemlösning, metoder för att 

lösa konflikter, metoder där de kan jobba bättre ihop och kunskap om vilka verktyg de kan 

använda. Idag har all deras personal utbildning i snabb problem lösning, men de säger att 

finns mer att göra på det området. Forslund (2013) Skriver att möjligheter kan skapas genom 

olika tillfällen som kan vara kopplade till sociala sammanhang i samband med andra 

människor, detta tillsammans med en bakomliggande kunskap och förmåga att se 

möjligheterna att genomföra något. Vidare skriver Maletič1 et al. (2014) att arbetsprocesserna 

ska innehålla tid för nytänkande tillsammans med kunskap genom utbildning för att utöka 

företags konkurrenskraft.  
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6. Diskussion 

6.1. Behövs industriellt intraprenörskap hos personal som 

arbetar nära golvet? 

Många företag lägger stor vikt till stora förändringar och glömmer de små och ständiga 

förbättringarna. Dessa små och ständiga förbättringar krävs för att företag inte ska sjunka i 

prestationen mellan stora investeringar. Små och ständiga förbättringar kommer ofta från 

personal som arbetar nära maskinerna då de har en nära upplevelse, erfarenhet och förmåga 

att se hur det fungerar praktiken. Produktionspersonalen är inte lika ofta involverade i 

utveckling i större företag då detta separeras och placeras på andra avdelningar eller 

utvecklingsgrupper. De som kommer fram med idéer nära golvet har ofta mindre idéer och för 

att dessa skall bli effektiva jämfört med sin insats så krävs det korta beslutsprocesser och mer 

auktoritet hos medarbetare för innovationsarbetet som även ska kunna verkställa idén. Detta 

för att inte lägga mer kostnad på utvecklingen genom långa led för att verkställa idén. Nära 

produktionsgolvet krävs alltså en decentraliserad styrning. 

6.2. Decentralisering 

Personal som arbetar nära produktionsgolvet kommer alltså oftast fram till små men ständiga 

förbättringar och förändringar. Men om det finns långa led med förfrågningar för att gå vidare 

med en idé till högre chefer medför detta kostnader för utvecklingen på ett flertal aktörer i 

form av tid och resurser. Denna företagsstruktur bidrar till ett minskat mervärde och minskad 

marginal för ekonomiskt värde av de idéer som kommer fram. Denna struktur är även 

kvävande och kan minska det personliga ledarskapet bland produktionspersonalen som kan 

resultera i en reducering i idéer och innovationsprocesser vilket även riskerar bli en 

ekonomisk förlust. Det kan även vara svårt för chefer att veta om det är rätt att gå vidare med 

en idé och det har även framkommit att idéer kan försvinna i en byråkrati med långa led och 

att bristen på återkoppling minskar viljan från produktionspersonalen att komma med ständiga 

förbättringar. För att en företagsledning ska få kontroll och effekt i innovationsarbete kan 

medarbetare behöva involveras i framtagningen av mål och visioner, detta skulle även kunna 

medföra att helheten av företaget blir tydligare för medarbetare vilket kan resultera i att 

idéerna kan tillföra mer nytta och passa in bättre i företaget. För att vidare lyckas med mindre 

utvecklingar utan större kostnader på långa led behöver det ske mer decentralisering av 

auktoritet för beslutsfattande. Men för att lyckas släppa ner mer auktoritet måste ledningen 

kunna lita på att medarbetarna har förståelse för företagets mål och vision och att de har den 

kunskap som behövs. Kunskapen hos personalen är oftast bred men inte fokuserad, det som 

behövs är olika för industrierna. Det har visat sig att kunskaper om mätteknik, 

materialkännedom och att läsa ritningar var viktiga för ABB, vilket gör att en intern eller en 

utbildning i samarbete med skolor skulle vara passande. Men utöver detta krävs förståelse av 

lagar, problemlösning, konflikthantering, arbetsmetoder och kunskap om verktyg för idé 

framtagning.  

 

6.3. Stimulera till idéskapande 

 

För att personalen ska ha en grund till att komma på idéer finns det moment som sätter igång 

tankarna. Detta kan ske genom att aktivt ge ut utvecklingsområden genom övningar. 
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Associationsövningar innefattar att personalen kan få använda sig av en dagens tankeställare 

med en tillkopplad tid för avslappnande tankar i en kritik fri miljö. Detta skulle kunna skapa 

en möjlighet för personalen att tänka utanför lådan och skapa diskussioner som är utvecklande 

på arbetsplatsen. Eftersom företag ofta har svårigheter att sätta ut tid för innovationsarbete 

kan detta ske medan det finns lugnare aktiviteter. Ett praktiskt exempel är att placera ut dessa 

associationsövningar i exempelvis en matsal eller inkubationssal men även på 

produktionsgolvet. Resultatet av detta skulle kunna bidra med att personal med monotont 

arbete stimuleras och aktiverar ett innovativt tänkande utanför ramarna för dess arbete. Det 

kan exempelvis stå ’’dagens tankeställare: antal lyft’’. Dessa kan även vara utformade efter 

teman från tidigare arbeten som utförts för att skapa stimulerande diskussioner.    

6.4. Utformning av grupper  

För att skapa nya idéer krävs kombination av kunskaper, perspektiv och idéer. Detta gör det 

möjligt att utveckla och bygga på andras idéer samt att det finns en möjlighet att få nya ögon 

på problem som aldrig tidigare uppfattats. Vid insamling av empirisk data hade ett företag 

grupper med många olika åsikter, där det fanns negativa kommentarer som drog ner på 

gruppens kreativitet. För att motverka detta kan de använda sig av olika grupper vid olika 

delar av innovationsprocessen. Vid den divergenta fasen kan dessa negativt tänkande personer 

möjligen avstå att medverka eller informeras tydligt att det inte är tillåtet med negativitet eller 

kritik av något slag under denna fas. Då ett antal idéer kommit fram och när det är dags att gå 

vidare med den konvergenta delen kan de kritiska personerna skala av idéerna till det mer 

realistiska resultatet. För att undvika homogenitet i grupper och för att lyckas få mer 

divergens bör dessa utvecklingsgrupper innehålla gäst medlemmar från andra grupper. Då 

divergens enligt Johansson (2004) är bra för slutprodukten i ett innovationsarbete kan 

kombinationer av personal från olika avdelningar kombinera idéer och utbyta kunskap.  

 

6.5. Svårighet att avsätta tid för innovationsarbete 

Eftersom innovation kräver tid och pengar på processen måste arbetet löna sig jämfört med 

insatsen. Hos ABB finns det problem med att mäta innovationsarbetets tillförda värde. 

Det budgeterade och utfallet matchar inte jämt då resultaten varierar när det ställs mot en 

bredd av olika faktorer som är avgörande. Orsaken kan bero på att helt nya innovationer 

innehåller en viss osäkerhet då de är just nya och saknar tidigare tester. Men för att veta 

resultaten är det av vikt att utföra experiment. Graden av risken ökar om det handlar om en 

större och mer omfattande förbättring eller förändring.  Men allt innovationsarbete innehåller 

en viss grad av risk genom att det kostar pengar genom tid och resurser. Metso har mindre 

innovationsarbete hos produktionspersonalen till följd av detta. Men ABB och Metso förstår 

ändå innebörden att inte låta svåra eller goda tider reducera arbetet med innovation. För vid 

svåra tider har företag inte råd att avsätta tid för kreativitet och nyskapande. Vid goda tider 

finns heller inte tid hos personalen till följd av mycket arbete i produktionen för att få ut 

beställningar. Därför bör innovationsarbete vara oberoende av företagets press och tryck för 

att kunna få en långsiktig överlevad som företag. Ständiga mindre innovationer som stora 

innovationer behövs alltså för att företaget ska finnas kvar och konkurrera på den snabbt 

rörliga marknaden. Tidsmässigt kan det även vara svårt att veta hur mycket tid som behövs 

för innovationsarbete och även när tiden ska avsättas. Volvo påtalade exempelvis att 

monotont arbete reducerar kreativiteten, vilken kan ge en enkel förklaring till att kanske välja 
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att flytta tiden för innovativt arbete till varannan dag och dubbla tiden, men även att låta 

personalen arbeta med innovation i mitten av dagen istället för i slutet. Detta skulle även 

kunna ge bättre resultat i arbetet som följer om det monotona arbetet bryts. Ett alternativt 

förslag är att fortsätta med att arbeta varje dag för att hela tiden få personalen att tänka på 

ständiga idéer. Det bör inte gå för lång tid mellan dessa möten där personalen frigörs och får 

tid och utrymme att ständigt tänka på att utveckla verksamheten. 

6.6. Anställda: känna motivation 

6.6.1. Utformning av arbete 

Womach et al. (2007) och Forslund (2013) skrev att för att en företagsledning ska kunna 

hantera alla underavdelningar behövs det oftast kontroll över vad som utförs, uppföljning och 

en stor möjlighet till att kontrollera om företaget fungerar i enlighet med dess strategi. 

Ledningen behöver även detta underlag för att få översikt och för att kunna fatta beslut där de 

ser till att företaget arbetar för nytta och vinst och ser till att resurserna används på rätt sätt. 

Det kan därför bli lätt att företag använder sig av centraliserade standardiseringar och 

detaljdokument för att behålla en hög kontroll. Men för att personalen ska känna motivation 

att utföra sitt arbete behövs det utrymme till att forma egna arbetsuppgifter genom att varje 

arbetsgrupp bestämmer över hur tid och resurser ska användas. Företaget kan istället för 

detaljstyrning förmedla en ram för produktionspersonalen att arbeta inom. Med stöd av en 

sådan ram kan produktionspersonalens egna mål vägas in som kan bidra till framsteg i rätt 

riktning. För att lyckas decentralisera mer och lyckas med innovationsarbete kan det vara av 

värde att låta medarbetare svara på en form av remiss om mål och vision för att kunna väga in 

deras viljor, åsikter och visioner. Detta kan öka förståelsen för helheten och göra personalen 

mer motiverade att förstå och arbeta efter dessa övergripande mål och visioner. Med 

infallsvinklarna kan dessa mål och visioner utformas i kombination med ledningen och bli 

mer fabriks och grupp anpassade. Om ledningen kan försäkra sig om att personalen begriper 

detta kan de decentralisera och ge mer auktoritet och förtroende till medarbetarnas 

innovationsarbete. Det behövs även utbildning och kompetens som försäkrar att 

produktionspersonalen kan fatta fler egna beslut. 

6.6.2. Belöning 

Att motivera personalen genom belöningar skapar en diskussion och problematik då det både 

finns positiva och negativa effekter av olika belöningssystem. Företag kan välja att inkludera 

detta i arbetsbeskrivningen och det vardagliga arbetet och därför inte ge någon större 

belöning, de kan även använda sig av belöning till individer eller för en hel arbetsgrupp eller 

en avdelning. Detta ställer till det en aning, om belöningen utges till alla försvinner den 

individuella delen och om belöningar utges till individer försvinner helheten och samarbetet. 

Men intraprenörer behöver motivation för att lägga ner kraft och energi på innovationsarbete. 

Belöning på individuell nivå kan göra att en intraprenör stänger inne sina idéer eller håller de 

för sig själv i rädsla för att den ska stjälas av andra. Detta minskar den kreativa kombinationen 

av olika perspektiv och samarbete. Det kan även uppstå konflikter inom grupper och 

avdelningar då intraprenörerna vill äga dessa idéer för att få en egen belöning. Det kan även 

bli konflikter och missförstånd där risken finns att andra kan stjäla eller tvista om idéer och 

där somliga kan dra fördelar av andra. Om hela fabriken belönas kan det resultera i att 

medarbetare inte känner ett personligt ledarskap i innovationsarbetet och även att mindre 

innovativa medarbetare får dra nytta av de mer innovativa personerna som levererar mer. Men 
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om grupperna som arbetar tillsammans belönas kan teamkänslan öka och olikheterna i 

gruppen kan knytas samman för en bättre slutprodukt som kan tas fram i ett samarbete. 

Däremot är det av vikt att förstå att divergens även kan ske i samarbete med andra 

arbetsgrupper, ett förslag kan därför vara att låta medarbetare arbeta med andra grupper under 

1/3 av tiden och 2/3 med sin egen grupp. På samma sätt kan hela fabriken dela på 1/3 av 

belöningen och 2/3 gå till grupper som lyckas. Om företag väljer att inte ge en ekonomisk 

belöning finns det andra medel att ta till, som även kan finnas i samband med en ekonomisk 

belöning. Det kan vara att ge monetära belöningar eller muntlig positiv kritik och 

karriärmöjligheter. Det kan även vara motiverande och involverande att synliggöra 

ekonomiska mätningar och det som skapat mervärde för kunder genom förändringar och 

förbättringar. Det går därför att göra som på Volvo, att placera detta synliggörande på 

fabriksgolvet för att skapa en visuell effekt för alla medarbetare. Det går även att trycka fram 

mer motivation genom riktade tävlingar.  

 

6.7. Uppföljningsarbete av idéer 

Om en intraprenör vill gå vidare med en idé bör denna få möjlighet att driva denna. Idag är 

det många som gärna kommer fram med idéer på exempelvis ABB och Metso men vill att 

andra ska lösa och genomföra det idén innefattar. Detta kan ha en koppling till 

utbildningsnivå och kunskap, men det kan även vara en effekt av att inte arbeta lika ofta med 

verksamhetsutveckling. Vidare är det av vikt att låta idéer komma från olika håll och växa in 

naturligt i andra grupper. Svepande standardiseringar upplever Volvo ger en dålig effekt till 

följd av brist på anpassningar. Det är därför bättre att medarbetare ska kunna byta och 

kommunicera idéer och tankar i större utsträckning med andra avdelningar.    
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7. Slutsats  
 

Slutsatsen besvarar frågeställningarna på ett mer summariskt och koncentrerat sätt genom att ge 

förslag på hur industriföretag kan arbeta för att främja, stödja och tillvarata intraprenörskap med 

koppling till struktur och styrning, därefter formulerades konkreta exempel för Volvo, ABB och Metso.  

7.1. Involvera all personal 

Det krävs intraprenörskap från produktionspersonal då de har en nära upplevelse och 

erfarenhet av produktionen. För att öka innovationsgraden och få verkligt användbara idéer 

behöver de studerade företagen involvera all personal genom att decentralisera och överföra 

självständighet och motivation till produktionspersonalen. För att lyckas öka värdet av 

innovationsarbetet behövs det en miljö där produktionspersonalen är involverade och 

möjligtvis ett tillkopplat ekonomiskt belöningssystem, som kan gå ut över grupper och för 

hela verksamheten för att öka olikheter i samarbete, detta kan förbättra och öka takten på 

idéer och genomförandet av dessa förbättringar eller förändringar. För att kunna 

decentralisera produktionspersonalen ges mandat, tid och kunskap för att kunna ta fram och 

implementera idéer. 

7.2. Stimulera idéskapande 

För att lyckas i de forum som finns kan personalen använda sig av olika incitament som 

associationsövningar utanför avsatt tid för innovationsarbete. Men även använda dessa 

incitament för att få igång tankarna under innovationsarbetet. Därutöver behöver 

produktionspersonalen kontinuerligt frigöras från monotont arbete för att få kontinuitet i det 

innovativa arbetet. Om personalen konsekvent frigörs att arbeta med innovationsarbete kan 

detta öka innovationskraften och minska skadeeffekter av monotont arbete. De forum som 

finns bör innehålla verktyg och kompetenta medarbetare som riktar olikheter för att komma 

på stora eller små förbättringar eller förändringar. Om större idéer ska genomföras bör dessa 

kunna separeras från produktionen där produktionspersonalen får mer tid att utveckla och 

driva processen. Oavsett om det är små eller stora idéer som lyckas eller misslyckas bör dessa 

samlas och finnas tillgängliga för alla då andra kan göra anpassningar och komma med input 

på ett större spektrum.   

7.3. Gruppsammansättning 

Vid sammansättning av grupper går det därför att använda sig av olika metoder beroende på 

vilken del av innovationsprocessen som skall behandlas. Under den tidiga fasen för idé- 

generering gynnas gruppen av kombinationer av erfarenheter och kunskaper där dessa 

olikheter kan komma framåt på ett tillåtande sätt. Kritiska personer kan därför sabotera denna 

fas och bör därför undvikas. Däremot kan dessa personer vara till större nytta i en senare del 

av innovationsprocessen för att avgränsa idéer. 
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7.4. Avsätta tid 

Personalen måste känna att det är tillåtet att misslyckas och att de får positiv uppmärksamhet 

när de lyckas. De måste även få tid avsatt för idéframtagning och att välja ut idéer och för 

implementering av dessa för att undvika att detta arbete inte blir en extra uppgift som tynger 

personalen. Om inte detta är tydligt så riskerar motivationen att sänkas hos personalen vilket 

resulterar i att färre idéer tas fram och implementeras.  

 

Företag bör tillåta experiment och låta små frön växa sig stora tillsammans med 

intraprenörerna. Men om ett företag står inför stora ekonomiska problem kan även risken öka 

vid eventuella misslyckanden i innovationsarbetet. Vid en sådan situation kan företag välja att 

prioritera innovationer som utgör mindre kostnader och risker, men även involvera personalen 

i utmaningarna och anpassningarna som verksamheten eventuellt står inför. Om 

produktionspersonalen är insatt i företagets situation och känner ett personligt ansvar att 

leverera kan detta vara en konstruktiv faktor att tillvarata och rikta innovationsarbetet mot. 

Men för att undvika att hamna i en sådan situation bör personalens innovationer vara riktade 

på ett proaktivt sätt, där innovationer inte enbart bedöms på historik, utan även på framtida 

möjligheter.       

 

7.5. Återkoppling till innovationsbidrag 

Volvo 

Volvo har kommit långt i sitt innovationsarbete hos den operativa personalen. Men för att 

förbättra arbetet och få mer effekt kan de vidareutbilda sin personal för att kunna 

decentralisera mer auktoritet till den operativa personalens innovationsarbete. Det går även att 

se en potentiell ökad effekt genom att låta personalen avsätta en del av sin tid i andras 

innovationsforum i företaget. Men det kan även vara bra att ta del av separata projekt som 

drivs, genom exempelvis ett remiss-system för att få personalen att tillföra mer praktisk 

kunskap eller själva få idéer att utveckla. Vidare kan det vara värdeskapande för Volvo att 

involvera personalen i framtagning av mål och visioner för att öka helhetssynen och 

delaktigheten, som även kan resultera i att de lättare kan decentralisera och sätta mer 

personligt ansvar på produktionspersonalen i kombination med mer motivation. 

Belöningssystemet skulle kunna få bättre effekt om en del av detta är inriktat på grupper och 

en annan del inriktat på samtliga i verksamheten, detta till följd av innovationsarbete i andra 

grupper än de som de tillhör. 

  

Metso 

Metso har inget uttalat forum för innovationsarbete hos den operativa personalen. Författarna 

vill avråda Metso från att centralisera beslut till ledningen för att istället utbilda, involvera och 

ta fram system för ekonomiska och monetära belöningar. Ju mer ledningen kommer kunna lita 

på medarbetarna i den operativa kärnan, desto mer kan de decentralisera. Då Metso uppfattas 

som en stabil verksamhet med en kunnig personal som går i generationer kan detta vara till en 

fördel, men även en nackdel till följd av en möjligt minskad divergens. För att öka 

divergensen bör personalen sättas i situationer, som exempelvis olika forum och arbeta in 

detta i verksamhetens arbetsuppgifter och schema. Det kan även vara bra om personalen 

blandas med människor från den egna fabriken eller Metsos nyförvärvade företag för att öka 

divergensen.  
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ABB  

ABB är en komplex verksamhet som kräver en hög kunskap för att kunna hantera olika 

arbetsområden. Genom att de nu står inför ekonomiska utmaningar kan det vara vist att 

involvera personalen i dessa och fortsätta med innovationsarbetet trots att det kan vara tuffa 

tider. Fördelarna med nedskärningarna är att personalen måste få en ökad flexibilitet, vilket 

först och främst kräver en utbildning för andra områden. Detta gör att medarbetarna kan öka 

samarbetet mellan de andra avdelningarna de kommer arbeta med. Med tanke på 

åtstramningarna kan det vara av vikt att inte ha en ekonomisk kompensation, men istället rikta 

in sig på och stärka monetära belöningar. Men genom att involvera personalen i utmaningarna 

och även utbilda personalen att arbeta med innovation i kombination med den nya 

maskinkunskapen, kan divergensen och olikheterna i grupperna få ansvara för att ge input till 

separerade projekt och att själva utveckla verksamheten till att anpassas mer. Det kan även 

vara bra att involvera personalen i ännu större omfattning och att ledningen ser det potentiella 

värdet av detta.  Vidare bör det sätta gränsen vid mindre ständiga innovationer då detta dels 

kan sprida risker istället för att satsa mycket på enstaka idéer som kan orsaka en större 

ekonomisk förlust. Personalen skulle även behöva utbildning i att fungera bättre i 

innovationsprocessen genom att förstå vilka verktyg de kan använda och hur de själva kan 

lösa problem som visar sig i verksamheten och hur de ska arbeta med innovationsprocesser.  

 

 

Övriga företag 

Då denna studie är inriktat på de företag som undersöktes kan inga ingående slutsatser dras 

för andra företag. Men studien kan ge idéer och exempel på hur innovationskraften kan öka 

inom företag med samma omständigheter som de som studerades. Diskussionen och 

slutsatsen är mer inriktad på att ge en sammansluten och aningen mer övergripande bild än 

vad dessa konkreta exempel är, detta kan tillföra ett värde för andra organisationer och 

intressenter. Det är dock av vikt att först se över vilket företag dessa intressenter och 

organisationer arbetar i/med för att sedan utifrån studien avgöra vilken inriktning som passar 

dem bäst.    

 

8. Vidare forskning 
Då denna studie handlar om innovationsteknik är ekonomisystem inte centralt. Därför är ett 

förslag för framtida forskning att utforma nya ekonomiska mått för produktionspersonalens 

innovationsarbete med stöd av denna uppsats.  

 

Ett annat förslag som inte heller behandlas till följd av studiens avgränsning är hur marknaden 

och kunder kan kopplas ihop med fabrikspersonalens innovationsarbete med stöd från denna 

studie. Marknaden påverkar företagens ramar i innovationsarbetet, men frågan är hur 

medarbetare som arbetar i den operativa kärnan kommer närmare marknad och kunder.    
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Intervjuer 

 
ABB LV Motors i Västerås  

Bergqvist, Fredrik; produktionschef. 2015. Par- intervju 2 december.  

Larsson, Mikael; underhållschef. 2015. Par- intervju 2 december. 

 

Volvo construction equipment i Västerås  

Hentschel, Stefan; Human Resource Business Partner. 2015. Par- intervju 2 december. 

Thiger, Rolf; Human Resource Business Partner. 2015. Par- intervju 2 december.  

 

Metso i sala 

Vannfält, Jakob; Personalchef för enheterna i Sverige, Norge & Danmark .2015. par-intervju 

30 november. 

Karlsson, Krister; Product Manager. 2015. Par-intervju 30 november. 

 

10. Bilagor 

Intervjuguide: 
1.   Syftet med studien är att skapa en förståelse kring hur styrningen och uppdelning av 

arbetsuppgifter kan formas för att gynna idédrivande och förändringsförmåga hos 

personal som arbetar nära golvet där produktionen sker. 

 

2.   Hur upplever du att idéer skapas och drivs fram på företaget och hur visar sig detta? 

Kan du ge exempel på en idé som har drivits fram; Vad var drivkraften till detta? 
- Från vilka håll kommer flest idéer in i företaget? Vart kommer flest fungerande idéer 

ifrån? 

- Har personal som arbetar nära produktionsgolvet kunskap för att kunna ge 

användbara idéer? -Finns det möjlighet att kontakta andra avdelningar för att hitta 

en kompetens som behövs för att samarbeta med  

- Vad händer då personal kommer fram med idéer? Finns tydliga steg för att gå 

vidare? vem kontaktas? 

- Gav organisationsledningen stöd för insatsen? 

- Finns det belöning hos idéskaparen vid framdrivning av idéer? 

-Hur kommuniceras detta till andra områden som iden kan ta nytta av? 

  

3.   Hur upplever du att styrningen sker genom: direktiv och instruktioner?, Målstyrning?, 

Idéstyrning? 
- Är idédrivande något som inkluderas i arbetsbeskrivning? 

-Uppmanas personal till att vara nyskapande? 

 

4.   Ser du en koppling mellan ledningens sätt att styra och förekomsten av idédrivande? 

5.   Har du några idéer om hur man skulle kunna ändra på företagets ledningssätt för att ge 

mer stöd och motivation till att driva fram idéer? 
 


