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Sammanfattning 

Ett företags organisationskultur erkänns idag av många som en viktig faktor när det 

handlar om att skapa innovationer i en industriell kontext. Anledningen till detta är att 
organisationskulturen utgör den grund av gemensamma antaganden och värderingar 
som präglar beteendet i en organisation. Många författare har undersökt samspelet 

mellan organisationskultur och innovationsförmåga och vissa har också gjort försök 
att beskriva hur en organisationskultur som stödjer innovation bör se ut. (se till 

exempel Kanter, 1985 och Martin & Terblanche, 2004) 

I denna uppsats presenteras och jämförs olika parametrar, som typiskt sett sägs ingå 

i en organisationskultur som stödjer innovation, på tre fallföretag i en gemensam 
koncern. Likheter och olikheter identifieras i företagens tillvägagångssätt och dess 

effekt på kulturen, varpå rekommendationer lämnas angående hur företagen vidare 
kan agera för att öka förutsättningarna för innovation i organisationen genom 
kulturstyrning.  

Uppsatsen diskuterar också, utifrån fallföretagens situationer och medarbetarnas 

uppfattningar, huruvida det verkligen går att generalisera bilden av vad som är en 
innovationskultur på alla företag. En slutsats blir att en företagsledning måste anta en 
situationsanpassad inställning till sin teknokratiska och socioideologiska styrning för 

att skapa en lämplig innovationskultur som är anpassad till företagets strategiska 
inriktning. 
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Abstract 

Organizational culture is by many recognized as an important factor in managing 

innovation, due to its ability to influence organizational behavior through shared 
values and beliefs. Many scientists have investigated the interaction between 
organizational culture and innovativeness. Some have also attempted to describe the 

cultural characteristics shared by innovative companies. (See for instance Kanter, 
1985 and Martin & Terblanche, 2004) 

In this report a number of determinants of organizational culture, which typically are 
claimed to promote innovation, are investigated in three case companies. Similarities 

and dissimilarities are identified in the different policies and processes of the 
companies, as well as their impact on the organizational cultures. The results of this 
report lead to a number of recommendations to the management teams, these 

concerns managerial steps aiming to develop the organizational culture to be more 
supportive of innovation. 

The report also discusses whether it is possible to make general conclusions with 
regard to the features of an organizational culture particularly supportive of 

innovation. It is concluded that a management team has to adopt a contingency 
approach towards its technocratic and socio-ideological control in order to create an 
innovation culture appropriate with the strategic direction of the company. 
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1 INLEDNING 
Förmågan att hantera innovation, det vill säga genereringen och implementeringen av nya idéer, 

betraktas idag som nödvändig för organisationer när det kommer till att säkerställa långsiktig 

framgång på en konkurrensfylld marknad. Anledningen till detta är enkel; företag med denna 

förmåga har lättare att svara på de utmaningar som en föränderlig marknad kan komma att 

ställa, än företag som saknar denna förmåga. 

Kreativitet och innovation är nära relaterade begrepp. Faktum är att kreativitet kan betraktas 

som en utlösare av innovation, då detta påverkar förmågan att generera idéer. Kreativ förmåga 

härkommer ofta från hårt arbete och envis experimentering. Thomas Edison, till exempel, 

prövade 10000 ämnen innan han lyckades utveckla en lämplig glödtråd för glödlampan (Locke & 

Kirkpatrick, 1997). I den industriella världen existerar en intim relation mellan kreativitet och 

ämneskunskap. Emellertid bör det understrykas att psykologiska faktorer spelar en kritisk roll i 

kreativt arbete. Kreativitet är i grund och botten en kognitiv process som inte enbart kan tvingas 

fram genom ett företags teknokratiska styrning. Många managementforskare belyser av denna 

anledning organisationskulturens roll i påverkan på ett företags innovationsförmåga.  

En organisationskultur reflekterar ett företags värderingar och prioriteringar. Den formas och 

bibehålls genom interpersonella interaktioner mellan organisationsmedlemmar och den utgör 

grogrunden för de gemensamma antaganden, värderingar och normer som präglar agerandet i 

organisationen. Det går således att betrakta organisationskultur som en brygga mellan vad 

ledningen kommunicerar ut, och vad som egentligen händer i organisationen.  

Just denna överföring, mellan vad som sägs och vad som görs, brukar vara ett problem inom 

innovationsområdet. Forskare som bland annat Kanter (1985) har pekat på att många stora och 

äldre organisationer förstår och erkänner vikten av innovation, dock är det få av dessa som är 

verkligen lyckas åstadkomma innovationer.  

Det finns ett flertal studier som beskriver vilka karakteristika som präglar en innovativ 

organisation. Ytterst få av dessa studier behandlar dock hur dessa karakteristika ska uppnås 

(Trott, 1998). Det finns således ett behov för att empiriskt undersöka hur en företagsledning kan 

arbeta för att skapa de förutsättningar som sägs ingå i en kultur som stödjer innovation. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Många studier har haft för avsikt att undersöka vilka karakteristika som präglar en kultur eller 

en organisation som stödjer innovation. På området finns mycket litteratur där olika forskare 

har lämnat sitt bidrag om vilka karaktärsdrag i en organisation som präglar företag med 

förmågan att skapa innovation. Ofta har ett specifikt område studerats varpå det har satts i 

relation till företagets prestationer vad gäller innovation. Till exempel har forskare visat att det 

finns ett samband mellan innovation och utsträckningen av tvärfunktionellt samarbete. Denna 

typ av forskning har resulterat i att litteraturen på ämnet ackumulerats till en lång rad med 

karakteristika som bör upprätthållas i en organisation för att stödja innovation (se exempelvis 

Martins & Terblanche, 2004). Det finns dock en avsaknad av: 

1. Studier som undersöker dessa karakteristika i empirin (Martins & Terblanche, 2003) 

2. Studier som beskriver hur vissa av dessa olika karakteristika ska uppnås (Trott, 1998) 
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3. Dessutom är det få studier som empiriskt undersöker dessa karakteristika i sin helhet samt i 

förhållande till varandra i en organisation. Som nämnt tidigare riktar de flesta in sig på ett visst 

område.  

Detta betyder att det finns utrymme för studier som fyller dessa luckor i forskningen. Denna 

uppsats avser att göra en första ansats i denna riktning.  

1.2 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för vad innovationskultur är. Vidare avser arbetet 

undersöka om innovationskultur kan frammanas och i så fall hur.  

Detta syfte kommer att uppfyllas genom genomförandet av en litteraturstudie samt genom en 

komparativ fallstudie på tre svenska företag.  

1.3 DISPOSITION OCH LÄSANVISNINGAR 

Arbetet är uppdelat i nio kapitel. Detta första kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till 

ämnet som rapporten kommer att behandla samt att ge en beskrivning till varför projektet har 

genomförts. Nästföljande kapitel, kapitel två, beskriver det teoretiska ramverk bestående av 

ekonomiska teorier och modeller som ligger till grund för beskrivningen av kulturens utseende 

som utgör kapitel fem samt för de förbättringsförslag som presenteras i kapitel sju. I kapitel tre 

beskrivs och motiveras den metod som har använts för att uppfylla syftet med arbetet. I kapitel 

fyra kommer nödvändig bakgrundsfakta om de tre fallföretagen att presenteras. Här beskrivs 

fallföretagets verksamhet och ekonomiska bakgrund, utvecklingsarbete samt 

innovationsprocess. Denna information är nödvändig för att förstå den aktuella kontexten som 

skapar förutsättningarna för kulturens utseende i de tre fallföretagen. I kapitel fem beskrivs 

kulturens utseende på de tre olika fallföretagen utifrån medarbetares egna erfarenheter och 

åsikter. Kapitlet är uppdelat enligt ett antal parametrar av kultur som enligt befintlig teori sägs 

ha en påverkan på ett företags innovationsförmåga, vilka har presenterats i teorikapitlet. 

Kulturens utseende sammanställs i tabellform i slutet av kapitel fem. I avsnitt fem presenteras 

ett antal problem som de olika företagen har när det kommer till att skapa en kultur som stödjer 

innovation. I kapitel sex diskuteras den bild av kulturena som återgetts i kapitel fem. I detta 

kapitel problematiseras fenomenet ”innovationskultur”. I kapitel sju diskuteras de problem som 

presenterades i kapitel fem utifrån befintlig teori samt utifrån framgångsrika exempel som 

identifierats i empirin. Utifrån denna diskussion ges förslag på hur företagen kan agera för att 

frammana innovation i organisationen. I kapitel åtta sammanställs de slutsatser som arbetet har 

kommit fram till och i kapitel nio diskuteras studiens begränsningar utifrån ett 

metodperspektiv. Dessutom belyses studiens forskningsområde i ljuset av annan motstridig 

forskning.  

För att få en full förståelse och fullständigt svar på de frågeställningar som ställts bör hela 

arbetet läsas. För läsare med mindre tid rekommenderas att teoristycket (kapilet två) läses 

inledningsvis. Därefter kan läsaren inhämta bakgrundsinformation om företagen genom att ögna 

igenom tabellen som sammanställer bakgrundsinformationen i slutet av kapitel tre. I kapitel fem 

inleds varje stycke med en kort ingress som sammanfattar de anställdas upplevelser kring varje 

aspekt av kulturen. För att undvika att behöva läsa varje stycke i detta kapitel, med ingående 

beskrivningar av anställdas svar, kan läsaren istället välja att läsa igenom varje ingress och 

därefter titta igenom sammanfattningen i tabellform i slutet av kapitlet. Därefter kan läsaren 
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välja att läsa kapitel sex i sin helhet för att sedan läsa sammanfattningen av de 

rekommendationer som lämnas i kapitel sju i avsnittet 7.6. 

2 INNOVATION OCH KULTUR I TEORIN 
I detta kapitel presenteras de utgångspunkter som är nödvändiga för läsaren att 

känna till för att tillgodogöra sig resten av rapporten. Bland annat presenteras det 

teoretiska ramverk som kommer att utgöra stommen för empiri och 

analysavsnittet. Syftet med att införa ett teoretiskt ramverk är att ge empirin och 

analysen en bestämd struktur samt att tillföra en metod för framtagandet av den 

bild av kulturen på fallföretagen som arbetet syftar till att framföra.  

2.1 ORGANISATIONSKULTUR OCH BETEENDE 

De allra flesta forskare på området har en relativt jämförbar föreställning om vad fenomenet 

”organisationskultur” innefattar. Dessa refererar ofta till organisationskultur som ett antal 

antaganden och värderingar som utgör basen för beteendet i en organisation. En mycket 

inflytelserik teoretiker på området är Edgar Schein, varför dennes modell över kultur får utgöra 

en utgångspunkt för arbetet. Schein (2004) beskriver att det finns tre nivåer av kultur i en 

organisation. Dessa tre nivåer har en tät relation emellan sig och påverkar varandra.  (Schein, 

2004) 

 

Den första och minst tydliga nivån består av de uppfattningar och grundläggande antaganden 

som existerar i organisationen. Dessa existerar utom organisationsmedlemmarnas vetskap och 

tas således för givna. Enligt Schein är det en organisations grundläggande antaganden som utgör 

essensen i dess kultur. Dessa är gamla lösningar på problem som har anammats i organisationen 

eftersom att de historiskt sett har visat sig fungera bra. Därefter har man fortsatt att lära ut 

dessa lösningar till nya organisationsmedlemmar, som det rätta sättet att tänka, uppfatta och 

känna i relation till ett antal givna situationer. (Schein, 2004)  

 

Den andra nivån av kultur är normer och värderingar. Denna nivå är organisationsmedlemmarna 

mer medvetna om än den första nivån. Värderingar är de sociala principer, mål och standarder 

som medlemmar av kulturen tilldelar ett inneboende värde. Värderingar utgör människans 

grund för vad som är rätt eller fel och är nära förknippade med starka känslor. Normer är de 

oskrivna regler som gör att medlemmarna i en organisation vet vad som förväntas av dem i en 

mängd olika situationer. Det går att säga att värderingarna specificerar vad som är viktigt för 

medlemmarna i en kultur medan normerna klargör vilket beteende som är normalt och 

onormalt. Normer och värderingar är nära kopplade till varandra på så vis att det beteende 

normerna sanktionerar ofta går att spåra tillbaka till värderingar. Enligt Schein så håller sig 

medlemmar av en organisationskultur till ett antal värderingar och normer endast eftersom att 

deras egna grundläggande antaganden stödjer dessa. (Hatch, 1997)  

Den tredje kulturnivån utgörs av vad Schein kallar artefakter. Artefakter omfattar fysiska 

manifestationer så som byggnader och arkitektur, beteendemässiga manifestationer så som 

formaliserade och icke formaliserade rutiner och processer samt verbala manifestationer som 
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genomsyrar kommunikationen i organisationen. Artefakterna är de mest synliga kulturella 

fenomenen i en organisation och således de som är lättast att studera. (Hatch, 1997) 

Organisationskulturer härstammar i stora drag från tre olika källor; 1) organisationens 

grundares uppfattningar, värderingar och antaganden, 2) erfarenheterna gruppmedlemmar 

upplever när organisationen utvecklas och 3) nya uppfattningar, värderingar och antaganden 

som tas in i organisationen av nya medlemmar och ledare. (Schein, 2004)  

2.1.1 Kulturstyrning 

Eftersom att organisationskultur inte är ett definitivt fenomen, utan formas av nya 

uppfattningar, värderingar och antaganden som tas in i organisationen, går det att föreställa sig 

att kultur kan ledas för att anta ett önskat tillstånd. På detta vis skulle ledare, genom att forma 

kulturen, kunna försäkra sig om att medarbetare agerade på ett visst sätt utan att utöva direkt 

kontroll gentemot dessa. Frammanandet av en önskad kultur betraktas således av många som 

ett kraftfullt styrningsverktyg i en organisation. Schein (2004) menar att det finns sex stycken 

verktyg, vilka ledare kan använda för att frammana en viss typ av kultur. Dessa mekanismer 

presenteras i figur 1.  

 
Figur 1 Scheins (2004) modell över hur ledare kan påverka kultur – Schein (2004) menar att det finns 

primära och sekundära mekanismer för hur ledare kan påverka kultur 

O’Reilly och Chatman (1996) har tagit fram en mer generell bild för hur ett beteende kan 

induceras i en organisation. Denna modell kompletterar emellanåt Scheins modell på så vis att 

de flesta metoder som Schein presenterar går att sortera in i denna. O’Reilly & Chatman (1996) 

menar att det finns fyra övergripande mekanismer som för att skapa ett beteende i en 

organisation. Dessa fyra mekanismer är: kommunikation, belöning, deltagande och symbolik. 

(O’Reilly & Chatman (1996), citerad i (Hartmann, 2006) 

Mekanismen för kommunikation utgår ifrån antagandet att informationsutbytet mellan 

människor har en påverkan på individens uppfattningar och verklighetsbild. Av denna anledning 

ska ledningen i ett företag agera för att försöka främja kommunikation som säkerställer 

konsistent förståelse hos individen för vad som är viktigt och som minimerar motsägelsefulla 

tolkningar hos denne. (O’Reilly & Chatman (1996), citerad i (Hartmann, 2006)  

Mekanismen för belöning går ut på att organisationer genom belöning kan motivera och 

inducera ett visst beteende. Det finns två olika typer av belöningar; inneboende och extrinsic. 

Inneboende belöningar erhålls från individen själv och uppstår från de bedömningar denne gör 

av sig själv genom att jämföra egna prestationer med interna mål och standarder. Inneboende 
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belöning är således svår att styra. Extrinsic belöning kommer från ett externt ursprung, genom 

till exempel feedback eller materiella belöningar. (Locke and Latham, 2002), citerad i 

(Hartmann, 2006). Extrinsic belöning går att dela upp i materiella och immateriella former. 

Materiella belöningar kan tillexempel bestå av monetära belöningar eller priser. Immateriella 

belöningar kan till exempel bestå av erkännande i organisationen, status och feedback från 

medarbetare eller möjligheten till utökade utvecklings- eller karriärmöjligheter. Extrinsic 

belöning kan också härstamma från både formella och informella belöningssystem. Formella 

system för belöning skulle kunna vara utmärkelser, bonussystem, befordringssystem och så 

vidare.  

Mekanismen för deltagande utgår ifrån att personer som utför en uppgift på grund av ett eget val 

kommer att känna sig mer motiverade att utföra denna uppgift. Deltagande är också en aspekt i 

en organisation som också sägs ha en direkt effekt på innovation eftersom att detta påverkar 

medarbetares engagemang att förbättra positivt, se stycke 2.3.1.2. (O’Reilly & Chatman (1996), 

citerad i (Hartmann, 2006) 

Mekanismen för symbolik utgår ifrån att det talade ordet har mindre effekt på individer än 

symboliken i agerande. Om personer med makt i en organisation agerar på ett visst vis sänder 

detta ut tydligare signaler om vad som är viktigt i organisationen än formella uttalanden. Många 

av de primära metoder ledare kan använda sig av för att påverka kultur går att sortera in under 

symbolikaspekten i O’Reilly och Chatmans modell. Till exempel resursallokering utgör ett tydligt 

exempel på symbolik. (O’Reilly & Chatman (1996), citerad i (Hartmann, 2006) 

En begränsning med Scheins modell är att denna utgår ifrån att det är den formella ledaren i en 

organisation som har den yttersta förmågan att påverka kulturen och beteendet i 

organisationen. Det behöver dock inte alltid vara den formella ledaren i en grupp som har störst 

inflytande på övriga gruppmedlemmar. I sammanhanget brukar begreppet makt användas. Makt 

avser potential att influera andra. Mer formellt går det att säga att makt är kapaciteten att 

påverka ett beteende eller en attityd hos någon annan på ett önskvärt vis (Greenberg & Baron, 

1995) Det finns fem baser för individuell makt. Dessa är belöningsbaserad makt, vilket innebär 

att en individ har makt över övriga anställda eftersom att denne allokerar belöningar i företaget, 

straffbaserad makt, vilket innebär att en individ har makt i organisationen eftersom att denne 

har möjligheten att straffa anställda som inte agerar i enlighet med dennes önskemål, legitim 

makt, vilket innebär att en individ har makt i organisationen eftersom att denne har en erkänd 

rätt att utöva auktoritet gentemot andra individer i organisationen på grund av dennes 

hierarkiska position, referensbaserad makt, vilket innebär att en individ har makt i 

organisationen eftersom att denne är omtyckt, beundrad och respekterad i organisationen, samt 

expertbaserad makt, vilket innebär att en individ har makt över andra individer i en organisation 

eftersom att dessa upplever att denne vet vad som är bäst. (Greenberg & Baron, 1995)  

2.1.2 Kritik mot Scheins teorier 

Det råder stor oenighet bland forskarna om organisationskultur verkligen är ett fenomen som 

går att leda. Vissa forskare menar, som presenterat ovan, att om kulturen påverkar beteendet via 

normer och värderingar bör det vara möjligt att styra dessa normer och värderingar för att 

inducera ett visst beteende i organisationen. De teoretiker som är av denna mening antar ett så 

kallat ”variabelsynsätt” på kultur. 

Det komplexa med fenomenet organisationskultur är hur som helst att även de mekanismer som 

ledare använder sig av för att sprida organisationskultur i sig går att betrakta som en del av 
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kulturen, i form av artefakter. (Schein, 2004) Detta gör det lätt att hamna i en frågeställning som 

påminner om den om hönan och ägget. Kritiker mot variabelsynsättet menar i enlighet med detta 

resonemang att det är orimligt att ledare har förmågan att på ett objektivt vis betrakta kulturen 

utan att själva påverkas av den. (Hatch, 1997)  

Vidare menar man att även om ledare skulle ha förmågan att objektivt styra kulturen utan att 

påverkas av den skulle det ändå finnas en begränsad möjlighet för dessa att kontrollera de 

tolkningar som medlemmarna gör av dem. (Hatch, 1997)  

2.2 INNOVATION 

Schumpeter är troligtvis en av de mest inflytelserikaste författarna inom ämnet innovation. Han 

publicerade mängder av artiklar på ämnet fram till sin död 1950. Sedan första halvan av 

nittonhundratalet, då Schumpeter var verksam, har dock ämnet fullkomligt exploderat i 

managementlitteraturen. Antalet humanistiska artiklar innehållande begreppet ”innovation” har 

sedan 1950-talet stigit från cirka 0.01% av den totala mängden publicerade humanistiska 

artiklar till ungefär 0,4% under 2006. (Fagerberg & Verspagen, 2008)  

I samband med ämnets expansion har en stor mängd definitioner av begreppet uppkommit och 

dessa uppvisar en stor variation beroende på källa. Vid begrundande av begreppet ”innovation” 

förefaller det sig för många naturligt att tänka på tekniska innovationer eller 

produktinnovationer. Hur som helst antar de flesta definitioner av begreppet ett vidare 

perspektiv. (Tidd & Bessant, 2009)  

Den enklaste definitionen av innovation är kanske; ”Introduktionen av något nytt”. Denna 

definition är hur som helst en aning allmängiltig och i resten av denna rapport kommer en syn 

på innovation att tillämpas som har sitt ursprung i Kanter (1985):  

”Innovation refers to the process of bringing any new, problem solving idea in to use. Ideas for 

reorganizing, cutting costs, putting in new budgeting systems, improving communication, or 

assembling products in teams are also innovations. Innovation is the generation, acceptance and 

implementation of new ideas, processes, products or services. It can thus occur in any part of a 

corporation, and it can involve creative use as well as invention.” (Moss Kanter, 1985) 

I denna definition  spelar implementering en central roll. Detta är typiskt för definitioner av 

innovation. Det må finnas en stor varietet av definitioner. Hur som helst belyser dessa ofta, som 

här, skillnaden mellan begreppen ”innovation” och ”idé”. Innovationer avser inte bara 

genereringen av idéer utan även implementeringen av dessa, det vill säga försöket genomföra 

idéerna i praktiken. (Tidd & Bessant, 2009) Detta betyder att innovationer i regel medför 

förändring, vilket i sin tur betyder att förmågan att hantera innovation involverar förmågan 

anpassas. (Moss Kanter, 1985)  

Det går att göra en grov uppdelning av innovationsprocessen genom att skilja på just 

genereringen och implementeringen av idéer. (Hurley & Hult, 1998) Denna uppdelning spelar en 

väsentlig roll i resten av detta arbete. 

2.2.1 Olika sätt att klassificera innovation 

För få en ännu bättre uppfattning om innebörden av begreppet innovation är det möjligt att 

undersöka på vilka olika sätt begreppet kan klassificeras. En vanlig uppdelning av innovationer 

är att skilja på radikala och inkrementella sådana. Denna klassificering har sitt ursprung i 

Shumpeters teorier om kreativ förstörelse. Schumpeter menade att vissa speciella händelser i 
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utvecklingen har förmågan att bryta ner befintliga uppfattningar och ändra spelregler i en 

aktuell kontext. Detta, menade han, sker vid införandet av radikala innovationer. (Tidd & 

Bessant, 2009) 

För att ytterligare förtydliga är radikala innovationer dem som leder till stora skillnader i 

aktiviteterna i den betraktade kontexten. (här: organisationen) Dessa representerar stor 

förändring från det tidigare utövandet. Inkrementella innovationer orsakar inte lika stora 

förändringar utan de är mer kontinuerliga till sin karaktär. Det går att tänka på inkrementella 

innovationer som att göra det vi redan gör fast bättre, emedan radikala innovationer handlar om 

att göra något helt nytt. (Tidd & Bessant, 2009) 

Enligt Kanter (1985) är inkrementella innovationer enkla att få igenom i en organisation just 

eftersom att de inte är kopplade till särskilt stora förändringar. Radikala innovationer kräver 

dock i regel inte bara större förändringar utan även en högre grad av risktagande och större 

investeringar än inkrementella innovationer. Detta gör dem svårare att genomföra. Problemet, i 

detta avseende, är att den traditionella organisationen ofta är strukturerad för att minimera 

risktagande och avvikelser. Detta gör den i sin tur mindre mottaglig för radikala innovationer. 

Kanter (1985) beskriver det som att den osäkerheten som är associerad med 

innovationsprocessen står i skarp kontrast till organisationens syfte i sig självt. (Moss Kanter, 

1985)  

En annan grund för klassificering är ursprunget till innovationen. Detta kan både vara externt 

eller internt. Innovationer med externt ursprung kan till exempel komma ifrån inköp eller 

imitationer. (Damanpour & Evan, 1984) Van De Ven (1986) skriver att så länge som idén 

uppfattas som ny för de personer som är involverade går den att betrakta som en innovation, 

även om det för andra kan förefalla som en imitation av något som existerar någon annanstans. 

(Van De Ven, 1986) Myntaren av begreppet ”open innovation”, Henry Chesbrough, belyser 

vikten av att söka efter idéer med externt ursprung på dagens snabbrörliga marknader. Denne 

menar att det har skett ett paradigmskifte på så vis att tiden då företag endast kunde leta efter 

idéer med internt ursprung är över. (Chesbrough, 2003) 

I detta arbete görs en skillnad på direkt affärsskapande innovationer och sekundärt 

affärsskapande innovationer. Direkt affärsskapande innovationer innefattar innovationer som 

direkt kan leda till nya affärstillfällen för företaget. Detta skulle tillexempel kunna vara 

införandet av en ny produkt, en ny marknadsstrategi etc. Direkt affärsskapande innovationer är 

sådana som i regel sker på försäljningsavdelningar, marknadsavdelningar och 

produktutvecklingsavdelningar. Sekundärt affärsskapande innovationer eller 

effektivitetsskapande innovationer innefattar idéer som sekundärt kan leda till nya 

affärstillfällen genom tillexempel effektivitetsförbättringar. Sekundärt affärsskapande 

innovationer kan ske var som helst i en organisation men typiskt sett är denna typ av 

innovationer viktiga på en produktionsavdelning eller inköpsavdelning. 

2.2.2 Innovation och produktutveckling 

Eftersom att denna fallstudie äger rum på produktutvecklingsavdelningar förefaller det lämpligt 

att presentera olika strategier som företag kan anta i produktutvecklingsarbetet, då ett företags 

strategier har en stark påverkan på den kultur som stimuleras inom företaget. (F Bakka, 

Fivelsdal, & Lindkvist, 2006)  

Enligt Porter finns det, enligt reglerna för marknadskonkurrens, två strategier företag kan anta 

för innovation på en marknadsplats, Innovation leader och Innovation follower. Ett företag som 
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avser att vara en Innovation leader siktar på att vara först på marknaden med nya produkter. 

Detta kräver ett stort strategiskt engagemang mot kreativitet och risktagande i 

produktutvecklingen och tät kontakt både med källor för relevant ny teknologisk kunskap och 

med marknadens behov och feedback. (Tidd & Bessant, 2009) Vid tillämpandet av denna 

strategi ligger fokus i företagets innovationsarbete mot sökandet av direkt affärsskapande 

innovationer. 

Ett företag som avser att vara en Innovation follower riktar mer fokus mot kunskap kring 

konkurrenter och deras teknologi. Detta företag siktar på att vara sent in på marknaden och 

baserar utvecklingen på imitering. Således behöver en Innovation follower inte vara lika bra på 

att ta risker kring produktutveckling som en Innovation leader och en nyckelkompetens för 

framgång är stora kunskaper i produktion och förmågan att hålla nere kostnader i hela 

värdekedjan. (Tidd & Bessant, 2009) Vid tillämpandet av denna strategi ligger fokus i 

innovationsarbetet mot sökandet av sekundärt affärsskapande innovationer. 

Ett företags strategi för FoU-arbetet bör också innefatta hur stor utsträckning av basicness och 

openness som man önskar tillämpa i organisationen. Ett företag kan välja att ha en hög 

utsträckning av basicness, vilket betyder att detta har för avsikt att inrikta mot grundläggande 

forskning. På motsatt vis kan ett företag välja att ägna sig mer åt ren utveckling, vilket innebär 

att de har en låg grad av basicness. Utsträckningen av openness avser hur öppet företaget önskar 

att vara när det gäller samarbete med externa aktörer. Om företaget väljer en hög utsträckning 

av arbete med externa aktörer har företaget en hög grad av openness och vice versa. Generellt 

sett gäller att en låg utsträckning av basicness, det vill säga en inriktning mot grundläggande 

forskning, och en hög utsträckning av openness korrelerar starkt. Av denna anledning bör de 

företag som har en låg utsträckning av basicness välja en innovationsstrategi som bygger på en 

hög utsträckning av openness. (Cassiman & Valentini, 2009) 

2.3 KULTUR SOM STÖDJER INNOVATION 

Det finns en mängd studier som har beskrivit hur en kultur ska se ut för att stödja innovation. Ett 

antal karakteristika återkommer frekvent i denna typ av litteratur. Dessa är: 

gränsöverskridande kommunikation och samarbete, debatt och ifrågasättande (öppen 

kommunikation), autonomi, deltagande beslutsfattande och frihet vid lösandet av uppgifter, låg 

formalisering och flexibilitet, tillgång till resurser, förmågan att ta risker, förtroende, samarbete 

och emotionell trygghet, lärande, uppmuntran av innovation och förekomsten av belönings-, 

rekryterings- och utvärderingssystem kopplade till innovation, god misstagshantering, etc. (se 

bland annat Martins& Terblanche, 1993, Ahmed, 1998, Trott, 1998, Tidd & Bessant, 2009, 

Hurley & Hult, 1998, Locke & Kirkpatrick, 1997, Moss Kanter, 1985, med flera) 

En sammanställning av de olika karakteristika som sägs stödja innovation återfinns i Martin & 

Terblanches (2003) modell. Denna återfinns i Appendix A2. 

2.3.1 Konceptuellt ramverk för studien 

I denna studie har ett ramverk utifrån en litteraturstudie tagits fram för att studera kulturen på 

de olika fallföretagen. Detta består av fem parametrar som belyses viktiga vid skapandet av en 

kultur som stödjer innovation. Dessa är; kontinuerligt lärande, autonomi & empowerment, den 

sociala aspekten, incitament för innovation och stöd för innovation. En sammanställning av 

ramverket presenteras i figur 2 och varje parameter beskrivs ytterligare i texten nedan. 
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Figur 2 Sammanställning av studiens konceptuella ramverk 

2.3.1.1 Kontinuerligt lärande  

Begreppet ”kontinuerligt lärande” avser ett företags förmåga att ackumulera och assimilera 

kunskap. (Trott, 1998) Innovation främjas av denna förmåga. En kultur som främjar 

kontinuerligt lärande uppmuntrar folk att tala med varandra och att hålla viktiga kunskaper och 

kompetenser uppdaterade. (Martins & Terblanche, 2003) Det finns således två aspekter att 

behandla när det gäller kontinuerligt lärande; kommunikation samt stöd och uppmuntran för 

kunskaps- och kompetensutveckling. 

Trott (1998) har tagit fram en intern kunskapsackumuleringsmodell, figur 3, vilken visualiserar 

hur kommunikation mellan individer leder till generering av genuina affärsmöjligheter och ökad 

kunskap. (Trott, 1998) 
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Figur 3 Trotts (1998) modell över intern kunskapsackumulering – Modellen visualiserar hur 

kommunikationen mellan individer i en organisation leder till kontinuerligt lärande och identifiering av 

tillfällen för innovation. 

I sin interna kunskapsackumuleringsmodell skriver Trott (1998) att en medvetenhet om 

organisationens behov är en viktig pusselbit i identifieringen av nya affärsmöjligheter. I dessa 

sammanhang kan inte vikten av tvärfunktionellt samarbete och tvärfunktionell kommunikation 

belysas nog. Ingen individ i en organisation har ju full förståelse för hela organisationens behov 

men genom kommunikation över avdelningsgränser ökar förståelsen för organisationens 

utvecklingsbehov. Tvärfunktionell kommunikation leder således till bättre förutsättningar för 

generering av nya idéer (Moss Kanter, 1985) Till exempel kan input från säljavdelningen om 

kunders upplevelser kring produktanvändandet ge bättre förutsättningar för innovation på 

produktutvecklingsavdelningen. 

Dessutom är gränsöverskridande kommunikation och samarbete viktiga faktorer vid 

implementeringen av idéer. Kanter (1985) menar att den vanligaste vägspärren innovativa 

individer möter i realiserandet av sin idé är för lite kommunikation med de avdelningar, vilka de 

är beroende av för att få tillgång till information. (Moss Kanter, 1985). Till exempel behöver 

produktutvecklingsavdelningen beroende av information och samarbete med 

produktionsavdelningen vid framtagandet av en ny produkt. 

Även inhämtandet av ny kunskap är en viktig aspekt av kontinuerligt lärande. Att det är viktigt 

att anställda håller kompetenser och kunskaper ajour för att stimulera innovation i en 

organisation är i sig inte svårt att förstå. Detta bidrar till nya insikter som kan leda till nya 

tillfällen för idéer och i sin tur innovation.  

Behållandet av kunskap är ytterligare en aspekt som är viktig då man talar om kontinuerligt 

lärande. Kritiska situationer för behållandet av kunskap uppstår i samband med att individer 

slutar i organisationen och i samband med projektavslut. Genom att behålla personal med 

mycket kunskap inom företaget samt genom att spara och projektdokument från avslutade 

projekt kan stora kunskapsförluster undvikas. En annan värdefull sak med att behålla personal 

inom företaget är att de personer som länge agerat inom ett företag ofta har ett stort kontaktnät 

vilket kan främja tvärfunktionell kommunikation. (Moss Kanter, 1985) 
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2.3.1.2 Den vertikala kedjan av makt och befogenhet 

Den vertikala kedjan av makt i en organisation påverkar innovation på många sätt. De flesta 

författare är ense om att en kultur som stödjer misslyckande och experimenterande bland 

medlemmar stödjer innovation. (Ahmed, 1998) (Martins & Terblanche, 2003) För att främja 

detta beteende bör organisationen tillhandahålla medlemmen den frihet och befogenhet i 

lösandet av uppgifter som krävs för att agera på detta vis. 

Deltagande vid beslutsfattande är en annan aspekt av den vertikala kedjan av makt som sägs 

påverka innovation i ett företag eftersom att detta ökar involveringen och engagemanget att 

förbättra. Dessutom sägs denna typ av beslutsfattande vara mer flexibelt, vilket också har en 

positiv påverkan på innovation. (Martins & Terblanche, 2003) Kanter (1983) belyser också att 

deltagande i beslutsfattande kan påverka innovation i en organisation då denna ökar 

informationsflödet i vertikal led. (Hurley & Hult, 1998)  

Deltagande vid beslutsfattande kan ske i olika utsträckning. Vroom och Yetton skiljer på 

autokratiskt beslutsfattande, konsultativt beslutsfattande samt beslutsfattande i grupp. 

Autokratiskt beslutsfattande innebär att ledaren löser problemet själv med information från 

gruppmedlemmar eller från dennes egen befintliga kunskap, konsultativt beslutsfattande innebär 

att ledaren delar problemen med gruppen men tar beslutet ensam. Beslutsfattande i grupp 

innebär slutligen att ledaren diskuterar problemet med gruppen. Denne fokuserar och leder 

diskussionen men gruppen gör det slutgiltiga beslutet. (Yukl, 2010) 

2.3.1.3 Den sociala aspekten 

I litteraturen över sociala aspekter som påverkar innovation brukar vissa faktorer som 

förtroende och öppenhet, konflikt och debatt samt öppenhet för nya idéer nämnas. (Se bland 

andra Tidd & Bessant, 2009, Martins & Terblanche, 2003, Ahmed, 1998) 

I dessa sammanhang brukar begreppet ”öppen kommunikation” förekomma, vilket sägs ha en 

positiv inverkan på ett företags innovationsförmåga. (Martins & Terblanche, 2003) Öppen 

kommunikation avser att kommunikationen i organisationen bygger på ärlig och okonstlad 

feedback, det vill säga att man i organisationen, oavsett nivå, kan ifrågasätta varandras idéer och 

vara oeniga på ett konstruktivt vis. (Locke & Kirkpatrick, 1997) Anledningen till att oenighet 

anses ha en positiv effekt på ett företags innovationsförmåga är att denna erbjuder en möjlighet 

att reda ut paradoxer och dilemman. (Martins & Terblanche, 2003) (Tidd & Bessant, 2009)  

På samma gång som personalen måste våga vara oeniga är det av stor vikt att varje individ 

känner sig trygg nog i gruppen för att agera kreativt och innovativt. Detta är en fin balansgång. 

Blir man sågad till fotknölarna, av en ”oenig” kollega, varje gång man presenterar en idé är det 

inte sannolikt att man känner en fortsatt trygghet/vilja att presentera förslag. Det är alltså 

viktigt att upprätthålla en balans mellan konflikt och trygghet och detta är en uppgift för ledaren. 

Judge et. Al (1997) menar att man bör eftersträva att hitta en familjär stämning i gruppen, det 

vill säga en sådan stämning att man litar så pass mycket på varandra att man vet att en smula 

kritik inte behöver betyda slutet på en god relation (Judge, Fryxell, & Dooley, 1997).  

Öppenheten för förändring och nya idéer i organisationen bland medlemmar och chefer är 

ytterligare en aspekt som påverkar ett företags förmåga att skapa innovation. Kanter (1985) 

skriver att det inte är förvånande att vissa företag är oförmögna att skapa innovationer då det i 

vissa företag existerar en tydlig attityd hos ledning och andra organisationsmedlemmar som är 

direkt negativ till förändring och nya idéer. (Moss Kanter, 1985)  
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2.3.1.4 Incitament för innovation 

För att skapa en kultur som stödjer innovation bör innovativt beteende belönas. (Martins & 

Terblanche, 2003) Detta kommer att visa anställda att beteendet är uppskattat varpå det 

kommer att bli det dominanta sättet att uppträda i organisationen. (Martins & Terblanche, 2003) 

Mekanismerna för belöning genomgicks i stycke 2.1.1 

2.3.1.5 Stöd för innovation 

Hur resurser allokeras är en effekt av en organisationskultur som påverkar innovationen i ett 

företag. Till resurserna hör tid, ekonomiska resurser, kompetens och utrustning. En sak som de 

allra flesta forskare är ense om är att en kultur som stödjer risktagande och experimenterande 

har en positiv effekt på innovation. (Trott, 1998) (Martins & Terblanche, 2003) Detta betyder att 

företaget måste tillhandahålla anställda tillräckligt med tid och resurser för att stödja detta 

beteende. 

3 METOD  
Syftet med detta kapitel är att redogöra för den metod som använts vid 

insamlandet av data till rapportens olika delar  samt vid analysen av dessa. Även 

konsekvenser av de gjorda valen samt kritik mot vald metod tas upp i kapitlet och 

därigenom blottas de styrkor och svagheter som metodvalet innebär för rapporten 

i sin helhet.  

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att besvara problemformuleringen genomfördes initialt en orienterande litteraturstudie. 

Syftet med denna var att identifiera de parametrar av en organisationskultur som sägs ha en 

påverkan på innovationsförmågan i ett företag. Metodteoretiker är oense angående om en initial 

litteraturstudie bör genomföras innan insamlingen av data påbörjas. Det finns för och nackdelar 

med detta. Nackdelarna är att detta kan begränsa författaren i datainsamlingen. Yin (1994) 

menar hur som helst att en initial teoriinsamling är ett essentiellt första steg i alla fallstudier 

som inte ska försummas. (Yin, 1994) I denna studie var genomförandet av en initial 

teoriinsamling att föredra eftersom att fenomenet kultur till naturen är komplext och således 

svårt att studera, varför ett teoretiskt ramverk var nödvändigt för att orientera datainsamlingen. 

Förstudien bidrog, på detta vis, till att det var möjligt att säkerställa att relevant material 

insamlades i den empiriska studien. De parametrar (undersökningsområden) som identifierades 

under den orienterande litteraturstudien var: förmåga att hantera kontinuerligt lärande, den 

vertikala kedjan av makt och befogenheter, den sociala aspekten, incitament för innovation samt 

stöd för innovation.  

 

Nästa steg i processen var val av företag. Tre fallföretag i en gemensam koncern valdes ut för att 

besvara studiens problemfrågor (dessa företag beskrivs vidare i kapitel fyra). På de tre 

fallföretagen genomfördes en enkät och ett stort antal intervjuer. Dessutom genomfördes en 

studie av skrivet material på företagets intranät samt en del deltagande observationer på 

koncernens huvudkontor. Två saker söktes via dessa datainsamlingsmetoder; en nulägesbild av 

vad man i företagen gör för att upprätthålla de olika parametrar i en kultur som sägs stödja 
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innovation samt hur de anställda i företagen upplever att detta arbete fungerar. Denna 

datainsamling ledde så småningom till en matris innehållande en nulägesbild som, utifrån de 

identifierade undersökningsområdena, beskrev företagens verksamhet och de anställdas 

uppfattningar om denna. 

För att undersöka om och hur innovationskultur kan frammanas i en organisation analyserades 

den nulägesbild som erhållits av kulturen i företagen. Under denna fas försökte författaren 

identifiera orsaker till likheter och skillnader i resultaten. Utifrån detta kunde även ett antal 

rekommendationer ges angående hur företagen skulle agera för att frammana 

innovationskultur. Exempelvis kunde ett företag (A) ha fått bra resultat på en aspekt. Avsikten 

var då att identifiera vad A gjorde som skiljde detta företag från de andra företagen så att A:s 

exempel kunde utgöra riktlinjer för fortsatt arbete i dessa. 

I figuren nedan visas tillvägagångssättet för studien. Detta är en konceptuell bild över hur 

tillvägagångssättet har sett ut. I verkligheten har processen varit iterativ och vissa av dessa 

stadier flutit samman. Till exempel genomfördes rapportskrivningen, den sekundära 

litteraturstudien och analysen av det insamlade materialet parallellt. I de följande avsnitten i 

detta kapitel redovisas för vissa, för fallstudier, relevanta delar av metoden. 



 

K
ap

it
el

: 
M

et
o
d
 

14 

 

 

Figur 4 Bilden visualiserar studiens tillvägagångssätt. I verkligheten har förloppet har inte varit fullständigt 

linjärt utan ett kontinuerligt itererande mellan olika faser har präglat processen. 

3.2 VAL AV METOD FÖR DATAINSAMLING 

För att besvara problemfrågorna i denna rapport har en fallstudie genomförts. Anledningen till 

detta är att frågeställningarna tillhör ett relativt outforskat område samt att dessa är av 

karaktären ”Hur?” och ”Varför?”. I dessa situationer är fallstudier lämpliga (Eisenhardt, 1989) 

(Yin, 1994) 

Anledningen till att en komparativ fallstudie med multipla fall genomfördes istället för en enkel 

var att detta antogs ge större utrymme för analys. Detta gjorde att styrkor och svagheter i de tre 

Problem-
områdes-

identifiering

•Det första steget i arbetet var identifieringen av studiens problemområde inklusive syfte och 
problemformulering

•En tidplan och en projektplan för det fortsatta arbetet upprättades samt initial metod

Initial litteratur-
studie

•Under den initiala litteraturstudien identifierades ett antal områden i en organisationskultur som 
sägs ha en effekt på ett företags innovationsförmåga

•På detta vis identifierades ett antal undersökningsområden

Utformning av 
studiens metod

•Därefter valdes fallföretag, varpå enkäten samt intervju-underlag konstruerades utifrån de 
identifierade undersökningsområdena

Insamling av 
empiri

•Genomfördande av intervjuer, enkät, insamling av skrivet material och deltagande observationer

•Den insamlade datan gav en nulägesbild över undersökningsområdena i fallföretagen - Vad gjorde 
företagen för att främja de olika aspekterna av kultur och hur upplevde de anställda att detta 
fungerade?

Sammanställ-
ning nulägesbild

•Efter att empirin insamlats sammanställdes nulägesbilden över undersökningsområdena i 
fallföretagen

•Detta resulterade i empirikapitlet och en matris med en nulägesbild av företagen gällande de olika 
parametrarna

Analys av 
insamlat 
material

•Under denna fas  analyserades nulägesbilden utifrån vad anledningarna kunde vara till att vissa 
parametrar inte fungerade i vissa företag men gjorde det i andra. Utifrån denna analys kunde 
slutsatser dras om vad företagen kunde göra för att förbättra förutsättningarna för kultur i sina 
organisationer. 

Rapportskriv-
ning

•Det sista steget i studien involverade skrivandet av rapporten, detta gjordes parallellt med den 
sammanställningen och analysen av nulägesbilden
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olika kulturerna kunde jämföras. På detta vis kunde sedan slutsatser dras angående 

rekommendationer för fortsatt arbete. Vidare finns det ett antal situationer då det är lämpligt att 

välja ett enstaka fall före multipla fall. Exempel är om ett extremt fall har identifierats eller om 

studien avser att testa befintlig teori. (Yin, 1994) I övriga fall är multipla fallstudier att föredra, 

då dessa betraktas vara mer robusta. Eftersom att syftet med denna studie inte passade in med 

någon av de situationer då enstaka fall är att föredra valdes en multipel fallstudie för att besvara 

problemfrågorna. 

Fallstudien kan till viss mån sägas vara deskriptiv och till viss mån förklarande. (Collins & 

Hussey, 2003) Den är deskriptiv på så vis att det empiriska materialet från studien beskriver hur 

de olika dimensionerna av kultur ser ut på de olika företagen. Den är förklarande på så vis att 

avsikten med studien är att förklara varför de olika dimensionerna av kultur ser ut som de gör 

på de olika företagen. Vidare kan denna fallstudie sägas vara av normativ sort eftersom att den 

utgår ifrån en utgångspunkt i teorin om hur en kultur bör se ut för att stödja innovation.  

3.2.1 Val av fallföretag 

I en komparativ fallstudie är val av fallföretag en viktig aspekt. I denna studie har 

utvecklingsavdelningarna på tre fallföretag valts ut för att besvara problemfrågorna; företag A, B 

och C. Dessa beskrivs ytterligare i kapitel fyra.  

Det finns ett antal principer att utgå ifrån vid detta val. Å ena sidan kan fall väljas, där författaren 

vid tidpunkten för val förutspår att de olika fallföretagen kommer att generera liknande resultat. 

Å andra sidan kan fall väljas, där författaren vid tidpunkten för val förutspår att de olika 

fallföretagen kommer att generera olika resultat som går att förklara i teorin. (Yin, 1994) 

(Collins & Hussey, 2003). I denna studie har fall valts där stora olikheter i resultaten 

förutspåddes. Detta val var fördelaktigt eftersom att studiens syfte inte är att generalisera och 

testa utan att utveckla och modifiera befintlig teori. (Yin, 1994) (Collins & Hussey, 2003) En 

annan anledning till att dessa fallföretag har valts är att de tillhör en gemensam koncern som 

just nu har ett strategiskt intresse i att öka sin tillväxt genom att arbeta med innovation. Detta 

innebär att även koncernen och företagen har ett strategiskt intresse i studien. Dessutom hade 

författaren god access till dessa företag.  

Som nämnt ovan i teorikapitlet kan innovation ske var som helst i ett företag. I denna studie har 

dock utvecklingsfunktionerna på de tre olika företagen valts ut. Anledningen till detta var att en 

avgränsning var nödvändig på grund av studiens tidsperspektiv. Dessutom ansågs 

utvecklingsavdelningar vara lämpliga undersökningsenheter för arbetet eftersom att de 

individer som arbetar med utveckling kan förväntas ha en förståelse för- och kunna relatera till 

begreppet innovation.  

I två av fallföretagen finns flera utvecklingsavdelningar. I företag A finns utvecklingsavdelningar 

för produktgrupp X, Y och Z och i företag C finns utvecklingsavdelningar för produktgrupp X och 

Y samt en som inte är kopplad till en specifik produktgrupp, Z (se kapitel fyra). På så vis kan 

studien både sägas undersöka multipla fall och multipla analysenheter.  

3.2.2 Insamling av primärdata 

I denna studie har data insamlats via intervjuer och enkäter. Dessa metoder för insamling av 

primärdata valdes eftersom att de är tidseffektiva. Intervjuer valdes som primär 

datainsamlingsmetod eftersom att dessa ger en djupgående och analyserande bild av 

verkligheten. Dock har intervjuer som datainsamlingsmetod ofta en lägre validitet än enkäter 
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eftersom att en generalisering av de resultat som erhålls görs på hela verkligheten. Av denna 

anledning genomfördes även en enkät. På detta vis har datainsamlingsmetoden triangulerats 

och arbetets validitet torde således vara hög. (Collins & Hussey, 2003) Detta är en styrka i denna 

datainsamlingsmetod eftersom att fallstudier ofta kritiseras för att ha låg validitet i 

datainsamlingen (construct validity). (Yin, 1994)  

Vid studier av kultur använder man sig i regel av en etnografisk metod för undersökningen. I 

dessa brukar deltagande observationer genomföras för att samla in data. Anledningen till att 

deltagande observationer inte har använts som huvudmetod för insamling av primärdata trots 

att studien avser att undersöka kultur är att författaren har haft en begränsad access till att delta 

i fallföretagens dagliga arbete på grund av deras geografiska placering. Dessutom har studien 

sträckt sig över en så begränsad tid, vilket är olämpligt för etnografiska studier, eftersom att 

dessa i regel tar lång tid att genomföra. (Collins & Hussey, 2003) 

3.2.2.1 Intervjuer 

Nulägesbilden i detta arbete utgår ifrån ett medarbetarperspektiv. De rekommendationer som 

presenteras riktar sig till ledningarna i fallföretagen och avser stödja dessa i hur de kan agera för 

att förbättra förutsättningarna för innovation på en medarbetarnivå. Eftersom att avsikten var 

att få en bild av hur medarbetarna upplevde situationen valdes först och främst personer 

anställda på företagens utvecklingsfunktioner, vilka utgör studiens fall, ut för intervjuer. Dessa 

var produktutvecklarna på företag A, utvecklarna samt en chef från ledningsgruppen på företag 

B samt produktutvecklarna och utvecklingscheferna på företag C (se organisationsschema i 

kapitel fyra). Totalt genomfördes 23 intervjuer.  

Under intervjuerna med dessa användes en intervjumall, i vilken undersökningsområdena 

användes för att orientera intervjun. Under varje rubrik fanns en mängd olika frågor som avsåg 

att ge en bild av det aktuella undersökningsområdet. Dessa frågor fungerade som stöd i det fall 

diskussionen inte flöt på automatiskt. Alla frågor gicks alltså inte igenom med varje 

intervjurespondent men varje undersökningsämne diskuterades. Det fanns således utrymme för 

fritt formulerade frågor samt uppföljnings- och fördjupningsfrågor. Intervjuerna med dessa 

individer kan således sägas vara semistrukturerade. Tillsammans med svaren i enkäten utgjorde 

dessa intervjusvar den nulägesbild som presenteras i kapitel fem. 

Förutom dessa intervjuer har intervjuer genomförts med ett antal andra individer på företagen 

som antogs ha en strategisk inblick i företagens verksamhet. Dessa var HR-chefen, 

kommunikationschefen och marknadschefen på företag A, produktutvecklingschefen och 

projektledarna från marknadssidan (B2C produktgrupp X samt B2B produktgrupp Y) på företag 

C samt VDn på företag B. Syftet med dessa intervjuer var att få en nödvändig 

bakgrundsförståelse för företagens situation och verksamhet samt för att ytterligare identifiera 

företeelser som kunde tänkas ha en effekt på kulturernas utseende i fallföretagen. Dessa 

intervjuer var strukturerade annorlunda än medarbetarintervjuerna och lite olika beroende på 

vem som intervjuades. Intervjuerna har varit allt från fria till semistrukturerade. 

Majoriteten av intervjuerna i denna studie genomfördes över telefon, med vissa undantag. Under 

intervjuerna antecknades de anställdas svar på datorn i form av stödord eller fulla meningar. 

Direkt efter intervjuerna transkriberades alla intervjuer till fullständiga texter. En 

sammanställning över alla intervjurespondenter, datum för intervjuer och 

kommunikationsmedel redovisas för i appendix A3. 
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Alla intervjurespondenter i arbetet är fullständigt anonyma. Av denna anledning har författaren 

använt sig av kodnamn i arbetet istället för att ange intervjurespondenternas riktiga namn. 

Nedan syns en sammanställning över alla kodnamn för respektive intervjurespondent samt 

intervjurespondenternas roller i organisationen. 

Tabell 1 Tabellen sammanställer rollerna för de kodnamn som används för intervjurespondenterna i arbetet 

Kodnamn Roll 

Företag A  

Pål Marknadschef varugrupp Y 

Sten Utvecklare varugrupp Z  

Kaj Produktutvecklare produktgrupp Y  

Josefine Produktutvecklare produktgrupp X 

Josef Produktutvecklare  produktgrupp X 

Camilla Kommunikationschef 

Ursula HR-chef 

Företag B  

Rasmus Utvecklingsroll 

Samuel Utvecklingsroll 

Margareta Chef, ledningsgruppen 

Tommy VD 

Företag C 

Bengt Produktutvecklingschef 

Viktor Utvecklingschef produktgrupp X  

Dan Utvecklingschef produktgrupp Y  

 Morgan Utvecklingschef avdelning Z 

 Therese Produktutvecklare produktgrupp X 

Hanna Produktutvecklare produktgrupp Y 

Tina Projektledare marknad B2C - produktgrupp X 

Katrin Projektledare marknad B2B - produktgrupp Y 

Mikaela Kommunikationschef 

Olga HR-chef 
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Centralt 

Göran Chef FoU 

Carl Representant koncerngemensamma stödfunktioner 

3.2.2.2 Enkäter 

En enkät ligger också till grund för den nulägesbild som presenteras av företagen. Enkäter har 

genomförts på företag A och B. Anledningen till att inga enkäter har genomförts på företag C är 

att företaget en bit in under studiens gång valde att avstå från enkätundersökningen1. 

De enkätrespondenter som valdes ut för att svara på enkäten var de anställda på företagens 

utvecklingsfunktioner, vilka utgör studiens fall. I företag A skickades enkäten ut till samtliga 

anställda på utvecklingsavdelning X, Y och Z. Dock svarade inte tre personer på avdelning X. 

Totalt svarade sju personer, alla anställda på avdelning Y och Z samt tre anställda på avdelning 

X. På företag B skickades enkäten ut till samtliga anställda som på något vis var inblandade i 

utvecklingsarbetet. Dessa var utvecklingsingenjörerna, en chef i ledningsgruppen (Margareta), 

produktionschefen, underhållschefen och processingenjörerna. Dock svarade inte en 

processingenjör. Således svarade sex personer från företag B på enkäten. En sammanställning 

över alla enkätrespondenter redovisas för i appendix A4. 

Alla frågor i denna utformades ifrån befintlig teori. På grund av arbetets omfattning har inte alla 

frågor i enkäten valts att inkluderas i nulägesbilden utan enkäten har först och främst använts 

som stöd för att tolka kvalitativ data från intervjuerna samt för att undersöka huruvida svaren i 

intervjuerna går att generalisera på hela utvecklingsavdelningarna. Den fulla enkäten med svar 

presenteras i appendix A5. 

3.2.2.3 Studie av skrivet material 

Förutom de intervjuer och de enkäter som genomförts har skriftligt material insamlats från 

koncernens intranät. Detta i form av Årsredovisningar från 2008 och 2009, handouts från 

koncernens ledningsmöten 2010, utvärderingskriterier samt instruktioner för 

medarbetarsamtal, presentationer berörande den innovationsprocess som tillämpas i företag C 

samt ett antal artiklar. Allt material har inhämtats från koncernens gemensamma intranät. Detta 

framförallt använts för att få en bakgrundsförståelse för koncernen och företagen i form av 

deras strategiska inriktning, finansiella position och personalpolitik. Dessa källor har även i viss 

mån besvarat vad företaget formellt genomför för att skapa en kultur som stödjer innovation. 

3.2.2.4 Deltagande observationer 

Deltagande observationer har dessutom genomförts på koncernens huvudkontor, då studiens 

författare har utfört stora delar av arbetet därifrån, och således deltagit vid luncher och 

fikaraster. Genom dessa informella tillfällen har ytterligare kunskap om företagens situation 

inhämtats. 

  

                                                   

1
 Detta trots att arbetets uppdragsgivare, koncernens FoU-avdelning, initialt sett hade bistått författaren vid val av företag 
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Tabell 2 Sammanställning över studiens metoder för datainsamling. 

Datainsamlingsmetod Kommentar Användningsområde i arbetet 

Intervjuer 23 stycken, majoriteten över telefon Bakgrund, Kulturens utseende 

Enkäter 13 stycken, med medarbetare inom 
utvecklingsfunktionerna på företag A och B 

Kulturens utseende 

Skrivet material • 2 stycken årsredovisningar 

• Ett antal policies  

• Processbeskrivningar 

• Artiklar från intranätet  

• Handouts från koncernens ledningsmöten 

• Årsredovisningar 

• Utvärderingskriterier och instruktioner för 

medarbetarsamtal 

Bakgrund 

Deltagande 
observationer 

Flertalet tillfällen, på koncernens 
huvudkontor 

Bakgrund, Kulturens utseende 

3.3 VAL AV ANALYSMETOD 

I analysfasen lästes alla fältanteckningar initialt igenom ett antal gånger. På detta vis kunde 

författaren själv bilda sig en form av helhetsbild över hur situationen såg ut på de olika 

företagen. Den bild som erhållits från intervjuerna verifierades i vissa fall med svaren i enkäten. 

I andra fall (i det fall något av dem saknades) använde sig författaren bara av intervjumaterialet 

eller enkätmaterialet för att bilda sig en uppfattning om kulturens utseende på de olika 

företagen. Efter att en helhetsbild över insamlad data hade erhållits modifierades det ramverk 

som hade byggts utifrån teori för att orientera intervjuerna till ett som föreföll vara mer 

lämpligt, varpå det insamlade materialet företagsvis sorterades in under varje rubrik i detta. På 

detta vis kunde det insamlade materialet reduceras. Omstruktureringen ledde inte till ett behov 

för ny datainsamling utan den enda skillnaden var en ändring av klassificeringen av data. 

Eftersom att ramverket som användes för insamling och vid analys utgick ifrån befintlig teori går 

det att säga att analysstrategin för arbetet baserades på de teoretiska ingångspunkterna (Yin, 

1994). 

Nästa fas i sammanställandet av materialet var omskrivandet av insorterat data till en läsvänlig 

text som gav en helhetsbild över de aktuella situationerna på företagen. Under denna fas 

tolkades de anteckningar som hade tagits vid intervjuernas genomförande på ett hermeneutiskt 

vis och analysmetoden var således av kvalitativ karaktär. Fokus lades vid att förstå helheten i 

intervjuerna och samtidigt bortfiltrera en eventuell särskild betydelse av enskilda ord eller 

uttryck som användes. Uppgiften var att i empirigenomgången försöka presentera vad 

intervjurespondenten egentligen menade och sammanfatta detta och inte exakt vad denne hade 

sagt i intervjun. Under denna fas jämfördes de olika intervjusvaren med varandra. Likheter och 

olikheter emellan de olika intervjupersonernas svar jämfördes och presenterades för att ge en 

helhetsbild över den aktuella situationen.  

Även enkätsvaren analyserades på ett hermeneutiskt vis. I vissa fall har till exempel svaret ”vet 

ej” likställts med ett nekande svar. Detta gäller i synnerhet frågorna som avser incitament för 
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innovation. Har en enkätrespondent svarat att denne inte vet om erkännande erhålls vid 

presentation och implementering av idéer har detta tolkats som att den anställda inte upplever 

detta. Alla dessa tolkningar redovisas för under presentationen av materialet. 

Generellt sett förstärkte enkätsvaren den bild som erhållits via intervjuerna. I något fall 

uppfattades dock starka signaler i intervjuerna som sedan inte har kunnat bekräftas i 

enkätsvaren. En sådan situation uppstår när det gäller den sociala aspekten på företag B. I dessa 

situationer har båda bilderna presenterats men intervjusvaren har behandlats ligga närmare 

sanningen än enkätsvaren. Anledningen till detta är att intervjusvar generellt sett ger forskaren 

en djupare förståelse för situationen. Dessutom kan enkäter lätt misstolkas av respondenter när 

dessa svarar. Forskaren kan inte via enkäter på samma vis som via intervjuer försäkra sig om att 

respondenten svarar på det som forskaren söker svar på. Det finns dessutom en benägenhet att i 

enkäter försköna sanningen, varför intervjuerna utgjorde ett bra komplement till dessa.  

Eftersom att författaren har intervjuat många av de respondenter som har svarat på enkäten har 

denne emellanåt haft en bakgrundsförståelse för varför dessa har svarat som de gjort i enkäten. I 

dessa fall har de olika svaren kunnat tolkas i relation till varandra.   

Nästa steg i analysen av insamlad data var skrivandet av korta sammanfattande beskrivningar 

för varje parameter av kulturen i de olika företagen. Dessa resultat sammanfattades i 

matrisform. På detta vis har en form av ”data-display” genomförts. (Collins & Hussey, 2003) 

Därefter gjordes en helhetsbedömning angående huruvida bilderna som fåtts av de aktuella 

situationerna på företagen, utifrån befintlig teori, kunde betraktas som tillfredsställande eller ej. 

Detta resulterade i den färgsättning av de olika parametrarna som syns i matrisen som 

presenteras i slutet av kapitel fem. 

Därefter jämfördes olika mönster i de olika svaren på de olika företagen utifrån likheter och 

olikheter i företagets bakomliggande premisser. Olika parametrar identifierades i intervjusvaren 

för att förklara varför svaren såg ut som de gjorde. Dessa parametrar utgjorde utgångspunkten 

för diskussionen i kapitel sex och rekommendationerna i kapitel sju. På så vis går det att säga att 

en analysmetod som följer ”konkurrerande förklaringar som mönster” (rival explanation as 

patterns) har genomförts. (Yin, 1994) Denna analysmetod går nämligen ut på att finna den 

bakomliggande orsaken till varför olikheter i utfallen från olika fallföretag skiljer sig. 

3.4 ANONYMITET 

Koncernen och företagen har valt att vara anonyma i arbetet. Enligt deras önskemål har inte 

industrityp, företagens eller koncernens storlek eller fullständiga organisationsscheman lämnats 

ut. Detta torde dock inte påverka studiens resultat eller analysen, då tillräckligt med information 

utlämnats till läsaren för att denna fullt ska förstå företagens premisser. 

3.5 AVGRÄNSNINGAR 

I arbetet har utvecklingsfunktionerna på tre fallföretag undersökts. I företag C har en 

avgränsning gjorts genom att inte alla produktgrupper har blivit representerade i arbetet. Det 

finns ytterligare en produktgrupp som heter produktgrupp 0, med vilken ingen intervju har 

genomförts. Denna avgränsning motiveras med att tillräckligt med empiriskt underlag för att 

besvara på frågeställningarna bedömdes vara inhämtat efter intervjuer med ansvariga på 

produktgrupp X, Y och Z. 
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När det gäller aspekten ”beslutsfattande” har endast beslutsfattande under de initiala faserna av 

innovationsprocessen undersökts. Det vill säga vid urval och prioritering. Beslutsfattandet i 

själva projektarbetet har inte undersökts. Anledningen till detta är att beslutsfattandet vid det 

övergripande utvecklingsarbetet ansågs vara mer relevant i denna situation. I dessa situationer 

har organisationsmedlemmar verkligen möjligheten att påverka sin situation, vilket sägs vara 

orsaken till motivationsökning i samband med beslutsfattande. 

Som beskrivet i teorikapitlet formas en organisationskultur över tiden av intaget av nya 

individer med nya värderingar. För att skapa en kultur som stödjer innovation kan alltså en 

ledning strategiskt rekrytera individer med sådana karakteristika som potentiellt skulle kunna 

forma kulturen till att bli mer innovationsfrämjande. (utåtgående, kreativ, intelligent etc.) I 

denna studie har dock en avgränsning gjorts att denna aspekt inte kommer tas i beaktande. 

Anledningen till detta är att det är svårt att undersöka hur rekryteringen går till eftersom att 

aktuell chef på varje avdelning själv är ansvarig för rekryteringen. Dessutom har de olika 

undersökningsenheterna inte varit så stora och därför inte präglats av en särskilt hög 

personalomsättning. Istället har en steady state-bild av kulturerna och ledningen av dessa 

undersökts. 
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4 BESKRIVNING AV FALLFÖRETAGEN 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren grundläggande bakgrundsinformation om ett 

antal områden som anses vara nödvändiga för att till fullo förstå analysen i kapitel 

sex och sju. Till denna bakgrundsinformation hör information om koncernen samt 

de tre fallföretagen och deras innovationsarbete.  

4.1 KONCERNEN 

Koncernen är uppdelad i fyra divisioner efter industrityp med gemensamma stödfunktioner. Till 

varje division hör ett antal bolag aktiva inom den aktuella industrin. Koncernen har också ett 

antal koncerngemensamma stödfunktioner. Bland annat finns här en kommunikationsavdelning 

och en koncernövergripande forsknings- och utvecklingsavdelning.  

 

 

Figur 5 Koncernens organisationsuppbyggnad – Koncernen är uppdelad i fyra divisioner beroende på 

industrityp. Koncernens fulla organisationsschema presenteras inte på grund av koncernens önskemål kring 

anonymitet i studien 

4.2 INNOVATIONSARBETET I KONCERNEN 

Koncernen är relativt ung och bildades för ungefär tio år sedan. Sedan uppstarten har 

koncernens omsättning och resultat utvecklats enligt en ständigt uppåtgående trend fram till år 

2009, vilket var lite av ett katastrofår för koncernen.  Under detta år uppnådde koncernen sitt 

sämsta resultat sedan uppstarten 2001 och nettoomsättningen sjönk med cirka 20% jämfört 

med året innan.   

Detta dåliga resultat har sedan 2009 präglat alla företag i koncernen och stort fokus har lagts på 

effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingsåtgärder i dessa. En rad olika program har 

genomförts i koncernen, av vilka de mest omfattande var en omorganisering av koncernens 

verksamhet till den nuvarande strukturen, implementeringen av ett lean-production program på 

ett stort antal av koncernens produktionsanläggningar och ett program för att frigöra bundet 

kapital i form av lager och kundkrediter. 

Det stora fokuset på effektivitet och kostnadsbesparing under de två senaste åren har gjort att 

det fokus på innovation, som tidigare präglat koncernen, har fått stå tillbaka lite. Under 2010 
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lyckades dock koncernens resultat sakta men säkert återhämta sig och under första halvan av 

2010 presenterade koncernledningen ”innovation” som en strategisk inriktning för 

verksamheten under 2011-2013. 

Innovation definieras inom koncernen som: ”smarta idéer som ger värde åt Koncernen”. I 

koncernledningen har man en öppen bild av begreppet och både radikala och inkrementella, 

samt affärsskapande och effektivitetsskapande innovationer täcks in i det fokusområde man 

önskar förmedla som prioriterat till resten av organisationen.  

Man är således från koncernledningens håll noggrann med att poängtera att innovation kan ske 

på alla ställen i en värdekedja och inte bara på en FoU-avdelning. Vidare har man en uppfattning 

om att innovation bäst stimuleras via en lämplig kultur.  

Inom koncernen finns en central FoU-funktion. Denna driver strategiskt forskning och 

utvecklingsarbete på koncernnivå. Femton personer med kompetens inom forskning och 

utvecklingsfrågor jobbar på avdelningen som nu har varit aktiv i organisationen i snart två år. 

Affärsidén för avdelningen är att skapa förutsättningar för innovationer inom divisionerna 

genom att utgöra en brygga mellan forskning och utveckling. I många av koncernens företag 

finns egna utvecklingsavdelningar. De projekt som initieras inom dessa avdelningar har dock ett 

kortsiktigare och mer lokalt fokus. Den centrala FoU-avdelningen ansvarar för de projekt som 

beräknas sträcka sig över mer än två år eller projekt som kan vara intressanta för arbetet i mer 

än en division.  

En annan viktig funktion som avdelningen har är att bygga nätverk såväl inom som utom 

organisationen, i form av kontakt med universitet, institut, branschorganisationer och 

leverantörer för att kunna ta del av deras forskning och utveckling. Avdelningen ska genom 

detta arbete identifiera strategiskt intressanta forsknings- och utvecklingsområden, bygga upp 

kunskap om dessa och bevaka dem nationellt och internationellt. Avdelningen förvaltar tre 

forskningsstiftelser vilka utgör en bas för omvärldsbevakning och kontakten med extern 

forskning. 

Kvartalsvis arrangerar avdelningen möten med anställda på övriga utvecklingsfunktioner i 

divisionerna samt vissa nyckelpersoner i de gemensamma funktionerna, i tvärfunktionella 

koncernövergripande utvecklingsgrupper. Varje sådan grupp berör ett visst kunskapsområde. 

Dessa ska utgöra tvärfunktionella forum för nätverkande och kunskapsspridning inom 

organisationen. Under dessa möten gås bland annat utvecklingsprojekt, forskningsresultat samt 

trender inom forskning och utveckling igenom. 

4.3 FÖRETAG A 

4.3.1 Verksamheten 

Företag A är ett företag med mellan 1000 och 1500 anställda som är utspritt över hela Sverige. 

Det har en årlig omsättning på cirka 11 miljarder och företaget säljer varor inom tre olika 

produktgrupper med olika marknader, produktgrupp X, produktgrupp Y och produktgrupp Z. 

Produkterna inom Produktgrupp X och produktgrupp Y utvecklas och tillverkas av företaget 

själva och säljs vidare på en B2B-marknad. Företaget är även återförsäljare av produkt Z, vilken 

är en ren råvara som företaget köper in från leverantörer som bedriver råvarufångst. Därefter 

säljer företaget vidare denna råvara mot en B2B marknad. 



 

K
ap

it
el

: 
B

es
k

ri
v
n

in
g

 a
v

 f
al

lf
ö

re
ta

g
en

 

24 

 

Marknaderna för alla företag A:s produkter är mogna. Företaget håller en stark ställning på 

dessa, då de i Sverige är marknadsledande inom flera av sina produktgrupper (marknadsandelar 

mellan 50-90%). Produkterna tillhör ett högkostnadssegment. Mot kunderna vill företaget 

uppfattas som utvecklingsorienterade och det går att säga att företaget har en innovation leader-

strategi för sin produktutveckling.  

De senaste åren har företaget gått med mycket stora förluster. Under 2009 minskade 

nettoförsäljningen med 25% jämfört med 2008 och detta är naturligtvis ett av många bidrag till 

koncernens dåliga resultat under 2009. Det dåliga resultatet har lett till att företaget har haft 

fokus på effektivitetsförbättring och kostnadsbesparing och många av de program som 

genomfördes på övergripande koncernbasis, som till exempel införandet av lean-production, 

genomfördes även här. 

Ett annat initiativ som företaget har bedrivit med avsikten att förbättra sin effektivitet är att de 

har genomfört en omstrukturering under 2009. Dock var man inte nöjd med resultatet av denna 

varför man under tiden för detta arbete (hösten 2010) genomförde en ny omstrukturering. 

Företag A har historiskt sett haft mycket höga omkostnader och i samband med 

omstruktureringen 2010 fick 400 personer gå som en kostnadsbesparingsåtgärd. Många av 

dessa från administrativa poster. 

Till skillnad från fokusskiftet mot innovation på koncernnivå ligger alltså fokus för företag A, 

under tiden för detta arbete, fortfarande starkt på kostnadsbesparing och 

effektivitetsförbättring.  

4.3.2 Utvecklingsarbetet 

I organisationen finns en utvecklingsgrupp för respektive produktgrupp. Under tiden för detta 

arbete var dessa utvecklingsgrupper utspridda på tre olika avdelningar inom företaget som inte 

hade mycket med varandra att göra. Vid tillfället för de intervjuer som genomförts på företaget 

har organisationen sett ut som visas i figur 6. 
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Figur 6 Organisationsschema företag A – Företag As struktur under genomförandet av intervjuerna. 

Företagets fulla organisationsschema presenteras inte på grund av dess önskemål kring anonymitet i studien 

4.3.2.1 Utvecklingsgrupp X 

Utvecklingsavdelningen för produktgrupp X har sex anställda, fem produktutvecklare och en 

försöksledare. Alla anställda på avdelningen är geografiskt utspridda på olika platser i landet. 

Varje produktutvecklare är ansvarig över en typ av produkter, beroende på akademisk 

bakgrund. Varje typ av produkt har en egen målgrupp av särskilda konsumenter på marknaden. 

Alla utom en medarbetare på avdelningen har samma utbildning i botten. De anställda ett mål 

att de ska utveckla 25 nya produkter om året. På avdelningen följer man strängt kravet att alla 

mål ska vara mätbara. (Josef, 2010) 

4.3.2.2 Utvecklingsgrupp Y 

På utvecklingsavdelningen för produktgrupp Y jobbar tre anställda. Två av dessa jobbar 100% 

och en jobbar 40%. Dessa är utspridda i hela landet. Vissa av de projekt som bedrivs på 

avdelningen har hög nyhetsgrad och tillhör inte traditionell produktutveckling.  

Det mål som utvecklingsavdelningen för produktgrupp Y arbetar efter är att säkerställa framtida 

affärer med en jämn ström av nya produkter och produktkoncept med en hög innovationsgrad. 

Detta mål delas upp i följande delmål: 

 

1. Vara drivande på utveckling av produkter i norra Europa 

2. Öka koncernens anseende som ett innovativt företag 

3. Ta fram produkter i ett marknadsanpassat tempo 

4. Produktnyheter varje år 

4.3.2.3 Utvecklingsgrupp Z 

På utvecklingsavdelningen för produktgrupp Z finns två anställda. En av dessa jobbar 100% och 

en annan 40%. Eftersom att produkten i detta fall är en ren råvara är arbetet på denna avdelning 

inriktat mot affärsutveckling. Innovationerna föreligger först och främst i att identifiera nya sätt 

Chef

Produktion och 
inköp

Marknad

Marknadschef

Produktgrupp X

Utveckling 6 
tjänster

Produktchefer

Säljare

Marknadschef

Produktgrupp Y

Utveckling 2,5 
tjänster

Produktchefer

Säljare

Inköp och 
återförsäljning 

produkt Z

Utveckling 1,5 
tjänster

Kommunika-
tion

HR



 

K
ap

it
el

: 
B

es
k

ri
v
n

in
g

 a
v

 f
al

lf
ö

re
ta

g
en

 

26 

 

att handla med råvaran. Man har bland annat infört en mängd olika avtal som leverantörerna 

kan välja att använda sig av vid handeln, vissa med högt nyhetsvärde på marknaden. Dessa nya 

avtal har lett utvecklingen framåt på marknaden. 

De övergripande målen för utvecklingsarbetet på produktgrupp Z verkar vara antingen svåra att 

kvantifiera eller svåra att härleda till just denna utvecklingsavdelning. Inga direkta 

innovationsmål verkar finnas. Ett mål är att de anställda ska vara tillräckligt kunniga för att vara 

ett bra stöd åt produktcheferna vid affärsprocessen. Ett annat mål de har haft är att de ska öka 

nöjd kund index.  

Utvecklingsarbetet på alla utvecklingsavdelningar inom företag A innebär mycket kontakt med 

leverantörer, universitet och forskningsstiftelser. Man bedriver en mycket öppen form av 

utvecklingsarbete och samarbetar med dessa aktörer för att få tillgång till deras forskning och 

utveckling. I arbetet med stiftelserna till exempel försöker företaget se till så att de 

forskningsprojekt som kan vara intressanta för utvecklingsarbetet på företag A blir tilldelade 

stipendier. De har således en relativt stark orientering mot forskning. 

4.3.3 Innovationsprocessen 

Innovationsprocessen på företag A ser ut som sådan att gruppen produktutvecklare tillsammans 

med gruppen produktchefer på den aktuella produktgruppen, i samband med budget, sätter 

planen för kommande års utvecklingsarbete. Produktutvecklarna och produktcheferna går vid 

dessa tillfällen igenom de idéer för utveckling som finns i organisationen, varpå de utifrån dessa 

prioriterar de projekt som verkar viktigast. Tanken är att denna prioriteringsprocess både ska 

inkludera insikter från utveckling på forskningssidan, som produktutvecklarna besitter och 

insikter från utvecklingen på marknaden, som produktcheferna besitter.  

Vid prioriteringen väljs projekt väljs utifrån de övergripande strategier som finns inom 

organisationen. Projekt som man tror kommer att resultera i en färdig produkt prioriteras samt 

de projekt som kan ge resultat i fler typer av produkter än en. Vissa projekt som genomförs är 

dock mer forsknings- än utvecklingsinriktade. Avvägningen mellan långsiktigt och kortsiktigt 

arbete sker gemensamt inom gruppen. Vid affärsplaneringsmötet sätts också en långsiktig plan 

för utvecklingsarbetet på avdelningen. 

Efter prioriteringen av idéer tas business cases fram för projekten och därefter ansöker 

utvecklingsavdelningen om en budget.  

För de projekt som initieras är det vanligtvis så att produktutvecklarna är projektledare i 

projekten emedan produktcheferna är sponsorer och ägare. Det är således dessa som 

tillhandahåller resurser och frigör personal. Ganska mycket av det utvecklingsarbete som 

bedrivs är vad man inom koncernen kallar ”uppdragsbaserat”. Det vill säga; projekten är för små 

för att klassificeras som projekt. I det projektbaserade arbetet finns det i regel en styrgrupp som 

produktutvecklarna rapporterar till. Vid uppdragsbaserat arbete är det produktcheferna som är 

beställare till projekten och uppföljning sker under gemensamma så kallade ”PU/PC-möten” som 

infaller en gång i månaden. Dessa möten utgör kontrollpunkter för det uppdragsbaserade 

utvecklingsarbetet. Under dessa rapporterar produktutvecklarna projektens status till 

produktcheferna utifrån ett antal styrdokument. Även eventuella ändringar i projekten tas upp 

under dessa möten.  
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Förutom att de utgör kontrollpunkter för de enskilda projekten har även PU/PC-mötena den 

funktionen att projektportföljen i sin helhet ses över under dessa. Således utgör de ett tillfälle för 

omprioritering och uppdatering av den årliga planeringen som görs i samband med budget. 

Utöver de månadsvisa PU/PC-mötena har produktutvecklarna inom varje produktgrupp även 

veckovisa avstämningsmöten över telefon, under vilka de diskuterar de projekt som gruppen 

genomför för tillfället och stöttar varandra i arbetet. Under dessa möten har gruppen också 

medvetet avsatt tid för ”fikasnack”. 

En av produktutvecklarnas roller är att agera säljstöd för de säljare som finns inom 

marknadsfunktionen och är således delaktiga i hela processen från idégenerering till lansering 

och försäljning. Efter lanseringen av en ny produkt görs ingen uppföljning av dess framgång på 

marknaden. Produktcheferna går emellanåt igenom produktportföljen för att undersöka om 

någon produkt kan fasas ut. 

 

Figur 7 Produktutvecklingsarbetet på företag A 

4.4 FÖRETAG B 

4.4.1 Verksamheten 

Företag B är ett företag som jobbar med råvaruförädling. Från en given råvara utvecklar de ett 

antal produkter som de levererar till en mängd olika B2B-marknader inom olika industrier. Inga 

av de produkter företaget säljer är slutprodukter utan de är förädlade råvaror som sedan 

används som beståndsdel i kundens slutprodukt. 

Företaget har cirka 60 anställda utspridda på två anläggningar, en i stad X och en i stad Y, och de 

omsätter cirka 150 miljoner per år. Majoriteten av de anställda är operatörer i företagets 

fabriker. 
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Det går mycket bra för företaget och det har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. Sedan 

2002 har omsättningen tredubblats, och ambitionsnivån är att femdubbla 2002 års omsättning 

till 2015. Företaget har alltså ett starkt fokus på tillväxt. Marknaderna för de befintliga 

produkterna är mogna och strategin för att säkerställa tillväxt är att hitta nya förädlingsvägar 

för basråvaran, så att de kan träda in på nya marknader. 

4.4.2 Utvecklingsarbetet 

Företaget är organiserat enligt bilden nedan. I företaget finns ingen utpräglad 

utvecklingsavdelning men processingenjörerna, utvecklingsingenjörerna, underhållschefen och 

produktionschefen jobbar med utveckling i företaget och kan således sägas ha utvecklingsroller i 

organisationen. Dessa är alla engagerade i de utvecklingsprojekt som bedrivs i organisationen. 

Antingen via en projektledar- eller en projektmedarbetarroll. Utöver detta jobbar naturligtvis 

ledningsgruppen med utveckling av verksamheten. Till ledningsgruppen hör marknadschefen, 

de två platscheferna, kvalitets- och miljöchefen, produktionschefen och administrationschefen.  

 

Figur 8 Organisationsschema företag B – Utvecklingsingenjörerna, Processingenjörerna, underhållschefen 

och produktionschefen samt ledningsgruppen är engagerade i utvecklingsarbete. Planeringen för 

utvecklingsarbetet genomförs av ledningsgruppen. Företagets fulla organisationsschema presenteras inte på 

grund av dess önskemål kring anonymitet i studien 

Produktutvecklingsarbetet sker i regel i nära samarbete med kunderna. Kunderna har själva 

mycket lite kunskap om de råvaror de använder utan de låter sina leverantörer undersöka vilka 

krav som dessa bör uppfylla för att utveckla verksamheten. Detta kräver en stor förståelse för 

kunden och dennes processer i utvecklingsarbetet. Företaget har under de senaste åren gjort 

stora investeringar i verksamheten för att utvecklas och har således tagit stora risker. Bland 

annat har 100 miljoner investerats i en ny produktionsanläggning för att möjliggöra inträdandet 

på en ny marknad. 

Dessutom bedriver företaget ett antal sekundärt affärsskapande innovationsprojekt för att 

utveckla organisationen. Bland annat genomför man ett projekt som kallas ”Rätt från början”. 

Detta är ett multifacetterat paraplyprojekt med en mängd underliggande delprojekt och en 
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mängd olika mål. Det övergripande syftet är att skapa en proaktivitet i organisationen, genom att 

kvalitetssäkra arbetssätt och processer. 

4.4.3 Innovationsprocessen 

I företaget följer man ingen formaliserad process för innovation. Har en anställd en idé tar denne 

upp denna med någon i ledningsgruppen, vanligtvis sin närmaste chef. 

VD:n på företaget säger att utvecklingsarbetet på företaget går till som så att ledningsgruppen 

uppfattar signaler från företaget, varpå beslut fattas om hur detta ska åtgärdas. Under 

ledningsgruppssamtalen pratar de om vart företaget befinner sig idag, vart de vill och vad de ska 

göra för att nå dit. Utvecklingsarbetet bedrivs sedan i projektform. Projektägaren är en 

styrgrupp med ett antal representanter från ledningsgruppen. Projektledare kan variera men till 

exempel vara en utvecklingsingenjör.  

4.5 FÖRETAG C 

4.5.1 Verksamheten 

Företag C är det största av de tre fallföretagen, men är ungefär lika stort som företag A med 

mellan 1000-1500 anställda utspridda över hela Norden. Företaget utvecklar och producerar 

produkter inom tre stycken produktgrupper som säljs vidare mot kunder på B2B- och B2C-

marknader. Inom ramen för denna studie har utvecklingsavdelningen för produktgrupp X och 

produktgrupp Y studerats.  

Produkterna inom produktgrupp X utgör bulkvaror och marknaden för dessa varor är mogen. 

Marknaden för produktgrupp Y är hur som helst dynamisk och snabbrörlig, både vad gäller B2C 

och B2B marknaden.  

Produkterna tillhör i regel ett högkostnadssegment. Inom B2C-marknaden för produktgrupp X 

konkurrerar företaget genom kvalitetsfördelar och varumärkesfördelar. Inom B2B-marknaden 

för produktgrupp Y konkurrerar företaget genom gedigen kunskap om kundens processer (I 

analogi med företag B) samt god kvalitet och kort TTM. På B2B-marknaden för produktgrupp Y 

konkurrerar man genom kvalitet och utvecklingsorientering.  

I företag C har man de två senaste åren haft ett starkt strategiskt fokus på effektivitetsarbete och 

kostnadsbesparing, precis som på företag A. I enlighet med de strategiska inriktningar som 

presenteras på koncernnivå börjar nu också fokus i företag C riktas mer och mer mot 

innovationsarbete, till skillnad mot företag A. 
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4.5.2 Utvecklingsarbetet 

Företaget är organiserat i en matrisstruktur enligt figur 9.  

  

Figur 9 Organisationsschema företag C – Företag C är organiserat enligt en matrisstruktur. Företagets fulla 

organisationsschema presenteras inte på grund av dess önskemål kring anonymitet i studien 

Produktutvecklingsavdelningen är organiserad efter de tre olika produktgrupperna. Dessutom 

finns en avdelning för ”New growth opportunities”, vilken inom ramen för detta arbete kallas 

avdelning Z. Avdelning Z har mer av en forskningsorientering snarare än en 

utvecklingsorientering, till skillnad mot de andra produktutvecklingsavdelningarna. De projekt 

som bedrivs på denna avdelning resulterar ofta i kunskap som lämnas över till de andra 

avdelningarna via en rapport.  

4.5.3 Innovationsprocessen 

I företaget finns en mycket strukturerad innovationsprocess som implementerades ungefär ett 

år före tiden för detta arbete. Alla idéer för produkter eller koncept som uppkommer i företaget 

ska genomgå den så kallade stage-gate processen. I denna process genomgår idéerna ett antal 

steg med fördefinierade aktiviteter som ska resultera i ett antal leverabler. Dessa leverabler 

produceras av projektledaren och/eller projektgruppen och utgör beslutsunderlag vid ett antal 

grindar. Vid dessa evalueras projektets leverabler och resultat efter ett antal givna kriterier 

varpå beslut tas angående huruvida man ska fortsätta med projektet eller ej. Vid evalueringen 

kan projektet möta de definierade kriterierna och i denna situation prioriteras projektet i 

projekt-pipeline och projektgruppen fortsätter till nästa steg i modellen. Alternativt möter inte 

projektresultaten de fördefinierade kriterierna och då får projektgruppen antingen justera 

projektet för att komma tillbaka för en ny evaluering eller så läggs projektet ner.  

Evalueringen genomförs av en beslutsgrupp med olika representanter från olika nivå i företaget 

beroende på idéns nyhetsgrad. Beslutsgruppen har det yttersta ansvaret för att frigöra de 

resurser som krävs för att implementera idén. Eftersom att de är det yttersta beslutsorganet är 

det också denna grupps ansvar att se till att idén ligger i linje med de mål och strategier som 

finns i företaget. Det är även dem som bemannar projekten med projektledare och 

projektmedlemmar.  
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Då det gäller radikala idéer som involverar nya teknologier, idéer som inte faller in i någon 

befintlig produktgrupp eller beslut som rör avdelning Z består beslutsgruppen av en 

”portföljkommitté”, vilket är ett antal representanter från företagets ledning. Dessa är 

bolagschefen, produktutvecklingschefen, marknadschefen, supply chain-chefen, 

affärsutvecklingschefen och affärsområdescheferna för respektive land. När idén är mer 

inkrementell till sin karaktär och avser till exempel en uppdatering av en gammal produkt 

består beslutsgruppen av en ”produktgruppskommitté”. Produktgruppskommittén består av 

produktutvecklingschefen, marknadschefen, Nordic brand manager för det aktuella varumärket, 

Utvecklingschefen för den aktuella produktgruppen, market activation-manager från B2C samt 

en representant från B2B-X, B2B-Y och Supply Chain. Förutom denna styrgrupp finns det till alla 

projekt en projektägare utsedd. Vid nyproduktutveckling är det ofta en högt uppsatt 

representant från marknadsavdelningen.  

 

 

Figur 10 Stage-gate processen på företag C  

För att stimulera idégenerering håller företaget för tillfället på att implementera ett system för 

just denna aktivitet. I detta system presenteras idéer online i ett web-baserat program. Därefter 

är idéerna öppna för läsning för alla deltagare. Idéerna presenteras på ett sådant vis att det är 

möjligt att kommentera idéerna samt att köpa in andelar i dem, i analogi med aktiehandel. På 

detta vis får de mest efterfrågade idéerna får ett högre värde och det blir grunden för urvalet av 

idéer som ska vidareutvecklas. Detta system är dock ännu inte implementerat i organisationen. 

Företaget har i koncernen ett starkt rykte om sig att vara innovativt. Detta är troligtvis en följd 

av lanseringen av många nya framgångsrika produkter och produktkoncept under de senaste 

åren. Företaget har genomfört mycket positionsinnovationer framgångsrikt. De har många 

gånger legat före marknaden och skapat nya beteenden hos konsumenterna. Företaget har då 

använt sig av de befintliga råvarorna och har skapat innovation genom att hitta nya målsegment 

att marknadsföra de nya produkterna mot. Företaget har också varit först på marknaden med att 

introducera många teknologiska innovationer.  Dock har detta inte skett på ett antal år. 

  



 

K
ap

it
el

: 
B

es
k

ri
v
n

in
g

 a
v

 f
al

lf
ö

re
ta

g
en

 

32 

 

4.6 SAMMANFATTNING 

I figuren nedan sammanfattas de olika strategierna för utvecklingsarbetet i de olika företagen. 

Företag A har en förhållandevis forskningsorienterad utvecklingsverksamhet relativt företag B 

och företag C (exklusive avdelning Z). Dessutom har företag A den mest öppna strategin för 

utvecklingsarbetet men även företag B har en öppen strategi, på så vis att de samarbetar mycket 

med sina kunder. 

 

Figur 11 Företag A har en relativt hög grad av openness och en relativt låg grad av basicness. Företag B har en 
relativt hög grad av basicness och en hög grad av opennes. Företag C har en låg grad av openness och en 

relativt hög grad av basicness 

I tabell 2 sammanställs en översiktsbild över de olika företagen, deras verksamhet och deras 
utvecklingsarbete.  
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Tabell 1 Sammanställning av bakgrundsbeskrivningen för de olika fallföretagen 

 Företag A Företag B Företag C 

Storlek 1000-1500 anställda Ca 60 anställda 1000-1500 anställda 

Antal anställda utveckling 11 anställda 

(produktutveckling och 

affärsutveckling) 

6 anställda 

(utvecklingsroller) + 7 

anställda 

(ledningsgruppen) 

23 anställda 

(produktutveckling) 

Struktur Matrisliknande struktur Funktionsindelad 

struktur 
Matrisstruktur 

Ekonomisk situation Ekonomiskt svår bakgrund 

de senaste 2 åren 
Stor tillväxt senaste 10 

åren 
Ekonomiskt svår bakgrund 

de senaste 2 åren 

Geografisk placering Utspridd Utspridd på två 

anläggningar i två 

städer 

Utspridd 

Kundsegment B2B B2B B2B och B2C 

Konkurrensfördelar Bred produktportfölj, 

Rikstäckande försäljning, 

utvecklingsorienterade  

Gedigen kunskap om 

råvaran och kundens 

processer 

(konsultförsäljning) 

B2C: Varumärket, kvaliteten 
B2B-x: Gedigen kunskap om 

kundens processer 

(konsultförsäljning) och kort 

TTM 
B2B-y: kvaliteten, 

utvecklingsorientering 

Marknad Mogen marknad för alla 

produktgrupper 
Mogen marknad för 

huvudprodukt 
Mogen marknad för 

produktgrupp X 
Dynamisk marknad för 

produktgrupp Y 

Innovationsprocess Process för genereringen, 

utvärdering, prioritering 

och utveckling 

Ingen formell 

innovationsprocess 
Process för utvärdering, 

prioritering och utveckling 

(stage-gate) 

Beslutsfattande Produktutvecklarna är 

själva delaktiga i 

prioriteringsprocessen 

Ledningsgruppen 

prioriterar mellan 

projekt 

Projekten utvärderas av en 

grupp representanter på 

chefsnivå.  

 

  



 

K
ap

it
el

: 
K

u
lt

u
re

n
s 

u
ts

ee
n
d

e 

34 

 

5 KULTURENS UTSEENDE 
I detta kapitel redogörs för hur de anställda på utvecklingsfunktionerna i de tre 

fallföretagen upplever att de dimensioner av kultur som sägs ha en påverkan på 

innovation fungerar i deras organisationer. Den empiriska sammanställningen 

utgår ifrån det konceptuella ramverk som presenterades i teori kapitlet.  I detta 

presenterades fem övergripande element i en kultur som sägs ha en inverkan på 

innovation i ett företag. Dessa fem övergripande element är: kontinuerligt lärande, 

den vertikala kedjan av makt och befogenheter , den sociala aspekten, incitament för 

innovation  och stöd för innovation . Styckena i detta kapitel redogör för respektive 

av dessa element. Varje stycke inleds med en sammanfattning av de anställdas 

uppfattningar och berättelser. Därefter presenteras dessa mer utförligt . I slutet av 

detta kapitel jämförs de olika bilderna av kulturen från de olika företagen, varpå 

orsaker till skillnader och likheter identifieras. Denna jämförelse ligger sedan, 

tillsammans med teori på området, till grund för kapitel sex och sju. 

5.1 KONTINUERLIGT LÄRANDE 

Som nämnt i teorikapitlet är kontinuerligt lärande en viktig aspekt i organisationer som stödjer 

innovation. I detta delkapitel kommer de delar som i det konceptuella ramverket har placerats in 

under kontinuerligt lärande att undersökas. Dessa är kommunikation och samarbete över 

gränser, inhämtandet av extern kunskap samt kunskapsöverföring. 

5.1.1 Kommunikation och samarbete över gränser 

5.1.1.1 Företag A 

I företag A upplever produktutvecklarna att kommunikationen med de andra avdelningarna 

fungerar bra. Dessutom har många åtgärder genomförts för att aktivt förbättra kommunikationen 

över avdelningsgränserna under hela produktutvecklingsprocessen. Bland annat genomför man 

årliga brainstormingmöten med säljavdelningen för att få deras input till utvecklingsarbetet, 

utvecklarna har gått säljkurser för att förbättra överföringen av ägaransvaret för nya produkter 

till säljavdelningen, man har infört middagar med produktionscheferna för att förenkla samarbetet 

under utvecklingsarbetet, man har formaliserat kontakten med inköpsavdelningen genom att 

bjuda in dem att närvara vid första kontakten med nya leverantörer och man har en nära kontakt 

med marknadsavdelningen under projektarbetet. Under intervjuerna går det att märka en attityd 

bland de anställda på avdelningarna att man tar ett stort ansvar för att kommunikationen ska 

fungera bra med de avdelningar man är beroende av för att få tillgång till information.  

I intervjuerna med utvecklare på produktgrupp X och Y har det framgått att 

intervjurespondenterna har upplevt att framför allt kommunikationen med 

marknadsavdelningen har fungerat bra. (Josef, 2010) (Kaj, 2010) (Josefine, 2010) Utvecklarna 

jobbar i dagsläget, enligt intervjuerna, tätt ihop med produktcheferna. De hörs under 

gemensamma månadsmöten då de stämmer av det pågående utvecklingsarbetet och prioriterar 

mellan idéer. Dessutom sätter de gemensamt planen för utvecklingsarbetet. 

Även kommunikationen med produktionsavdelningen verkar fungera bra på företag A. Josefine 

på produktgrupp X berättar hur de historiskt sett inom gruppen ofta hade problem med 

kommunikationen med produktionsavdelningen. De upplevde att implementeringen av idéer 
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ofta föll i kommunikationen med denna på så vis att produktionen inte kunde anpassas till de 

nya produkter som togs fram. Emellanåt var produktutvecklarna själva ansvariga för att 

kommunikationen med avdelningen inte fungerade. Ofta kopplades produktionsavdelningen in 

så sent i projektet att lanseringen var tvungen att senareläggas, eftersom att 

produktionsavdelningen till exempel behövde göra vissa nödvändiga investeringar för att kunna 

tillverka den nya produkten. Det hände också att projektet inte alls gick att genomföra. 

Emellanåt upplevde produktutvecklarna också att samarbetat föll på en attitydfråga hos 

personalen på produktionsavdelningen. De var helt enkelt inte intresserade av att bistå 

produktutvecklarna med sin hjälp. Josefine berättar att det hände att de anställda på 

produktionsavdelningen kom med responsen: ”Nä, det går inte. Vi har inte rätt behållare.”, vilket 

skulle vara ett trivialt problem att lösa om endast rätt inställning fanns. 

Produktutvecklarna insåg att en kontinuerlig kontakt med fabriken var nödvändig för ett 

fruktsamt samarbete. Av denna anledning bjöd de in fabrikscheferna att delta i möten 

tillsammans med dem och produktcheferna. Under särskilda middagar träffas de nu alla och 

pratar om vad de ser komma i de olika projekten. På detta vis kan produktutvecklarna ”så 

groddarna” till sina kommande projekt och ”sälja” koncepten till fabrikscheferna, berättar 

Josefine.  

Josefine upplever att införandet av middagarna har haft positiva effekter på samarbetet och 

kommunikationen med produktionsavdelningen. Dels har de själva på 

produktutvecklingsavdelningen blivit bättre på att ta in produktionsavdelningen tidigare i 

diskussionerna i projekten, då de har en personlig kontakt och känner varandra lite bättre. Detta 

gör att misslyckande på grund av brister i produktionen kan undvikas. Dels så har Josefine 

upplevt en ny vilja hos produktionsavdelningen att assistera vid försök och vid 

produktutveckling har uppkommit som ej fanns tidigare. Tidigare, menar hon, fanns det en 

attityd hos produktionsavdelningen att de inte förstod poängen i att delta i 

utvecklingsavdelningens projekt. Nu upplever hon att de tar sig tid och engagerar sig, trots 

hårda effektivitetskrav på avdelningen. 

”Det är fantastiskt. De tar sig tid. De har troligtvis häcken full men de tar 

sig ändå tid.” (Josefine, 2010) 

Även kommunikationen med inköpsavdelningen fungerar bra, uppger Josefine. Hon berättar att 

utvecklingsavdelningen ofta får input från inköpsavdelningen i form av förfrågningar angående 

nya råvaror till deras produkter som kan vara intressanta för att förädla dessa (i en 

idégenereringsfas). Hon berättar också att inköpsavdelningen ger löpande input i deras 

frågeställningar i utvecklingsprojekten (i en implementeringsfas). Kontakten med 

inköpsavdelningen har formaliserats på så vis att en inköpare följer med representanter från 

utvecklingsavdelningen när de tar första kontakten med en ny leverantör. Anledningen till detta 

är att inköpsavdelningen ofta ändå kommer att behöva ha kontakt med denna snart efter att ett 

projekt har startats. Detta stärker också kontakten mellan avdelningarna. 

Med säljavdelningen har dock kommunikationen varit relativt dålig historiskt sett. Josefine 

upplever att det emellanåt uppstår en svårighet i det tvärfunktionella samarbetet med dessa. 

Hon upplever att de emellanåt är negativa till den förändring som implementeringen av nya 

produkter kräver av dem. De tycker ofta att det är ansträngande att lära sig sälja den nya 

produkten och ta till sig idén. Ofta går det långsammare för säljarna än för kunderna att förstå 

varför den nya produkten är bra, berättar hon. För att adressera detta problem har alla 
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produktchefer nu gått en säljkurs så att dessa ska kunna ”sälja” sina idéer och nya produkter till 

säljarna. Dessutom bistår produktutvecklarna och produktcheferna säljarna vid säljprocessen 

för att förenkla kommunikationen med kunderna. Detta har förbättrat samarbetet med 

avdelningen, berättar Josefine. I en idégenereringsfas genomförs även brainstormingar med 

säljavdelningen i samband med den årliga planeringen av produktutvecklingsarbetet.  

Under intervjuerna framgår det att produktutvecklarna aktivt, genom diverse initiativ, har 

arbetat för att förbättra kommunikationen över avdelningsgränserna vid utvecklingsarbetet. 

Detta visualiserar ett stort ansvarstagande från produktutvecklarnas sida. En attityd hos Josef på 

produktgrupp X stärker detta påstående ytterligare. Vid en diskussion kring 

avdelningsöverskridande samarbete i företaget berättar denne att han anser att företagets 

ledning har en övertro till fenomenet ”organisation”. Han berättar att de olika 

företagsledningarna över åren har försökt att skapa nya gränssnitt för kommunikation i 

organisationen genom otaliga omstruktureringar. Detta gör hur som helst ingen skillnad, menar 

han. Han anser att det har med medarbetarna och inte med organisationen att göra om det finns 

god kommunikation inom företaget. Under intervjun belyser han att det är viktigt att inte förlora 

tron på individen. Det är upp till varje utvecklare att se till att få tillgång till nödvändig 

information under utvecklingsarbetet, säger han.  

5.1.1.2 Företag B 

I företag B verkar kommunikationen mellan avdelningarna fungera olika bra på olika nivå samt 

mellan olika avdelningar. Det verkar hur som helst finnas utrymme för att förbättra 

kommunikationen över avdelningsgränserna och då framförallt på operatörsnivå. Ett problem i 

upprätthållandet av den tvärfunktionella kommunikationen verkar vara att det förekommer en 

intressekonflikt och revirmarkerande i ledningsgruppen, vilket gör att två chefer inte samarbetar 

mot gemensamma mål i ledningen av organisationen. 

Trots att företag B är ett relativt litet företag så upplever vissa anställda att kommunikationen 

mellan de olika avdelningarna är något begränsad. Margareta berättar att hon tycker att det är 

svårt att få reda på vad som sker på de andra avdelningarna. Man glömmer att informera 

varandra, berättar hon. Även mellan de två olika anläggningarna är informationsflödet litet, 

berättar hon. Hon vet inte riktigt vet vad som försiggår på den andra anläggningen. Även Rasmus 

anser att utsträckningen av kommunikation mellan avdelningarna skulle kunna vara större.  

”Man glömmer att informera varandra” (Margareta, 2010) 

Dock verkar det inte vara svårt att få tag på rätt person och rätt information för att få input i 

frågeställningar eller diskutera något. Samuel berättar att företaget är så litet så att det är lätt att 

hitta den information han behöver. Alla känner varandra, menar han. 

Dock upplever även Samuel att den kontinuerliga kommunikationen mellan avdelningarna 

skulle kunna bli bättre. Han berättar att han tycker att ett problem i den tvärfunktionella 

kommunikationen är att cheferna på två olika avdelningar inte samarbetar. Den ena i ledningen 

vet inte vad den andre i ledningen tycker, upplever han. Detta försvårar kommunikationen 

mellan avdelningarna, även på en medarbetarnivå, då olika information ges till medarbetarna på 

de olika avdelningarna.  
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Det är tydligt att två av cheferna i ledningsgruppen tycker olika, berättar han. Det finns vissa 

individer som har jobbat länge i företaget och som har byggt tydliga revir runt sin verksamhet. 

Denna vill man helst sköta själv, berättar han, och ingen ska få ändra på denna. 

”Det märks att de tycker olika. Ibland känns det som om de jobbar efter 

olika mål” (Samuel, 2010) 

För att få det tvärfunktionella samarbetet att fungera bättre i organisationen har man genomfört 

två initiativ. Det första initiativet är införandet av dagliga morgonmöten där alla avdelningar är 

närvarande. Under dessa går de anställda igenom vad som hände under gårdagen för att 

förhindra oförutsedda överraskningar. Det andra initiativet är genomdrivandet av ett projekt 

med avsikten att förbättra sammanhållningen mellan avdelningar. (Rasmus, 2010) Tommy 

berättar att en medarbetarenkät indikerade att de anställda inte kände sig informerade om vad 

som hände på andra avdelningar, vilket ledningen betraktade som en mycket prioriterad fråga. 

Företag Bs verksamhet bygger på en förädlingskedja, menar han, och det spelar därför ingen roll 

hur bra en avdelning är om den inte kan samarbeta med en annan. Ledningsgruppen tog därför 

upp dessa signaler från medarbetarna och gjorde det till en strategisk prioritering att förbättra 

den laterala kommunikationen i organisationen. Projektet som genomfördes var en utbildning i 

sju steg som alla på företaget genomgick. Målet med denna utbildning var att bygga upp en 

respekt för varandras arbetssätt och arbetsuppgifter, både i den enskilda gruppen och i 

organisationen som sådan. Utbildningen började med en kurs i självkännedom och 

grupptillhörighet, vilket enligt Tommy är grunden för att kunna bygga respekt för varandra i en 

organisation. Nästa steg var att undervisa hur verksamheten i de olika arbetsgrupperna hänger 

samman. Företaget har satsat stora resurser på detta initiativ. 

Dessvärre menar Rasmus att projektet inte hade en särskilt stor effekt på samarbetet i 

organisationen. Det blev bättre en tid, säger han, men när man inte håller i saker och ting går de 

tillbaka till sitt gamla jag. 

5.1.1.3 Företag C 

På företag C upplever produktutvecklarna att det förekommer vissa brister i kommunikationen 

med de övriga avdelningarna. Det är framförallt samarbetet med supply chain-avdelningen som är 

bristande och detta gäller för utvecklarna på produktgrupp X samt på avdelning Z. De anställda 

upplever att det finns ett bristande engagemang inom supply chain-avdelningen att delta i 

utvecklingsarbetet. På chefsnivå belyser man att engagemanget och känslan av ägarskap över 

utvecklingsprojekten överlag är lågt i organisationen, inte bara från produktionsavdelningens sida. 

På avdelning Y upplever produktutvecklarna att de saknar input från säljavdelningen. Inga 

formaliserade processer finns för detta samarbete. 

Therese berättar att tanken är att företag A under nyproduktsutveckling ska jobba i 

tvärfunktionella projektgrupper. I projekten ska en representant från marknad, 

produktutveckling, produktion och inköp, vara deltagande. Dock fungerar detta inte i praktiken. 

Det är till exempel svårt att få anställda på supply chain-avdelningen engagerade i 

utvecklingsprojekten.  

Therese är mycket missnöjd över hur kommunikationen med projektgruppsmedlemmar från 

andra avdelningar fungerar under utvecklingsprojekten. Hon berättar att representanterna från 

supply chain-avdelningen ofta inte delaktiga i projekten från början, vilket är en bidragande 

faktor till att kommunikationen brister senare i utvecklingsprojekten. Hon berättar också att 
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projektmedlemmarna från supply chain-avdelningen många gånger inte ens vet att de ska delta i 

utvecklingsprojekten eller att projekten ens existerar när hon tar kontakt med dem. Vidare 

berättar hon att hon aldrig träffar resten av projektgruppen under ett utvecklingsprojekt. Vid 

frågan vad som skulle hända om hon kom på en idé för hur man skulle kunna ändra något i 

projekten säger Therese att detta aldrig förekommer.  

”Jag sitter mest på mitt kontor och försöker avklara min del” (Therese, 

2010) 

Att input från supply chain-avdelningen är viktig under utvecklingsprojekten är det ingen tvekan 

om. Kommunikationsproblemen med supply chain-avdelningen skapar en stor ineffektivitet i 

utvecklingsarbetet, berättar Therese. Projekten tar mycket längre tid än vad de borde ta. När 

input från supply chain-avdelningen saknas händer det ofta att hon får chansa sig till lösningar. 

Detta leder till att mycket misstag görs. Hade man haft en god kommunikation från början hade 

man kunnat undvika dessa missar, säger hon.  

Under intervjuerna framkommer det att det finns vissa brister i projektledarskapet under 

utvecklingsarbetet. Vid frågan hur och när överlämning sker till linjen berättar projektledaren 

Tina att hon upplever att det är lite oklart vem i projektgruppen som har vilket ansvar och när 

överlämning ska ske. Hon säger att hon själv ofta har fått ha ”många ben” i utvecklingsprojekten 

eftersom att det inte finns några konkreta rollbeskrivningar eller tidpunkter för när överlämning 

ska ske till en annan avdelning eller projektmedlem. Även Tina belyser hur det finns ett 

bristande engagemang från projektgruppsmedlemmar från supply chain-avdelningen. 

Morgan, chefen för avdelning Z, berättar att även han upplever att han saknar samarbete med 

supply chain-avdelningen. (Denne jobbar mot samma typ av produktionsanläggningar som dem 

på produktgrupp X) Bland annat finns det särskilda analysfunktioner i supply chain-

avdelningen, säger han. Dessa jobbar endast med kvalitetskontroller i produktionen, trots att 

även Morgan skulle ha stor nytta av den typ av tjänster som dessa genomför. Detta gör att han 

måste skicka sina prover för analys hos externa leverantörer, trots att han endast behöver några 

få analyser om året. 

”På något vis vill man behålla sin kompetens inom supply chain-
avdelningen” (Morgan, 2010) 

Företaget har, som nämnt i bakgrunden, de senaste två åren jobbat mycket med 

effektivitetsförbättringar inom produktionen. Vid frågan vad det dåliga samarbetet med supply 

chain-avdelningen kan bero på berättar Morgan att avdelningen har hårda mål på sig att spara 

pengar varje år.  

”De sätter väldigt många ekonomiska tal på supply chain” (Morgan, 

2010) 

Vidare säger han att grundprincipen för ett marknads- kontra ett produktionsförhållande är att 

marknadsavdelningen vill ha så många produkter som möjligt emedan produktionsavdelningen 

drar fördel av att ha så få produkter som möjligt. Produktutveckling kommer således långt ner i 

produktionsavdelningens prioriteringslista, menar han.   
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Uppenbarligen har det i utvecklingsarbetet varit svårt att motivera projektmedlemmarna att 

engagera sig i projekten. Detta verkar inte bara gälla för projektmedlemmar från 

produktionsavdelningen. Bengt, som är chef över produktutvecklingsavdelningen, menar att 

projektmedlemmarna i utvecklingsprojekten överlag har en låg känsla av ägarskap för dessa och 

deras resultat. Han belyser att alla i en projektgrupp har ett ansvar för projektets framgång, inte 

bara projektledaren, vilken tenderar vara den som tar i särklass störst ansvar för 

utvecklingsprojekten i dagsläget. Om inte projektmedlemmen på produktionsavdelningen 

känner till att denne ska delta i projektet har projektledaren misslyckats med sin uppstart, säger 

han. Dock belyser han att inte bara projektledaren, utan också alla projektdeltagare har ett 

ägaransvar på så vis att de måste signallera till projektledaren om de inte vet vad som förväntas 

av dem eller om de inte har tillgång till rätt resurser.  

Även Viktor, som är utvecklingschef på produktgrupp X, belyser att kommunikationen i 

utvecklingsprojekten präglas av en avsaknad av känsla av ägarskap. Det som kommuniceras är 

det som uppfattas och inte det som sägs, menar han. Detta ställer krav på projektmedarbetarna 

att de tar sitt ansvar i kommunikationen. Han berättar hur han dagen innan intervjun hade suttit 

i ett projektmöte för ett relativt omfattande projekt. Han trodde då att alla var informerade om 

projektets utformning eftersom att han i god tid innan mötet hade sammanställt en 

projektöversikt i Excel som han hade skickat ut till alla medarbetare. Ett tag in i mötet kom det 

dock fram att ingen hade gått in och öppnat filen i mailet. Han säger att detta är ett bra exempel 

på den bristande kunskapen om projektarbete som finns i organisationen. 

Närheten mellan avdelningar verkar dock ha en stor inverkan på hur kommunikationen och 

samarbetet mellan dessa fungerar. För produktgrupp Y förefaller kommunikationen mellan 

supply chain-avdelningen och utvecklingsavdelningen vara stark. I denna produktgrupp 

föreligger hur som helst bättre förutsättningar, då utvecklarna alltid jobbar med en och samma 

produktionsanläggning. Detta är inte fallet i produktgrupp X. Dessutom är produktionen belägen 

i samma byggnad som produktutvecklarnas arbetsplats. Detta innebär att de anställda på 

produktions- och produktutvecklingsavdelningarna har direkt närhet varandra och att de 

således har god insikt i varandras arbete. Hanna, som är produktutvecklaren på produktgrupp Y, 

beskriver hur denna närhet till produktionen förenklar innovationsarbetet i ett 

implementeringsstadium. Fungerar inte den första produktionen av en ny produkt har hon helt 

enkelt möjligheten att närvara även vid nästa körning för att stämma av att det går bättre.  

Hanna menar dock att den goda insikten i produktionen också kan medföra ett problem i ett 

idégenereringsstadium. Eftersom att arbetsgruppen har en god insikt i det arbete som bedrivs 

på produktionsavdelningen slår de lätt undan idéer som inte är realiserbara i fabriken. Detta kan 

leda till att goda idéer avslås innan de utvärderats på ett rättvist vis. Det går att tänka sig att 

vissa idéer inte är direkt implementerbara i den givna kontexten men ändå skulle bedömas som 

intressanta vid en närmare undersökning. Visade idén på god potential skulle Företag C ha 

alternativen att investera i de nya inventarier eller processer som krävdes för att tillverka 

produkten. Alternativt skulle bolaget kunna låta en extern leverantör tillverka produkten för att 

själva agera återförsäljare. 

Även inom utvecklingsarbetet för denna produktgrupp finns det tendenser som tyder på att det 

finns vissa brister i projektledarskapet på företaget. Hanna menar att samarbetet med 

marknadsavdelningen (B2B-y) är problematiskt eftersom att projektledarna på denna avdelning 

har dålig framförhållning i projekten. Produktutvecklaren berättar att ingen tidplan utvecklas 
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för projekten och han efterfrågar ett bra format för en sådan så att projektarbetet kan ske med 

bättre framförhållning.  

Hanna berättar att hon upplever sig ha god insikt i de avdelningar som jobbar med samma 

produkt som henne. Dock upplever hon att inputen från säljavdelningen är dålig. Tidigare har 

det funnits formella processer för att främja denna kommunikation och detta samarbete, 

berättar produktutvecklaren. För ett antal år sedan deltog produktutvecklarna i säljkonferenser, 

vilket Hanna tyckte gav bra input till deras arbete. Dessutom deltog produktutvecklarna vid 

brainstormingtillfällen tillsammans med marknadsavdelningen och säljavdelningen i samband 

med planeringen av utvecklingsarbetet för produktgrupp Y. Dock deltar inte 

produktutvecklingsavdelningen längre vid detta arbete. Detta har bidragit till att 

kommunikationen med denna avdelning har försämrats. 

5.1.2 Inhämtandet av extern kunskap 

5.1.2.1 Företag A 

På företag A upplever de anställda på produktgrupp Y och Z att tid saknas för att inhämta 

tillräcklig extern kunskap, trots den öppna strategin för innovation. Dock finns det tillräckligt med 

budget för detta men det är inget som uppmuntras i kulturen, menar man. På produktgrupp X 

verkar man inte ha samma problem. Där anger produktutvecklarna att de har god möjlighet att 

inhämta extern kunskap och ofta går på utbildningar och konferenser. 

Som nämnt tidigare har man på företag A en öppen strategi för innovation. Sten menar att det i 

hans verksamhet finns ett stort behov av att vara ute i verkligheten och gå på konferenser och 

delta i olika forum för att lära sig nya saker och bli inspirerad. Dock menar han att det, som det 

ser ut nu, inte finns tillräckligt med tid för något av det ovanstående. Vidare menar han att 

nedskärningarna har gjort så att det samarbete och den gemensamma utveckling företaget 

borde ha med dess industrikunder har bortprioriterats. Denne intervjurespondent menar att det 

finns stor potential för utveckling i detta samarbete. Dock menar han att det på grund av 

effektiviseringsåtgärderna inte finns kapacitet nog att underhålla dessa kontakter, vilket han 

tycker är en felprioritering av företaget. 

 Även Kaj på produktgrupp Y verkar dela uppfattningen om att det finns för lite tid för lärande. 

Han brukar se till att han och hans medarbetare kan komma ut och få inspiration från omvärlden 

minst en gång om året, men detta är inte tillräckligt.  

På produktgrupp X verkar dock inte samma tidsbegränsning påverka kunskapsinhämtningen. 

Både Josefine och Josef menar att det finns ett stort utrymme för att gå på utbildningar och 

konferenser.  

”Vi går ständigt på konferenser och mycket utbildningar” (Josefine, 
2010) 
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5.1.2.2 Företag B 

I företag B upplever de anställda att mycket resurser satsas på utveckling av anställda. 

Rasmus berättar att det finns en stor generositet från företagets sida att låta medarbetarna 

utvecklas genom att gå på utbildning. Själv går han för tillfället en kurs i företagsekonomi som 

företaget betalar. 

Även Samuel går för tillfället en utbildning i ledarskap och upplever att företaget satsar på att 

utveckla den kompetens som finns. 

5.1.2.3 Företag C 

På företag C finns goda möjligheter till utbildning i och med att en utbildningsbonus finns för alla 

medarbetare. Dock upplever de anställda inom produktgrupp Y inte att de har tillgång till 

tillräckligt med resurser för att hämta in nya influenser för att agera kreativt. Inhämtandet av 

externa influenser är mycket viktigt för att skapa innovationer menar man eftersom att man 

jobbar mot en mycket dynamisk marknad.  

Hanna menar att för lite resurser satsas på att de anställda ska få komma ut och inhämta 

inspiration till idéer, genom till exempel mässor, deltagande i forum och resor. Hon menar att 

hon ofta möts av beskedet att det inte går eftersom att det inte finns tillräckligt med resurser.  

Utvecklingschefen för samma avdelning, Dan, berättar att de normalt sett har en resebudget för 

avdelningen men att denna har varit liten det senaste året på grund av att det har gått dåligt för 

organisationen. Detta har gjort att han och de övriga på avdelningen inte har haft så goda 

möjligheter att hämta in extern kunskap. 

”Detta sänder ju såklart dåliga signaler till de anställda men sånt’ är 
livet - Ibland finns inte budget.” (Dan, 2010) 

Therese berättar att det finns en utbildningsbonus för alla anställda på 

produktutvecklingsavdelningen. Detta innebär att det finns stora möjligheter att delta i 

utbildning. Det är upp till medarbetaren att komma med förslag på hur denne vill utvecklas och 

därefter sätts en plan för utbildning som stödjer denna. 

Även inom produktgrupp Y berättar Hanna att det finns goda möjligheter att få delta i 

utbildning. Om man vill så får man i regel, säger hon.  
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5.1.3 Kunskapsöverföring 

5.1.3.1 Företag A 

Den formella process som finns för behållandet av kunskap i företaget är de veckovisa 

avstämningsmöten som hålls mellan produktutvecklarna inom respektive produktgrupp. Man 

upplever att man har bra insikt i vad de andra i gruppen gör för tillfället. Dock har man upplevt att 

mycket kunskap försvinner när individer slutar. Detta är ett problem, enligt de anställda, eftersom 

att man överlag är relativt dålig på att behålla kunskap inom företaget genom att erbjuda 

personalen utvecklande möjligheter. Dessutom finns ingen utbredd rutin för att spara 

projektdokumentation, trots att databas finns. 

På enkätfrågan ”Jag upplever att kunskapsöverföringen fungerar i mitt företag så att vi inte 

behöver uppfinna hjulet flera gånger” svarar 28,6% att det stämmer, emedan en majoritet, 

71,4% menar att det inte stämmer. 

 

Figur 12 Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan  

När det gäller kunskapsöverföringen och behållandet av kunskap sker denna i utvecklargruppen 

genom de veckovisa avstämningsmötena. (Josefine, 2010) Man är på grund av dessa möten 

duktig på att hålla koll på vad de andra i utvecklingsgruppen håller på med för tillfället. (Josef, 

2010) (Josefine, 2010) Dock försvinner mycket kunskap när individer slutar. (Josefine, 2010) 

(Kaj, 2010) En intervjurespondent kan ge många exempel på när detta har skett på avdelningen.  

Problematiken i detta föreligger i att de anställda på företag A upplever att man är dålig på att 

behålla personal inom företaget, inte bara på utvecklingsavdelningarna utan generellt. En 

intervjurespondent berättar att många anställda slutar eftersom att det inte finns tillräckligt 

med utvecklingsmöjligheter inom företaget. Dessutom upplever han att en attityd hos företagets 

HR-avdelning förvärrar saken. Han berättar att HR-chefen på företaget har uttryckt att det inte 

gör något om personal slutar eftersom att detta möjliggör för nya talanger att komma in i 

företaget.  
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En upplevelse hos Josefine styrker att utvecklingsmöjligheterna är otillräckliga inom företaget. 

Denne anser att det är svårt att göra karriär på företaget på grund av en attityd bland chefer och 

HR-personal.  

”En vanlig syn på oss som jobbar med produktutveckling är att vi är 
nöjda med det vi gör och vill ägna oss åt detta för all framtid.” (Josefine, 
2010) 

Denna intervjurespondent menar att det finns en enorm rigiditet när det gäller att göra karriär i 

företaget. Hon upplever att man som produktutvecklare betraktas helt utifrån vad man tidigare 

har arbetat med och att det är otänkbart för HR-avdelningen att man skulle kunna jobba med 

något annat. Detta stämmer dock inte, menar intervjurespondenten, han skulle gärna kunna 

tänka sig att jobba med något annat inom koncernen och tror att han är fullt kapabel till det på 

grund av sig breda utbildning. 

Under intervjun med HR-chefen, Ursula, belyser denne hur man till strategiska positioner inom 

företaget först och främst söker personer med erfarenhet. Detta visualiserar också att utveckling 

inom företaget kan vara svårt. Om man inte får möjligheten att testa kan det vara svårt att skaffa 

sig erfarenhet. 

”Vi söker först och främst personer som har en verktygslåda med sig. Det vill 

säga att de har erfarenhet”[angående vilka karakteristika man letar efter i 

företaget vid rekrytering till ledarpositioner] (Ursula, 2010) 

I företag A finns för tillfället ingen process för lärande i samband med projektavslut. (Kaj, 2010) 

Ambitionen är att de anställda ska finna slutrapporter, projektplaner och övriga dokument från 

avslutade projekt tillgängliga via intranätet. I produktgrupp Y menar Kaj dock att man är långt 

ifrån målsättningen här. I produktgrupp X berättar Josef att problemet med användandet av en 

kunskapsdatabas är att de ständigt byter system i organisationen, vilket gör att de aldrig riktigt 

får in en rutin. På enkätfrågan: På mitt företag sker kontinuerligt lärande genom användandet av 

någon form av datorstöd där material från avslutade projekt sparas har 42,9% svarat att 

påståendet stämmer emedan 57,1% har svarat att påståendet inte stämmer, vilket stödjer att 

många av de anställda inte riktigt känner att de har någon rutin för detta. 
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Figur 13 Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

5.1.3.2 Företag B 

När det gäller kunskapsöverföring upplever medarbetarna på företag B att denna är otillräcklig på 

operatörsnivå. Det händer ofta att avvikelser inte rapporteras och att saker med 

förbättringspotential faller mellan stolarna. Vidare menar man att det ofta händer att idéer 

identifieras i organisationen men sedan faller i glömska för att de, på grund av bristande insyn, inte 

vinner tillräckligt med stöd bland medarbetare eller att inte tillräckligt med tid finns för att 

utveckla dem. Ingen formell process för projektutvärdering finns i samband med projektavslut och 

det verkar inte finnas en utbredd rutin för att spara dokument från avslutade projekt. Angående 

behållandet av personal upplever de anställda att det, trots att företaget är litet, finns goda 

möjligheter till utveckling inom företaget. 

På frågan ”jag upplever att kunskapsöverföringen fungerar i mitt företag så att vi inte behöver 

uppfinna hjulet flera gånger” svarar 16,7% att det stämmer emedan 66,7% svarar att det inte 

stämmer och 16,8% att de inte stämmer alls. 
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Figur 14 Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan  

Ett vedertaget problem inom organisationen är att kunskapsöverföringen på operatörsnivå inte 

fungerar som den borde. (Rasmus, 2010) (Margareta, 2010) Rätt från början-projektet avser att 

adressera detta problem genom att införa en standardiserad rutin för kunskapsöverföring. 

Rasmus berättar att denna kommunikationsbrist leder till att saker med förbättringspotential 

ofta faller mellan stolarna. Han berättar att operatörerna egentligen ska avrapportera till honom 

vid skiftövergångar i det fall en avvikelse har skett i fabriken. Dock slarvas det med detta 

moment. Detta gör att han inte får reda på när något har hänt i produktionen och således inte 

har möjligheten att identifiera problemet och hitta en lämplig lösning till detta. 

”Det kan hända något på natten i produktionen som inte når mig förrän 

långt senare” (Rasmus, 2010) 

Det verkar också finnas utrymme för att utveckla processer för att fånga upp anställdas idéer 

inom företaget. Rasmus beskriver att han upplever att hjulet uppfinns flera gånger i 

organisationen. Detta på så vis att det ofta händer att någon i företaget nämner en idé som sedan 

faller i glömska eftersom att han eller hon inte får tillräckligt med stöd eller att tid saknas. 

Därefter återupptäcks idén på andra håll i organisationen efter ett tag när något går fel. Detta 

kan vara lite irriterande, menar han. Han menar att man ofta känner att; ”det var ju det jag sa”. 

Problematiken föreligger ofta i att det inte finns tillräckligt med tid för att ta tag i idéerna. 

Dessutom är de få som har insikt i varandras arbete vilket gör att det kan vara svårt att få stöd 

för idéer. 

När det gäller behållandet av personal menar Margareta att det, eftersom att företaget är relativt 

litet och majoriteten av de anställda jobbar i fabriken som operatörer, inte finns särskilt stora 

möjligheter att göra karriär i företaget för dem som jobbar med utveckling. Dock verkar inte 

behållandet av personal vara något som de anställda på företag B belyser som ett problem. 

Margareta berättar att hon själv alltid har haft mycket stimulerande arbetsuppgifter inom 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Stämmer väl Stämmer Stämmer inte Stämmer inte 
alls

Jag upplever att 
kunskapsöverföringen fungerar 
i mitt företag så att vi inte 
behöver uppfinna hjulet flera 
gånger



 

K
ap

it
el

: 
K

u
lt

u
re

n
s 

u
ts

ee
n
d

e 

46 

 

företag B och att hon har jobbat med det mesta man kan jobba med där. Detta tyder på att 

utvecklingsmöjligheterna inom företaget, trots dess storlek, ändå är relativt goda.  

Samuel berättar att han tycker att det känns som att företaget satsar på personalen. Ledarna 

arbetar aktivt med att motivera de anställda genom att erbjuda dem möjligheter till utveckling 

och företaget satsar pengar på detta, menar han. Bland annat har en av de anställda på företaget 

deltagit i ett ledarskapsutvecklingsprogram som koncernen tillhandahåller. Dessa program är 

ett sätt att erbjuda talangfulla medarbetare möjligheten att utvecklas inom resten av koncernen. 

Anledningen till att denna medarbetare fick gå programmet var att denne vid ett 

medarbetarsamtal hade uttryckt sin önskan om att utvecklas och ta större ansvar inom 

organisationen i framtiden.  

För att behålla kunskap inom organisationen i samband med projektavslut berättar Margareta 

att man sparar slutrapporter av genomförda projekt. Dock verkar det inte som att det finns ett 

beteende som stödjer denna kunskapsöverföring i organisationen. I enkäten svarar 50% 

”stämmer inte” på frågan ”På min arbetsplats sker kontinuerligt lärande genom någon form av 

datorstöd där material från avslutade projekt sparas.”. Vidare svarar 16,7% att påståendet inte 

alls stämmer, 16,7% att de inte vet och 16,7% att det stämmer.  

Ingen formell process för utvärdering av projektarbetet verkar heller förekomma. På frågan ”På 
min arbetsplats sker kontinuerligt lärande genom feedback och projektutvärdering vid 
projektavslut” svarar 50,1% att påståendet inte stämmer och 16,7% att påståendet inte alls 
stämmer. 

 

Figur 15 Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan  
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Företag C 

Den formella process som finns för behållandet av kunskap i företaget är de månadsvisa 

avstämningsmöten som hålls mellan produktutvecklarna i respektive produktgrupp. Man upplever 

att man har bra insikt i vad de andra i gruppen gör. Dock förekommer ingen formell process för 

projektutvärdering i samband med projektavslut. Tvetydiga svar erhålls på frågan om 

utvecklingsmöjligheter finns inom företaget så att man har förmågan att behålla personal. 

Inom utvecklingsavdelningarna för varje produktgrupp sker möten en gång i månaden. De 

anställda på utvecklingsavdelning X och Y upplever att kunskapsöverföringen fungerar bra i 

dessa grupper. Viktor berättar att gruppen under dessa möten diskuterar hur det går i de olika 

projekten som medarbetarna är deltagande i. De diskuterar strömningar på de olika 

marknaderna samt vilka råvaror som används på de olika marknaderna (Sverige, Norge, 

Danmark) och att dessa utgör ett mycket bra tillfälle för kunskapsöverföring och lärande. 

På företag C finns ingen formaliserad process för projektutvärdering. Therese berättar att det i 

projektgruppen aldrig utförs något utvärderingsmöte efter lansering, vilket hon tycker är dåligt. 

Efter det att hon har lämnat in sitt bidrag till projektledaren genomförs ingen feedback på vad 

som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Som det ser ut nu lämnar hon bara över sitt 

bidrag när det är klart och sedan vet hon inte hur det gick på marknaden. 

Therese säger att det finns goda möjligheter att göra karriär inom företaget medan Hanna menar 

att det inte finns goda möjligheter att göra karriär om man saknar utbildning. 

5.2 DEN VERTIKALA KEDJAN AV MAKT OCH BEFOGENHETER 

Den vertikala kedjan av makt och befogenheter sägs också ha en påverkan på ett företags 

innovationsförmåga. I detta stycke kommer de anställdas deltagande vid beslutsfattande att 

undersökas samt de anställdas frihet i lösandet av arbetsuppgifter.  

5.2.1 Beslutsfattande 

5.2.1.1 Företag A 

På företag A sker beslutsfattandet inom utvecklingsorganisationerna på ett mycket deltagande vis, 

från ett produktchefs- och produktutvecklarperspektiv, i och med att produktutvecklarna själva är 

delaktiga i planeringen av utvecklingsarbetet och ansöker om budget för detta. Detta gör att 

produktutvecklarna själva har möjligheten att påverka sin egen situation och själva har stort 

ansvar för utvecklingsarbetet. De anställda upplever att beslutsfattandet är flexibelt på så vis att 

det i regel är lätt att få igenom beslut om det finns goda underlag att basera beslutet på. 

I samband med budget går utvecklarna igenom idéer för utvecklingsprojekt varpå en plan för 

utvecklingsarbetet sätts för det kommande årets verksamhet. Planen utgår ifrån de 

övergripande strategiska inriktningar och mål som finns för marknadsavdelningen. I detta 

arbete prioriterar produktutvecklarna och produktcheferna, tillsammans med den aktuella 

marknadschefen, mellan uppdragen och avgör vilka de ska jobba vidare med under året, därefter 

tilldelas utvecklarna en budget av marknadschefen. I övrigt så utförs prioritering mellan projekt 

och beslutsfattande angående ändringar löpande under PU/PC mötena som sker en gång i 

månaden.   

Pål berättar att friheten för utvecklarna är stor när det gäller att initiera projekt. Projektet ska 

stämma överens med de strategier som finns för avdelningen och det måste finnas ett rimligt 
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business case som påvisar att projektet kommer att generera en affär inom 3-5 år. Resurser för 

projekt är i regel inte svåra att få för projekten, berättar Pål, då det ofta rör sig om lågriskprojekt 

som inte kräver stora ekonomiska satsningar.  

De anställda på företag A tycker i regel att det är lätt att få igenom beslut för utvecklingsarbetet. 

Josefine berättar att hon upplever att hon ofta får responsen ”prova” om hon har en bra idé. Hon 

säger dock att fokus oftast ligger på att projekten ska generera en produkt, men emellanåt 

bedriver de projekt för att lära sig, även om dessa inte kommer att generera produkter på ett 

tag. Även Sten på produktgrupp Z menar att det går enkelt att få igenom beslut. Han anser att om 

han har en verklighetsbaserad, god och underbyggd idé tas den i regel upp i organisationen. Det 

har till och med varit så att för många idéer har tagits upp historiskt sett, menar han. Detta ledde 

till att man inte lyckades slutföra alla projekt som initierades. Nu har den nya divisionschefen 

infört att ordentliga business cases ska upprättas för att få igenom en idé. 

5.2.1.2 Företag B 

På Företag B är det ledningsgruppen som beslutar huruvida projekt ska initieras eller inte och 

beslutsfattandet kring utvecklingsarbetet sker således inte på ett deltagande vis betraktat från en 

medarbetarnivå. På chefsnivå menar man att det är lätt att få gehör för idéer i ledningsgruppen 

men på medarbetarnivå menar man att detta kan vara relativt svårt. Anledningen till att det kan 

vara svårt att få gehör för idéer är tidsbristen samt det faktum att organisationen är liten så att få 

individer har insikt i varandras arbete, menar man. 

Tommy berättar att innovationsprocessen ser ut som sådan att ledningen under 

ledningsgruppsmötena har diskussioner om verksamhetens nuläge och mål. Ledningsgruppen 

uppfattar signaler från medarbetare och från omvärlden om var förbättringspotential finns och 

därefter startas ett program med avsikten att adressera denna förbättringspotential. Därefter 

tas en projektdefinition fram, vilken alla i ledningsgruppen skriver under för att demonstrera 

sitt stöd samt för att gå i god för att de kommer att frigöra tillräckligt med resurser för att 

genomföra projektet. Det finns ingen utpräglad process för hur beslut angående nya idéer ska 

tas utan detta är något som sker på olika nivåer. 

Margareta menar att det är lätt att få gehör för sina idéer i denna. Hon anser att man i 

ledningsgruppen har starkt fokus på att identifiera förbättringspotential och utveckla 

verksamheten. Även Samuel och Rasmus anser att det hos många medarbetare finns en stark 

ambition i företaget att utveckla verksamheten. Framförallt belyser de företagets VD, Tommy, 

som en person som har ett stort driv och många idéer för hur verksamheten ska utvecklas.  

Men trots starkt utvecklingsfokus och trots att Margareta upplever att det är lätt att få gehör för 

sina idéer, Tycker Rasmus att detta kan vara problematiskt. Han säger att det emellanåt krävs 

mycket lobbying för att få gehör för sina idéer i organisationen. Detta, menar han, kan bero på 

att det är få individer i företaget förutom han själv som har insikt i hans arbete och att alla har 

mycket att göra. För att lyckas sälja in sina idéer och starta projekt berättar Rasmus att det är 

viktigt att ha med sig den ekonomiska aspekten när idén presenteras för beslutsfattarna. Har 

man ett bra kalkylunderlag går det i regel att få igenom idéer om man kan hitta en bra 

återbetalningstid på fyra år. För att bli bättre på att övertyga och sälja in projekt har en anställd 

på företaget gått en kurs i företagsekonomi, för att kunna få med en ekonomisk vinkling. 
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5.2.1.3 Företag C 

Beslutsfattandet i företag C sker inte på ett särskilt deltagande vis om man utgår ifrån 

produktutvecklarnas situation, då beslut angående utvecklingsprojekt fattas av beslutsgruppen. 

Dock kan man säga att produktutvecklarna konsulteras vid beslutsfattandet eftersom att det är 

dessa som tar fram beslutsunderlag. De anställda upplever att det är byråkratiskt att få igenom 

nya beslut för idéer. Vissa för och nackdelar med det centraliserade beslutsfattandet kommer upp 

under intervjuerna. En nackdel som nämns är att det är relativt byråkratiskt men en fördel är att 

de projekt som går igenom grindarna förankras hos individer med makt i organisationen. 

Beslutsfattandet vid initiering och prioritering av projekt sker av produktgrupps- eller 

portföljkommittén. Beslutsgången ser ut som sådan att projektgruppen, och då ytterst 

projektledaren, tar fram de beslutsunderlag som efterfrågas vid varje grind, varpå 

beslutsgruppen fattar beslut om projektet ska fortskrida eller inte. 

Hanna upplever att det är svårt att få igenom beslut i organisationen om man har en idé på en ny 

produkt, då beslutsprocessen är byråkratisk. 

”Om man har en idé på smak eller produkt så är det ganska svårt att få 
igenom detta eftersom att det måste gå så många steg. De som är 
projektledare på B2B-Y kan inte ta egna beslut utan de måste alltid gå 
till sin chef [beslutsgruppen] innan de kan göra något.” (Hanna, 2010) 

5.2.2 Frihet och befogenheter 

5.2.2.1 Företag A 

Kontrollen i företag A är inte särskilt stor utan de anställda anger att det är individberoende om 

ett projekt genomförs eller ej. Är inte produktutvecklaren som är ansvarig för projektet mycket 

motiverad av detta kommer det inte att genomföras hela vägen, menar man. Det finns mycket 

frihet för anställda att experimentera i sina arbetsuppgifter, dock menar vissa att det inte finns tid. 

Det finns en stor tolerans för misslyckande i organisationen och vissa anser att den kanske till och 

med lite för stor, då ingen prestationsuppföljning på avdelningsnivå görs. 

På företag A sker avstämningar och således kontroll mellan produktutvecklarna (som är 

projektledare) och produktcheferna (som är projektägare) en gång i månaden vid 

uppdragsbaserat arbete.  Under dessa avstämningar följer gruppen upp de mål som har satts för 

uppdraget efter ett antal styrdokument. Pål berättar att det i utvecklingsarbetet för varje projekt 

finns en projektplan, en ambitionslista, aktivitetslista, projektbeskrivning, budget och ett 

business case. Under månadsmötena stäms dessa dokument av. Detta görs genom att 

produktutvecklaren berättar för resten av gruppen hur det går i projektet och hur långt den 

anser sig ha kommit i arbetet. Emellan dessa avstämningar får de anställda själva ansvara för 

sina uppgifter genomförs. Josefine berättar att de anställda har mycket frihet i lösandet av sina 

arbetsuppgifter:  

”Det är väldigt mycket upp till varje individ att driva igenom projekten. 
Är det inte något man brinner för är det svårt att driva igenom projektet 
hela vägen. Då brukar det inte gå.” (Josefine, 2010) 
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Sten säger att det kontrollmässigt finns stor frihet för att experimentera och pröva nya saker i 

arbetsuppgifterna. Dock upplever han att det finns för lite tid 

”Det inte finns tid att utveckla sätt att ”jobba i nya banor” (Sten, 2010) 

Pål menar att det finns en stor tolerans för misslyckande i organisationen. Under sin tid har han 

aldrig upplevt att man har misslyckats med att prestera det utfall man hade hoppats på. 

Problemet är det omvända, menar han, man har inte utvärderat prestationerna alls. Även Kaj, 

Sten, Josef och Josefine säger att det finns en tillräcklig tolerans mot misslyckanden. 

”Det är inte så att man får piskan offentligt om man misslyckas med 
något” (Kaj, 2010) 

På enkätfrågan som behandlar om de anställda upplever att det finns en tolerans för 

misslyckande i företaget anger en majoritet om totalt 71,4% att påståendet stämmer (varav 

14,3% anger att påståendet stämmer mycket väl) emedan 28,6% anger att påståendet inte 

stämmer. 

 

Figur 16 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

Vissa av de anställda i företaget belyser vid intervjuerna att det frekventa avskedandet av 

personer på ledningspositioner har gett signaler till resten av organisationen om att det inte är 

tillåtet att misslyckas. Dock menar de att de inte själva är rädda för att misslyckas. Dessa 

intervjurespondenters åsikter påverkar resultatet i enkäten.  
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5.2.2.2 Företag B 

På företag B upplever de anställda att de har stor frihet i lösandet av sina arbetsuppgifter. De 

upplever att de har stor möjlighet att experimentera och att det finns en tolerans för misslyckande 

inom organisationen. 

På företag B berättar Rasmus att han tycker att han har mycket stor frihet vid lösandet av 

arbetsuppgifter. Upplägget på hans arbete ser ut som så att projektgruppen under regelbundna 

avstämningar går igenom riktlinjer för vad som ska utföras i projektet. Emellan avstämningarna 

får Rasmus utföra dessa uppgifter upp till bästa förmåga.  

Även Samuel tycker att han har mycket stor frihet i lösandet av uppgifter. Han berättar att den 

kontroll som bedrivs över hans arbete i projektet sker vid styrgruppsmöten. Under dessa 

diskuterar han med styrgruppen vad de har gjort hittills i projektet och hur de ska gå vidare. De 

har en projektplan som de utgår ifrån när de stämmer av arbetet. Han berättar att det har varit 

mycket upp till honom själv att utforma arbetet. Styrgruppen har inte satt några bestämda mål 

på utvecklingsarbetet: 

”Jag vet inte riktigt vad målen med projektet är” (Samuel, 2010)  

Rasmus menar att det finns oändligt med möjligheter att experimentera i hans arbetsuppgifter. 

Han säger att det finns en kultur av att handlingar ska tänkas igenom innan de utförs, men 

misslyckas man med något blir man inte straffad för det. 

På enkätfrågan som behandlar om de anställda upplever att det finns en tolerans för 

misslyckande i företaget anger totalt 66,7% att påståendet stämmer emedan 33,3% anger att 

påståendet inte stämmer. Således har en majoritet svarat att det finns en tolerans för 

misslyckande i organisationen. 

 

 

Figur 17 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 
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5.2.2.3 Företag C 

På företag C har produktutvecklarna mycket stor frihet vid lösandet av sina uppgifter. Kontroll 

utövas vid grindarna. Frihetsmässigt finns det utrymme för experimenterande, men endast så länge 

det sker inom budgetramarna för det aktuella projektet.  De anställda upplever att det finns för få 

processer för att lära av misslyckande.  

På produktutvecklingen på företag C berättar Therese att hon själv bär ansvaret för hur hon 

löser sina uppgifter och att hon, förutsatt att hon möter tidsramarna, får disponera sin tid hur 

hon vill. Hon berättar att det finns en del utrymme för att experimentera i projekten. Dock 

menar hon att utvecklingsarbetet präglas av stort kostnadsfokus, varför utsträckningen av 

experimenterande som tillåts beror på hur stora förändringar som krävs.  

Viktor belyser hur denne uppmuntrar produktutvecklarna inom sin produktgrupp att upprätta 

två till tre olika förslag på lösningar till uppdragsgivarna i sina projekt. Efter att 

produktutvecklarna har gjort detta diskuterar han, tillsammans med uppdragsgivaren och 

produktutvecklaren själv, fram vilket av de presenterade förslagen som är det bästa. Han är av 

den åsikt att det inte är en produktutvecklares uppgift att få en beställning på vad denna ska 

göras för att endast utföra denna. Det är viktigt att produktutvecklaren får lära sig att sälja sina 

idéer, säger Viktor.  

Therese berättar att man många gånger har misslyckats i projekt. I synnerhet innan Stage-gate 

modellen infördes, vilken har som syfte att avsluta projekt innan de misslyckas. Misslyckanden 

hanteras genom att de aktuella projekten läggs ner, säger hon. Det är mycket lite återkoppling i 

projektgruppen och man ser inte till att lära sig av vad det var om gick fel. Personligen upplever 

Therese att det är en stor brist att ingen utvärdering görs överlag – inte bara då de misslyckas.  

5.3 DEN SOCIALA ASPEKTEN 

Det finns många sociala aspekter som har en påverkan på ett företags innovationsförmåga. De 

som brukar nämnas i litteraturen är förekomsten av förtroende och respekt, konflikt och debatt 

samt öppenhet för nya idéer och förändring. (Tidd & Bessant, 2009) (Martins & Terblanche, 

2003) 

5.3.1 Företag A 

I företag A anger de anställda att de har ett stort förtroende för varandra, att de är positiva till 

förändringar på arbetsplatsen och att debatt och ifrågasättande är vanliga element i den sociala 

miljön. Tidigare har ett revirmarkerande påverkat den öppna kommunikationen och idéflödet i 

utvecklingsgrupp X men man har genom ett antal åtgärder lyckats skapa en konstruktiv miljö.  

Produktutvecklarna i produktgrupp X uppger att de inom gruppen av produktutvecklare har en 

kommunikation som främjar skapandet av idéer eftersom att de anställda vågar dela med sig av 

sina idéer samt att de också vågar skapa debatt och ifrågasätta varandra. (Josef, 2010) (Josefine, 

2010) 

"Om man kommer med en konstig tanke blir denna genast värderad i 
gruppen, på ett bra sätt.  Alla gruppmedlemmar tar till sig tanken och 
tänker efter. Sedan kommer de med sin respons. Ibland är denna: ”njä, 
det där håller jag inte med om”." (Josefine, 2010) 
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Även inom de andra utvecklingsdelarna (Y och Z) i organisationen verkar de anställda på 

utvecklingsavdelningen uppleva att kommunikationen i företaget präglas av ett tillräckligt stort 

förtroende som tillåter ett fritt utbyte av idéer. Den goda stämningen visualiseras i enkäten där 

Företag A har erhållit goda poäng. 

 

Figur 18 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

 

 

Figur 19 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

I enkäten syns att de anställda på Företag A menar att de vågar föra upp debatt runt idéer. På 

påståendena ”När någon annan på min arbetsplats har en/ett idé/åsikt/förslag vågar jag 

ifrågasätta denna/detta” och ”När någon annan på min arbetsplats har en/ett idé/åsikt/förslag 
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vågar jag stödja denna/detta även om den är kontroversiell” svarar 42,9% att påståendet 

stämmer mycket väl och de övriga 57,1% svarar att påståendet stämmer. 

En annan iakttagelse som styrker att det sociala klimatet i företag A präglas av öppen 

kommunikation är att en stor andel av enkätdeltagarna på företag A har lämnat sina 

kommentarer med feedback på enkäten i kommentarfältet. I företag A lämnade sex av sju sina 

kommentarer emedan ingen av sex svarande på företag B lämnade sina kommentarer.  

Vidare upplever de anställda att medarbetarna på arbetsplatsen är positiva till idéer och 

förändring, vilket visualiseras i enkäten. 

 

Figur 20 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan  

Det har dock inte alltid varit på detta vis. Tidigare fanns det en del prestige inom gruppen som 

begränsade idéflödet, berättar Josef. Bland annat kunde de märka att det fanns ett tydligt 

revirskapande runt vissa forskningsområden. Detta gjorde att de anställda höll sina idéer för sig 

själva och inte delade med sig av dem till resten av gruppen. Det har tagit flera år att bryta det 

gamla mönstret, berättar han, men nu har de lyckats få ett mycket konstruktivt samarbete i 

gruppen. Som nämnt i bakgrundsavsnittet har varje produktutvecklare i produktgrupp X ansvar 

för en viss typ av produkt som riktar sig mot en viss konsumentgrupp. Josefine menar att en stor 

anledning till förbättringen föreligger i att man har börjat arbeta mer gemensamt i gruppen med 

gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Det vill säga projekt som kan leda till produkt 

på mer än en typ av marknad. De försöker aktivt att hitta och prioritera denna typ av 

forskningsfrågor. Genom att börja samarbeta i utvecklingsarbetet har man öppnat dörrarna för 

reviren och förbättrat förtroendet inom gruppen. 

Nu menar Josefine att det förekommer mycket lite prestige inom gruppen. Hon berättar att det 

händer att produktutvecklarna jobbar tillsammans med något de tror kan generera en produkt 

anpassad för många konsumentgrupper. Ibland händer det dock att det bara resulterar i en 

produkt som passar till en typ av konsumentgrupp. Då är det först och främst den ansvariga för 

denna konsumentgrupp som får erkännande för detta arbete från externa källor. Ändå hanteras 

detta mycket bra i gruppen, berättar Josefine. Relationen mellan produktutvecklarna är 
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tillräckligt prestigelös. Josef berättar instämmande att gruppen känner en stor gemensam 

stolthet över de produkter som har tagits fram. 

”Både i gruppen bland produktutvecklare och bland produktchefer så 
gläds man åt varandras framsteg väldigt mycket.” (Josef, 2010) 

Josefine menar att en annan orsak till att gruppen är bättre på att dela med sig av idéer är att 

prioriteringen av utvecklingsprojekten sker i grupp, vilket inte var fallet tidigare. Folk blir helt 

enkelt tvungna att dela med sig av sina idéer till gruppen för att få igenom dessa. På detta vis blir 

gruppen mer och mer kollaborativ, i och med att de är beroende av varandra.  

För att stärka kommunikationen inom gruppen har man dessutom genomfört en del 

teambuildingsessioner. Detta var bra tyckte Josefine, då utvecklarna på detta vis kunde se 

egenskaper och talanger hos varandra utanför de traditionella forskningsbetonade områdena. 

Detta medförde att vi blev ännu mer medvetna om potentialen i samarbete, menar Josefine.  

Dessutom har produktutvecklarna telefonavstämningar en gång i veckan, under vilka de 

stämmer av hur det går i de pågående utvecklingsprojekten. Under denna tid har de avsatt tid 

för ”fikasnack” för att förbättra sammanhållningen inom gruppen. (Josefine, 2010) 

5.3.2 Företag B 

Som nämnt ovan i delkapitel 5.1 om gränsöverskridande kommunikation finns det vissa anställda i 

företag B som har skapat tydliga revir inom företaget. Dessa individer är inte intresserade av att 

utföra några förändringar i sin verksamhet och har en negativ attityd mot nya idéer, vilket enligt 

de anställda försvårar idégenereringen samt implementeringen av idéer inom organisationen. De 

anställda berättar att de konflikter som förekommer i organisationen inte reds ut och att detta 

orsakar dålig stämning. Många gånger ersätts ärlig och öppen kommunikation med skitsnack. 

Som nämnt ovan finns det individer på chefsnivå som inte har något intresse i att förändra sin 

verksamhet. 

”Det blir lite som att: ”jag har jobbat här i så många år, nu ska inte du 
komma och säga åt mig vad jag ska göra” (Samuel, 2010) 

Denna inställning verkar begränsa idégenereringen i företaget. Samuel menar att denna attityd 

kan dämpa utvecklingslustan som annars präglar organisationen. När anställda presenterar 

idéer händer det ofta att den person som är ointresserad av förändring kväver idéerna genom 

att säga: ”det där har vi prövat förr, men det gick inte”. Dock menar Samuel att många idéer som 

har testats inte har testats i den nuvarande kontexten och att de således inte går att slå bort på 

detta vis. 

”Det kan vara lite tärande för dem som vill utveckla organisationen” 
(Samuel, 2010) 

I enlighet med detta säger Rasmus att de intressekonflikter som finns i organisationen leder till 

att det råder en dålig stämning i företaget. Det blir inte så högt i tag, säger han. 

”Det kan vara lite hyshpysh” (Rasmus, 2010) 
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Denna attityd verkar också ställa till problem när det kommer till att genomföra de förändringar 

som är nödvändiga vid implementeringen av idéer. Margareta menar att den 

förändringsresistenta individen i organisationen, som återfinns på mellanchefsnivå, inte ser till 

att driva igenom beslutade förändringar på sin avdelning. Detta stämmer även överens med 

Samuels åsikt om att man ger olika information på olika avdelningar, som presenterades i ett 

tidigare avsnitt. 

”Det finns alltid bromsklossar” (Margareta, 2010) 

Som nämnt ovan har man genomfört en utbildning i teamutveckling med hela företaget för att 

komma runt problemen.  Dock menar Rasmus att detta endast hade en kortvarig effekt på 

stämningen och kommunikationen i organisationen men att situationen på sikt har återgått till 

det normala. Denna anställda tycker att man är dålig på att ta upp konflikterna till ytan i 

företaget så att de kan leda till något konstruktivt. Istället undviker man att verkligen föra upp 

problemet till ytan och hantera det. 

”Det blossar liksom aldrig upp” (Rasmus, 2010) 

I figur 26 går det att se hur de anställda på Företag B, trots dessa tydliga tendenser i 

intervjuerna, får bra resultat på frågan som adresserar förtroende i gruppen. 50% anger att 

påståendet stämmer väl och resterande 50% anger att påståendet stämmer. Ingen av de 

anställda upplever således att denna attityd och påverkar dem på så vis att de inte vågar ta upp 

eller ifrågasätta idéer. 

 

Figur 21 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

Även i figur 27 syns det att företag B har fått gott resultat trots de intervjuer som indikerar att  

det är lite lågt i tak i organisationen. På påståendet ”När någon annan på min arbetsplats har en 

idé/åsikt/förslag vågar jag ifrågasätta denna” svarar 33,3 % att det stämmer mycket väl och 

66,7% att det stämmer. 
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Figur 22 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

Trots att intervjupersonerna i de tre intervjuer som har genomförts på företag B alla anger att 

det finns en resistans mot förändring bland delar av personaler visar enkätsvaret att en 

majoritet av de enkätrespondenterna anger att man i organisationen är positiv till förändring. 

66,7% anser att påståendet ”På min arbetsplats är vi positiva mot förändring” stämmer och 

33,3% menar att påståendet inte stämmer. Jämfört med företag A är detta resultat naturligtvis 

sämre men av att döma på intervjurespondenternas svar borde enkätsvaret vara ännu sämre än 

vad det är. 

 

Figur 23 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 
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Vad förklaringen till denna divergens i resultaten är, är svårt att säga. En av 

intervjurespondenterna som under intervjun berättat att det finns folk som försvårar förändring 

i organisationen, har i enkäten svarat att man i organisationen är positiv till förändring. Kanske 

är en anledning till att så många har svarat ”stämmer” är att det står ”vi” i enkäten. Det är 

tänkbart att detta skulle kunna inducera en ”vi mot dom känsla” i likhet med ”ja, vi är ju positiva 

till förändringar men dom är ju inte det”. 

Dessutom berättar de anställda att föreligger en skillnad mellan fabriken i stad A i stad B. Det är 

svårare att genomföra förändring i stad A. 

”På anläggning Y är det lite mindre trögflytande” (Rasmus, 2010) 

Enkäten gick ut till anställda både i stad A och i stad B emedan intervjuerna endast utfördes med 

anställda i stad A. Detta kan naturligtvis också ha orsakat en skillnad mellan tendenserna i 

svaren från intervjuerna och från enkäten.  

Det kan dessutom bero på att intervjurespondenterna överbetonar hur det finns en resistens 

mot förändring i organisationen under intervjuerna.  

5.3.3 Företag C 

På företag C berättar medarbetarna att de har ett stort förtroende för varandra och att de är 

duktiga på att stimulera ifrågasättande och debatt på olika nivåer i företaget.  

Produktutvecklarna på produktgrupp X har möten en gång i månaden. Varannan gång ses de 

fysiskt och varannan gång hålls mötet över webcam. Chefen för avdelningen, Viktor, berättar att 

anledningen till att webcam används istället för telefon är att kontakten ska bli så personlig som 

möjligt. 

Gruppen har historiskt sett inte jobbat tillsammans så länge. Viktor ser det därför som sitt 

ansvar att se till att gruppen fungerar som ett team och har ett bra utbyte av erfarenheter, 

kunskaper och idéer. Han anser att det är viktigt att man kan ha debatt med varandra på en 

arbetsplats. Vidare anser han att det förekommer mycket debatt, både i utvecklingsavdelningen 

för produktgrupp X och i produktutvecklingsavdelningen som sådan.   

Även Therese berättar att hon tycker klimatet i utvecklingsgruppen för produktgrupp X präglas 

av öppen feedback och ärlighet. Hon berättar att det blir mycket diskussioner under 

månadsmötena. Gruppmedlemmarna vågar ifrågasätta varandra och att det är högt i tak, säger 

hon. 

Hanna berättar att de också i utvecklingsgrupp Y har stort förtroende för varandra. Vi är mycket 

lika i gruppen, berättar hon. Hon upplever att de i gruppen försöker vara ärliga och ge varandra 

öppen och direkt feedback. Det är okej att säga vad man tycker och tänker om saker här, säger 

hon. Även här har gruppen möten en gång i månaden, enligt samma struktur som i 

produktgrupp X. 
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5.4 INCITAMENT FÖR INNOVATION 

För att skapa ett beteende i en organisation krävs mekanismer för att skapa engagemang och 

motivation kring det önskade beteendet. I detta delkapitel undersöks först och främst anställdas 

motivation att agera innovativt i organisationen. Därefter undersöks olika mekanismer för 

denna motivation.  

5.4.1 Företag A 

På företag A känner sig de anställda motiverade att hitta bättre sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter på, 28,6% menar att påståendet ”Jag känner mig uppmuntrad att hitta bättre sätt 

att utföra mina arbetsuppgifter på” stämmer mycket väl och 71,4% menar att påståendet 

stämmer. När incitament för innovation undersöks upplever de anställda på företag A att de får 

erkännande i organisationen genom framför allt implementering av goda idéer men också genom 

presentation. Vidare upplever en majoritet av de anställda att de erhåller status bland kollegor 

både vid presentation och vid implementering av idéer. Dock upplever en majoritet av de anställda 

inte att de har bättre möjlighet att göra karriär eller att få bättre lön genom att de presenterar 

eller implementerar goda idéer. I företag A har utvecklarna budgetansvar. Detta är, enligt 

intervjuerna, en stor källa till motivation för innovativt agerande. I enkäten konstateras också att 

utvecklarna på företag A upplever att deras idéer bedöms på goda grunder. 

 

Figur 24 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

När motiv för att dela med sig av idéer undersöks svarar majoriteten av de tillfrågade på Företag 

A att de upplever att implementering av goda idéer leder till att de erhåller erkännande inom 

företaget. På samma gång anser en liten majoritet att de erhåller erkännande genom att 

presentera goda idéer. (På konstaterandet ”Innovation uppmuntras i mitt företag genom att man 

genom att presentera goda idéer erhåller erkännelse inom företaget” har 42,9% svarat 

”Stämmer inte”, 42,9% har svarat ”stämmer” emedan 14,3% har svarat ”stämmer mycket väl”. 

På konstaterandet ”Innovation uppmuntras i mitt företag genom att man genom att 
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implementera goda idéer erhåller erkännelse inom företaget” har 71,4% svarat ”Stämmer” 

emedan 14,3% har svarat ”Stämmer inte och ytterligare 14,3% har svarat ”Vet ej”)   

Pål berättar hur organisationen är mycket noga med att i sin kommunikation belysa 
innovationer.  

”Tittar man till exempel i årsredovisningar liknande på kommentarer 
kring produktgrupp Y kan man säga att innovationer kommenteras i 
förhållande till värde. Även medialt och PR-mässigt. Det skrivs mer och 
hellre om innovationer än om de produkter som genererar stora pengar” 
(Pål, 2010) 

 

Figur 25 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

Kaj verkar vara av lite annan åsikt. Han menar, instämmande, att det framförallt är via den 

interna kommunikationen, som till exempel årsredovisningar och intranätet, som de anställda 

på utvecklingsavdelningarna får uppmuntran för sitt arbete. Dock menar han att för att få detta 

erkännande får utvecklarna i princip skriva sina artiklar helt själva. 

”Man slickar i sig det beröm man får” (Kaj, 2010) 

Han upplever att systemen för belöning och erkännande runt innovation är bristfälliga. Han 

berättar att han själv har varit med om situationer där belöningssystem har varit tydliga 

kulturskapare. På ett företag där han jobbade använde de sig av den traditionella idélådan. De 

anställda fick provision på sina idéer beroende på hur bra de var. Detta gjorde att 

förbättringsidéer blev ett stort samtalsämne på kafferasterna. Förslaget att införa en idélåda på 

Företag A har dock mötts med en fnysning, berättar han. 

Kommunikationschefen, Camilla, berättar att företag A har varit en föregångare när det kommer 

till att använda det koncernövergripande intranätet. Genom en kommunikationsplan som utgår 

ifrån företagets strategier har de valt sina artiklar. Historiskt sett har dock inte mycket skrivits 

om innovation, menar hon, vilket stämmer in på Kajs uppfattning. Just nu skrivs det mest om 
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kundfokus och effektivitet i processerna, vilket speglar företagets fokus för närvarande. De har 

skrivit mycket om införandet av lean-filosofin i produktionen.  

 

Figur 26 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

När det kommer till lönesättning upplever majoriteten av enkätrespondenterna inte att de har 

möjlighet att få en bättre lön vid vare sig identifiering eller implementering av goda idéer. 42,9% 

anger att påståendet inte stämmer för presentation, 28,6% anger att det inte alls stämmer och 

ytterligare 28,6% anger att de inte vet. 42,9% anger att påståendet inte stämmer vid 

implementering, 28,6% att det inte alls stämmer och 14,3% att de inte vet. Dock säger 14,3% att 

de menar att de har bättre möjligheter att få en bättre lön vid implementeringen av idéer. 

 

Figur 27 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 
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På frågan som avser att undersöka huruvida de anställda upplever att de har bättre möjligheter 

att göra karriär vid implementering av idéer anger en majoritet av de tillfrågade att detta inte 

stämmer. 28,6% anger att det stämmer emedan 28,6% anger att det inte stämmer och 14,3% 

anger att det inte alls stämmer. Precis samma svarsfördelning erhålles på frågan om de anställda 

anser att de har extra goda möjligheter att göra karriär genom att presentera goda idéer. Som 

nämnt ovan i stycke 5.1.3 om kunskapsöverföring upplever de anställda överlag att det finns 

dåliga möjligheter att göra karriär inom företaget. 

På den sista frågan som undersöker om man genom att presentera eller implementera idéer 

erhåller status bland kollegor svarar de anställda på Företag A övervägande att så är fallet. På 

frågan om man genom att presentera goda idéer har möjlighet att erhålla status bland kollegor 

svarar 14,3% att det stämmer mycket väl, 57,1% att det stämmer och 14,3% att det inte 

stämmer. På frågan om man genom att implementera goda idéer har möjlighet att erhålla status 

bland kollegor svarar 14,3 % att det stämmer mycket väl, 57,1% att det stämmer och 14,3 % att 

det inte stämmer och ytterligare 14,3 % att de inte vet. 

 

Figur 28 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

Som redan nämnt i stycke 5.3.1.1 berättar Josef att produktcheferna och produktutvecklarna 

gläds åt varandra efter avklarade projekt och att de i gruppen känner en stor stolthet för de 

idéer som de gemensamt har utvecklat.  

Under en intervju berättar Kaj att en sak inom företaget som motiverar honom till att ständigt 

försöka förbättra sin verksamhet är att han (och de andra utvecklarna) har budgetansvar för sitt 

eget ansvarsområde. På detta vis, menar han, att det känns som om han äger sin egen 

verksamhet och själv måste ta ansvar för att pengarna genererar så mycket innovation som 

möjligt. Vidare menar han att det är vanligt bland folk som arbetar med utveckling att man vill 

ha det på detta vis. 

När det kommer till bedömningen av idéer upplever en majoritet av de anställda att idéerna 

bedöms på goda grunder (14,3% stämmer väl, 71,4% stämmer och 14,3% stämmer inte). En 

majoritet av de anställda upplever också att goda idéer, efter bedömning, tas tillvara i 

0

10

20

30

40

50

60

Stämmer 
väl

Stämmer Stämmer 
inte

Stämmer 
inte alls

Vet ej

Innovation uppmuntras i mitt företag genom att...

…man genom att presentera 
goda idéer erhåller en viss typ 
av status bland kollegor

…man genom att implementera 
goda idéer erhåller en viss typ 
av status bland kollegor



 

K
ap

it
el

: 
K

u
lt

u
re

n
s 

u
ts

ee
n
d

e 

63 

 

organisationen. (Här har ett bortfall skett så endast sex personer har svarat på frågan. Fem av 

sex har svarat att påståendet stämmer, en av sex har svarat att påståendet inte stämmer) 

 

Figur 29 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

5.4.2 Företag B 

Även på företag B känner sig majoriteten av de anställda uppmuntrade att hitta bättre sätt att 

utföra sina arbetsuppgifter på. 33,3% svarar att påståendet ”Jag känner mig uppmuntrad att hitta 

bättre sätt att utföra mina arbetsuppgifter på” stämmer väl, 33,3% svarar att påståendet stämmer. 

Dock svarar 33,3% att påståendet inte stämmer, vilket är relativt många i jämförelse med företag 

A. När incitament för innovation undersöks upplever en liten majoritet av de anställda att de 

erhåller status bland kollegor genom att implementera idéer. Dock upplever de anställda inte att 

de har möjlighet att få bättre lön eller bättre möjligheter att göra karriär genom att agera 

innovativt. På frågan om de anställda upplever att de får erkännande i organisationen genom att 

agera innovativt blir svaret tvetydigt. Den ena hälften av de tillfrågade svarar att de inte eller inte 

vet om de erhåller erkännande genom att agera innovativt medan den andra hälften svarar att de 

gör det. I intervjuerna konstateras att en problematik kring att få erkännande i organisationen är 

att så få har insyn i varandras arbete. I enkäten konstateras även att hälften av de tillfrågade inte 

upplever att deras idéer bedöms på goda grunder i företaget. 
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Figur 30 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

Vid en första anblick ser det ut som om en majoritet anser att de erhåller erkännande i företaget 

genom att presentera och/eller implementera idéer. (50% har svarat att påståendet stämmer, 

16,7% har svarat att påståendet inte stämmer och 16,7% har svarat att påståendet inte alls 

stämmer. Övriga 16,7% har svarat att de inte vet) Dock går det i denna fråga att betrakta ”vet 

ej”-svaren som negativa svar, då dessa enkätrespondenter troligtvis inte att de erhåller 

erkännelse genom att presentera och/eller implementera idéer. Detta skulle betyda att exakt 

lika många anser att man erhåller erkännelse genom att presentera och implementera som att 

man inte erhåller erkännelse genom att presentera och implementera idéer. 

 

Figur 31 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 
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Rasmus säger att han tycker att de från koncernens sida skulle kunna ge mer erkännande till 

företaget genom att uppmärksamma mer av det utvecklingsarbete som de bedriver. Företaget 

har ingen egen kommunikationsfunktion och är därför beroende av den koncerngemensamma 

avdelningen mer än de andra företagen. Inom det egna företaget, berättar den anställde, är det 

inte så många som har insikt i just vad han gör, varför det är lite svårt att få uppmärksamhet för 

innovativa insatser. 

”Min närmsta chef ger mig en klapp på axeln” (Rasmus, 2010) 

Vidare menar han att det inte går att förvänta sig att övriga medarbetare på företaget ska ha så 

god insikt i hans arbete att de ska kunna berömma honom för det han gör. 

På frågan om man genom att presentera eller implementera idéer har möjlighet att få bättre lön 

svarar alla respondenter att detta inte stämmer. 33,3% svarar att det inte stämmer och 33,3% 

svarar att det inte alls stämmer. Dessutom svarar en hög procentandel att de inte vet (33%).  

 

Figur 32 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 
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Figur 33 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

På frågan som undersöker om de anställda upplever att de har bättre möjligheter att göra 

karriär i företaget genom att presentera eller implementera idéer svarar alla anställda att detta 

inte stämmer och majoriteten att detta inte alls stämmer (50%). I stycke 5.1.3 om 

kunskapsöverföring nämndes att det inte finns så många formella karriärsteg inom företag B, 

vilket kan vara en anledning till svarsfördelningen på denna fråga.  

 

Figur 34 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

På frågan om man genom att presentera eller implementera idéer erhåller status bland kollegor 

svarar en liten majoritet att påståendet stämmer vid implementering. Detta tenderar vara den 

största motivationsfaktorn att agera innovativt i Företag B då 66,7% (4 av 6) har svarat att man 
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genom att implementera sina idéer erhåller status bland kollegor. 16,7% har svarat att detta inte 

alls stämmer emedan ytterligare 16,7% har svarat att de inte vet. 

När det kommer till bedömningen av idéer upplever hälften av de anställda att deras idéer 

bedöms på goda grunder emedan den andra hälften menar att deras idéer inte bedöms på goda 

grunder. (16,7% stämmer väl, 33,3% stämmer och 50% stämmer inte). Detta är många fler än på 

företag A. En tredjedel av de anställda upplever också att goda idéer efter bedömning inte tas 

tillvara i organisationen. (66,7 % stämmer och 33,3% stämmer inte) Detta är dubbelt så många 

som på företag A. Under intervjuerna berättar Rasmus, Samuel och Margareta att det ofta händer 

att idéer inte implementeras i organisationen på grund av tidsbrist, trots att de bedöms som 

goda.   

 

Figur 35 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

5.4.3 Företag C 

På företag C upplever de anställda att det är svårt att få erkännande för innovativt beteende bland 

kollegor eftersom att det är dålig insyn emellan de olika produktgrupperna. Vidare skiljer sig 

medarbetarnas åsikter angående huruvida innovativt beteende belönas beroende på vilken chef 

dessa har. En av produktutvecklarna svarar att denne känner sig uppmuntrad agera innovativt 

emedan den andre svarar att den inte gör det.  

Therese berättar att det är ganska dålig insyn mellan produktgrupperna på 

produktutvecklingsavdelningen, eftersom kommunikationen framförallt sker inom respektive 

produktgrupp. Det är helt enkelt svårt att hålla koll på vad de andra gör, menar hon. Den 

nuvarande strukturen infördes för cirka 1,5 år sedan. Innan dess hade organisationen en mer 

traditionell funktionsindelning. Therese berättar att det innan tiden för omstruktureringen var 

lättare att få beröm och uppskattning från kollegor vid innovativt beteende. Transparensen 

inom produktutvecklingsavdelningen var helt enkelt bättre på den tiden, då man inte var 

uppdelad i produktgrupper.  

För att förbättra insynen mellan produktgrupperna hålls möten med hela 

produktutvecklingsavdelningen tre gånger om året. Under dessa möten är det tänkt att de 
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anställda inom de olika produktgrupperna ska berätta om de projekt de jobbar i för tillfället. 

Detta är ett bra forum för att få erkännande och uppmärksamhet från de andra 

produktgrupperna, menar Göran som är chef på utvecklingsavdelningen. Dock verkar inte 

tillgången till erkännande från Göran själv vara så bra. På frågan om man på avdelningen på 

senare tid genomfört något projekt som de är stolta över svarar han att han inte vet och inte 

riktigt har någon insikt i detta. Han säger att utvecklingscheferna för produktgrupperna kan ge 

exempel på projekt de är stolta över. 

Therese berättar att företag C inte har några bonussystem eller några utmärkelser som är 

kopplade till innovation.  

Trots avsaknaden av formella belöningsmekanismer och den förminskade uppskattningen från 

kollegor menar Therese att hennes chef (Viktor) är otroligt duktig på att uppmuntra innovativt 

beteende. Hon upplever att denne belönar innovativt beteende med ökade möjligheter att 

utvecklas inom företaget på så vis att man får större ansvar. Therese menar dock att detta beror 

mycket på vilken chef man har. 

”Man märker att man får belöning om man är duktig” (Therese, 2010) 

Hanna, berättar att hon upplever att hon inte blir motiverad till att agera innovativt i 

organisationen. Hon menar att hennes ledare inte uppmuntrar de anställda att komma med nya 

idéer och agera innovativt. Det är snarare produktutvecklarna själva som vill vara det, säger hon. 

Det är klart att man får vara innovativ om man vill, säger hon, men det är inget som belönas i 

organisationen.  

”Vi har olika projekt vi jobbar med under året. Om de har slutfört dem 
och så. Vad skulle vi mer kunna göra? Innovativt beteende 
uppmärksammas inte så mycket så att det känns värt att agera 
innovativt.” (Hanna, 2010) 

Hanna menar inte heller att lönesättningen motiverar presentation eller implementering av 

idéer. 

”Jag vet inte vad jag ska göra för att få bättre lön” (Hanna, 2010) 

Dessutom upplever hon att det är näst intill omöjligt att göra karriär i organisationen om 

utbildning saknas. 

”Har man ingen utbildning får man inte gå vidare” (Hanna, 2010) 

5.5 STÖD FÖR INNOVATION 

Hur resurser allokeras är en effekt av en organisationskultur som påverkar innovationen i ett 

företag. Till resurserna hör tid, ekonomiska resurser och kompetens. En sak som de allra flesta 

forskare är ense om är att en kultur som stödjer risktagande och experimenterande har en 

positiv effekt på innovation. Detta betyder att företaget måste tillhandahålla anställda tillräckligt 

med tid och resurser för att stödja detta beteende. Resursallokeringen utgör också ett tydligt 

exempel på symbolik i företaget, vilket i sin tur kan främja ett visst beteende. 

5.5.1 Företag A 
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På företag A upplever de anställda att de har för lite tid för att agera innovativt. I synnerhet på 

avdelning Y och Z. De anställda upplever inte att det finns ett långsiktigt engagemang för 

innovation i företaget utan de menar att utvecklingsbudgeten är det första som stryks om det går 

dåligt ett år. De menar att företaget är mycket noggranna att kommunicera ut vikten av 

innovation, i synnerhet från koncernnivå, dock upplever de inte att de värderingar som 

kommuniceras ut stöds av ledningens agerande och resursallokering. Till sist menar de anställda 

att de har tillgång till den utrustning och den kompetens som behövs i innovationsarbetet. Denna 

får utvecklarna tillgång till genom samarbete med externa aktörer som har kompetensen och 

utrustningen. Dock är detta arbete tidskrävande och tid är, som nämnts ovan, just vad de anställda 

inte upplever sig ha. 

När det gäller tillgång till tid berättar Sten att han upplever att det finns för lite tid för att 

generera och utveckla idéer. Han berättar hur olika administrativa uppgifter har hamnat under 

hans ansvar efter stora nedskärningar i stödfunktionerna under det senaste året. Ledningen 

effektiviserar och plockar bort en massa roller i organisationen som man upplever bara kostar 

pengar, säger han. Arbetsuppgifterna som blir kvar sprids då ut på övriga medlemmar i 

organisationen och Sten upplever att han ägnar sig så mycket åt administrativt arbete att hans 

innovationsförmåga begränsas. Man prioriterar både bort saker man borde och vill göra, säger 

han.  

Sten berättar vidare att företaget jämfört med sina konkurrenter lägger lite resurser på 

utveckling. Produkt Z är givetvis en lågmarginalprodukt, resonerar han, dock berättar han att 

företag A investerar en lägre procentandel i utveckling än sina konkurrenter. 

”Det känns som att utvecklingsbudgeten alltid är det första som ryker” 
(Sten, 2010) 

 

 

Figur 36 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 
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Resurser för att starta upp projekt och för att utveckla idéer finns dock normalt sett att få tag på 

i organisationen, säger Sten, om man har ett underbyggt beslutsunderlag. Dock finns det inte tid 

att utveckla beslutsunderlag, säger han och det är detta utvecklingsarbetet faller på. 

Problematiken ligger i personalbristen. Samma uppfattning finns på avdelning Y. Både Pål och 

Kaj menar att finansiella resurser finns men att tid saknas. 

Sten menar samtidigt att det aldrig har pratats så mycket om innovation i koncernen som det 

görs nu. Han menar att signalerna från koncernledningen är mycket tydliga; man vill satsa på 

tillväxt och innovation. Dock upplever han fortfarande att han jobbar under ständig tidspress 

och inte får tillräckligt med resurser för det utvecklingsarbete han önskar genomföra. Även Kaj 

på produktgrupp Y uppfattar samma tvetydiga signaler. 

”Koncern VD:n säger ”Vi ska jobba med innovation” men nästa chef säger 
”Det gäller inte oss”. Detta är modellen för hur det fungerar i Företag A” 
(Kaj, 2010) 

Uppfattningen om att det är mycket prat om innovation men lite agerande verkar prägla 

organisationen överlag. I kommentarfältet på enkäten skriver en annan medarbetare: 

”Företag A bedriver till stor del kostnadsjakt på ett sådant sätt att inte 
bara innovationsklimatet hotas utan också driften med kvalitet är i fara. 
Jag jobbar med produkt Z och är mycket oroad över det senaste 
sparpaketet där. Svaret på fråga 1b[”Innovation betraktas i mitt företag 
som en förutsättning för att nå våra mål”] är egentligen svar på om man 
säger sig måna om innovation, det gör man mycket tydligt. Praktiken är 
luddigare.”(Enkätrespondent produktgrupp Z, 2010) 

Sten berättar att organisationen för 15 år sedan genomförde många projekt med hög 

innovationsgrad. Koncernen var pionjärer inom vissa områden, menar han. Dock hade man då 

inte tillräckligt bra marknadsföring kring projekten. Detta gjorde att dessa aldrig riktigt blev 

någon succé. I dagsläget är det tvärt om jämfört med då, menar han. Nu är man mycket duktig på 

kommunikationen till marknaden men mindre och mindre resurser satsas på utveckling. 

Tidigare utförde man innovation men man misslyckades med att kommunicera ut det, berättar 

han. 

”Nu pratar man om innovation. Nu är man bra på marknadsföringen 
men det finns lite innehåll. Förra gången var det tvärt om.” (Sten, 2010) 

Även intervjurespondenterna på de andra utvecklingsavdelningarna belyser hur trenden inom 

företaget har gått mot att mindre resurser satsas på utvecklingsprojekt än tidigare. Man har mer 

och mer gått över till att arbeta med innovation i nätverk med externa aktörer, vilket gör att 

företaget slipper sätta upp forskningsprojekt i egen regi. Detta gör att företaget kan undvika 

stora ekonomiska risker och kostnader. Dock menar Pål att denna typ utvecklingsarbete i 

nätverk är tidskrävande och att det således är resurserna rent personellt och inte ekonomiskt 

som utgör begränsningen i utvecklingsarbetet. Det finns inte tillräckligt med tid, menar även 

han. 

Under intervjuerna är det uppenbart att man på olika nivå inom företaget har olika syn på vad 

begreppet ”innovation” innebär. Camilla, som sitter med i ledningsgruppen, berättar att man på 

koncernnivå och på företagsledningsnivå inom företag A vill komma ifrån en syn på begreppet 
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”innovation” som något som endast avser direkt affärsskapande och sker på en forskning och 

utvecklings- eller en marknadsavdelning. Man vill även täcka in sekundärt affärsskapande 

innovationer under begreppet. Under intervjun berättar till exempel kommunikationschefen att 

införandet av lean i företag A är en stor innovation som de känner stolthet över i företaget. På 

medarbetarnivå på utvecklingsavdelningarna är däremot tolkningen av begreppet desto 

snävare. En intervjurespondent på en utvecklingsavdelning belyser hur företaget nyss har trätt 

in på en ny marknad med sina produkter. Detta, menar han, var dock ingen innovation. Det var 

ju inte företag A som skapade marknaden. Den fanns ju redan där. I intervjuerna framgår att 

man på medarbetarnivå tenderar att betrakta innovationer som idéer med stort nyhetsvärde. 

Dessutom belyser medarbetarna hur inga pengar satsas på affärsutvecklings- eller forskning och 

utvecklingsarbete trots att man på koncernnivå talar om innovation, vilket tyder på att man på 

medarbetarnivå förknippar begreppet med utveckling av nya direkta affärsmöjligheter.  

Under intervjuerna förefaller det uppenbart att fördelningen av resurser mellan de olika 

utvecklingsavdelningarna på företag A är mycket olika. De anställda på utvecklingsgruppen för 

produktgrupp X verkar inte bekymrade över att de har ett pressat tidsschema och ont om 

resurser men så är fallet, som beskrivits ovan, på de andra produktgrupperna. Pål säger att det 

satsas mycket mer pengar på utveckling inom produktgrupp X och anledningen till detta är att 

det är lättare att se resultat i deras utvecklingsarbete. Detta gäller eftersom att de har en högre 

och mer synlig grad av innovation, säger han. Han menar att ett problem i resursallokeringen till 

utvecklingsarbetet på produktgrupp Y föreligger i att utvecklingsarbetet aldrig utvärderas av 

dem som allokerar resurser i företaget. Detta leder till att det är omöjligt för dessa att veta hur 

mycket värde som tillförs genom utvecklingsarbetet och således hur mycket resurser som ska 

allokeras på dessa aktiviteter i framtiden.  

I övrigt har Företag A erhållit goda poäng på de övriga frågorna. De anställda upplever att de har 

tillgång till rätt kompetens (28,6% stämmer mycket väl, 57,1 % stämmer, 14,3% stämmer inte) 

och rätt utrustning (28,6% stämmer mycket väl, 57,1% stämmer, 14,3% vet ej) för att kunna 

agera innovativt.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Stämmer 
väl

Stämmer Stämmer 
inte

Stämmer 
inte alls

Vet ej

Jag upplever att jag har tillgång 
till den utrustning/delokaler 
som krävs för att identifiera och 
utveckla idéer

Jag upplever att jag har tillgång 
till rätt kompetens, i eller 
utanför organisationen, som 
behövs för att identifiera och 
utveckla idéer

Jag upplever att jag har tillgång 
till den tid som behövs för att 
identifiera och utveckla idéer



 

K
ap

it
el

: 
K

u
lt

u
re

n
s 

u
ts

ee
n
d

e 

72 

 

Figur 37 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag A har svarat på frågan 

Som nämnt tidigare finns inte alltid rätt utrustning och kompetens inom företaget utan denna 

får utvecklarna ofta tillgång till via externa nätverk. Trots detta anser alla anställda att de har 

tillgång till den utrustning och de lokaler de behöver. Detta visar ytterligare på det 

ansvarstagande som de anställda i företag tar vid nätverkande som belystes i delkapitel 5.1 om 

kontinuerligt lärande. 

5.5.2 Företag B 

På företag B upplever de anställda att de har för lite tid för att utveckla och implementera idéer. 

De menar att det finns för mycket administrativt arbete som upptar deras tid. Inte minst sådant 

som kommer från koncernnivå. Många anställda menar också att de skulle behöva en 

pilotanläggning för att kunna identifiera och utveckla idéer. Dessutom upplever hälften av de 

tillfrågade inte att de inte har tillgång till rätt kompetens för att identifiera och utveckla idéer. En 

intervjurespondent belyser att denne tycker att det är svårt att identifiera samarbetspartners inom 

koncernen, trots att denne tror att det finns mycket potential i samarbete.  

Alla tre intervjurespondenter som tillfrågats har berättat att de upplever att de har för lite tid för 

att identifiera och utveckla idéer. Margareta berättar hur mycket av hennes tid går åt till att 

genomföra administrativa uppgifter som härstammar från koncernnivå. I och med att företaget 

gick med i koncernen måste de förhålla sig till ett antal standardiserade arbetssätt som alla 

företag i koncernen arbetar efter, berättar hon. Bland annat ska de dokumentera i olika system. 

Detta gör att det blir mer och mer rutinartat jobb som gör att mindre tid kan läggas på 

utveckling. Problemet är att dessa system ändras så snart han upplever att han har lärt sig hur 

det gamla fungerade, säger Margareta.  

”På ett större företag kan de kanske tillsätta resurser för att få detta 
jobb gjort men vi har inte den kapaciteten” (Margareta, 2010) 

Även Samuel verkar vara av denna mening. Han säger att det ofta händer att någon har en idé för 

en förbättring och att beslut tas i organisationen att idén ska implementeras. Efter detta tar det 

dock lång tid att upprätta en handlingsplan för hur detta ska ske. Det beror oftast på tidsbrist, 

säger han. Ingen har tillräckligt med tid för att starta nya projekt. Det blir inte lättare sedan 

företaget blev en del av koncernen, berättar Samuel. Även han säger att det kommer mycket 

administrativt arbete från detta håll som måste tas hand om. 

Samuel menar att arbetet i organisationen historiskt sett inte har genomförts på ett särskilt 

proaktivt vis. Han menar att mycket tid har gått åt till att ”släcka bränder” inom företaget, vilket 

har gjort att utvecklingsarbete har bortprioriterats. Detta ska adresseras genom initiativet Rätt 

från början, vars avsikt är att kvalitetssäkra driften i organisationen. Genom att hitta ett 

standardiserat arbetssätt så att alla gör rätt från början vill man frigöra mer tid till 

utvecklingsarbete.  

På frågan ”Jag upplever att jag har tillgång till den tid som krävs för att identifiera och utveckla 

idéer” svarar majoriteten av de tillfrågade på Företag B att påståendet inte stämmer. 83,3% 

svarar att påståendet inte stämmer och 16,7% svarar att påståendet stämmer.   
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Figur 38 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

I enkäten framkommer det att en stor andel av de tillfrågade har svarat att de saknar rätt 

utrustning/lokaler för att identifiera och utveckla idéer (83,3%). Under intervjuerna 

framkommer det att både Margareta och Samuel anser att avsaknaden av ett pilotlabb begränsar 

företagets och deras förmåga att identifiera och utveckla idéer. I ett sådant skulle de kunna köra 

produkten i liten skala innan den gick ut till kund.  

Enkätsvaret ovan illustrerar att 50% av de tillfrågade upplever att de saknar tillgång till rätt 

kompetens. Rasmus berättar att han skulle vilja ha bättre tillgång till kompetens inom 

koncernen för att kunna identifiera samarbetstillfällen. Han tycker att det vore bra om det fanns 

någon form av samlingsplats eller ett forum ämnat för dem som ägnar sig åt liknande uppgifter i 

organisationen så att han kunde knyta kontaktnät.  

”Det vore bra om denna typ av kompetenser fanns mer lättillgängliga i 
organisationen. Forum eller samling. Eller att man på något vis kunde få 
veta bättre vem man kan kontakta.” (Rasmus, 2010) 

I företag B upplever dock den stora majoriteten av de anställda att företaget, även under 

ekonomiskt svåra tider, satsar resurser på identifiering och utveckling av idéer. 66,7% svarar 

”stämmer väl” på denna fråga i enkäten, 16,7% svarar ”stämmer” och 16,7% svarar ”vet inte” 

(Det har gått mycket bra för företaget de senaste åren och nyanställda individer torde därför ha 

svårt att veta huruvida detta stämmer eller ej) Detta är många fler än de anställda på företag A 

där en majoritet av de tillfrågade (57,1%) har svarat ”stämmer inte”. 
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Figur 39 Enkätsvar – Bilden visar hur enkätrespondenterna på företag B har svarat på frågan 

 

5.5.3 Företag C 

I Företag C har produktutvecklarna bättre tillgång till tid sedan stage-gate modellen infördes. 
Produktutvecklarna inom produktgrupp X och Y upplever dock att den utrustning de har att tillgå 
är för omodern för att identifiera och utveckla idéer. Det finns en uppfattning bland en del 
anställda på nyckelpositioner i företaget att företaget har för kortsiktigt fokus på lönsamhet för att 
kunna skapa innovationer. 

Therese på företag C upplever att hon har tillräckligt med tid för att agera kreativt. Hennes chef, 
Viktor, säger: 

”En annan positiv aspekt av att jobba med stage-gate processen är att 
folk blir tvungna att förhålla sig till tidperspektiv. En enkel idé tar 8 – 10 
månader att utveckla och denna tid går i princip inte att korta ner” 
(Viktor, 2010) 

Innan stage-gate modellen implementerades berättar Morgan att det förelåg ett konstant högt 

tryck på de produktutvecklare som jobbade med marknadsorganisationerna B2C och B2B-y. 

Anledningen till detta är att dessa avledningar normalt sett har mycket idéer. På den tiden fanns 

det inget system för hur företaget skulle prioritera mellan idéer och detta gjorde att 

utvecklingsavdelningen ofta blev överbelastad. Införandet av modellen har alltså lett till att 

bättre resursplanering kan genomföras i utvecklingsprojekten, vilket ger de anställda mer tid. 

Utvecklingschefen för produktgrupp X, Viktor, som sitter med i produktgruppskommittén och 

allokerar resurser till de olika projekten, berättar att han ser det som en viktig del av sitt  jobb är 

att se till så att produktutvecklarna i hans grupp kan fokusera på ett antal projekt åt gången. Han 

menar att människor blir fragmenterade av att jobba med många projekt samtidigt och att detta 

gör att de har svårare att agera kreativt.  

”Glömmer man att utveckling tar tid så glömmer man kommunikationen 
och glömmer man kommunikationen så uppstår stress. Detta är en av 
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svårigheterna med att jobba i en matrisorganisation eftersom att 
kommunikationen går på en annan ledd än vanlig referensgång.” 
(Viktor, 2010) 

Det förefaller överlag finnas en uppfattning bland de anställda att det är svårt att få resurser för 

utvecklingsarbete med hög nyhetsgrad och hög risk i organisationen. Dan belyser hur trenden 

de senaste fem åren har gått från arbete med projekt med hög nyhetsgrad och hög risk till arbete 

med projekt med låg nyhetsgrad och låg risk.  Han menar att anledningen till denna utveckling är 

att företaget nu för tiden har för kortsiktiga krav på återbetalning. Detta, menar han, beror på att 

produktutvecklingsarbetet utvärderas så frekvent i företaget. 

”Om man ska stoppa alla saker man gör i en och samma kartong och 
sedan utvärderar lönsamheten utifrån kvartalsrapporter så blir det 
svårt att skapa innovation” (Dan, 2010) 

Det faktum att företaget undviker projekt med hög risk hämmar idégenereringen, menar Jan. 

Han menar att denna styrs av om de anställda upplever att det finns tillgång till resurser eller 

inte. När det går dåligt i organisationen läggs snabbt starkt fokus på kortisktig lönsamhet. Då 

försvinner den tänkta utvecklingsbudgeten.  För att kunna agera innovativt menar han dock att 

det är nödvändigt att komma på ett sätt så att det långsiktiga, höginnovativa utvecklingsarbetet 

inte konkurrerar med det kortsiktiga. Han önskar att det skulle finnas en ”innovationspott” som 

inte konkurrerade om samma medel som resten av verksamheten och således skulle bestå även i 

sämre tider. Visste de anställda att det fungerade på detta vis, säger han, skulle detta främja en 

kultur där medarbetare även vågar presentera högt innovativa projekt. 

”Kunskapen för att skapa innovation finns, men inte uthålligheten i 
företaget” (Dan, 2010) 

Tina, som är projektledare på marknadsavdelningen, berättar att det inte finns någon strategi 

för hur framgången mäts hos lanserade produkter. Ingen skillnad görs om produkten har hög 

nyhetsgrad eller ej. Både hon och Dan menar att sex månader är för kort tid för att utvärdera om 

produkten har lyckats på marknaden eller inte. Efter sex månader har produkten inte ens hunnit 

ut till alla butiker, säger hon. 

Therese menar att det föreligger en oförmåga att hantera ekonomisk risk i organisationen. Hon 

upplever att det händer att företaget lägger ner projekt eftersom att man inte vågar ta kostnaden 

som skulle uppstå om det inte skulle falla väl in på marknaden. 

Även Morgan verkar mena att företaget kan bli bättre på att ta ekonomisk risk. Han berättar att 

syftet med att ha en tvärfunktionell beslutsgrupp är att det ska vara lättare att identifiera 

möjligheter och risker i projekten. Dock menar han att det föreligger en problematik kring att ha 

en tvärfunktionell beslutsgrupp. Detta kan nämligen leda till att det blir för tekniska 

diskussioner, då vissa av dem som fattar besluten inte har en förmåga att tänka långsiktigt. Detta 

gör det svårt för Morgan att få igenom sina projekt. Dock menar han att det även finns fördelar 

med en tvärfunktionell beslutsgrupp eftersom att projekten förankras i ledningen och att det 

således finns ett engagemang kring dessa. 
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5.6 RESULTAT – KULTURENS UTSEENDE 

I denna studie har kulturen på tre företag inom samma koncern undersökts utifrån ett antal 

aspekter som i litteraturen sägs stödja innovation. Det har visat sig att de olika företagen 

uppfyller de olika aspekterna på olika sätt. I tabell 3 sammanfattas studiens resultat.  

Färgerna representerar huruvida det, utifrån medarbetarnas svar, finns förbättringspotential 

gällande de studerade aspekterna av kulturen när det kommer till att öka förutsättningarna för 

innovation. Rött betyder att förbättringspotential finns. Gult betyder att förbättringspotential 

finns i vissa avseenden. Grönt betyder att de anställda upplever att aspekten fungerar bra i 

företaget som det är.  Färgsättningen är baserad på den teori som presenterades i teoriavsnittet. 

De element som presenteras i den vänstra kolumnen sägs ha en positiv påverkan på innovation.  

Tabell 2 Sammanställning av studiens resultat på de olika företagen.  

Element Företag A Företag B Företag C 

Kontinuerligt lärande 

Hög grad av samarbete 
och kommunikation över 
avdelningsgränserna 

Ja, Formaliserade processer 
för kommunikation och 

samarbete finns 

Olika bra på olika nivå, 
konflikter i 

ledningsgruppen 
komplicerar 

tvärfunktionell 
kommunikation 

Inte med supply chain-
avdelningen inom 

produktgrupp X eller 
säljavdelningen inom 

produktgrupp Y 

Möjlighet till inhämtande 
av extern kunskap 

Budget finns, tid saknas God möjlighet Budget saknas 

God kunskapsöverföring 

Behållandet av kunskap vid 
förlorandet av personal 

problematiskt 

Inga formella processer för 
utvärdering i samband med 

projektavslut 

System för sparandet av 
projektrelaterade dokument 

finns men verkar ej 
användas 

Bristande 
kunskapsöverföring på 

operatörsnivå 

Idéer upptäcks och glöms 
bort 

Inga formella processer 
för utvärdering i samband 

med projektavslut 

System för sparandet av 
projektrelaterade 

dokument finns men 
verkar ej användas 

Inga formella processer 
för utvärdering i samband 

med projektavslut 

Den vertikala kedjan av 

makt och befogenheter 

Produktutvecklarnas 

deltagande i 

beslutsfattande 

Stort 
Litet, beslut fattas av 

ledningsgruppen 

Litet, beslut fattas av 

beslutsgruppen 

Stor frihet och mycket 

befogenheter i lösandet av 

arbetsuppgifter 

Ja Ja Ja 

Den sociala aspekten 

Öppen kommunikation 

och debatt 

Ja 
Ej högt i tak. Skitsnack 

förekommer 
Ja 

Trygghet, samarbete och Stort Saknas i ledningsgruppen Stort 
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förtroende 

Positiv inställning till 

förändring 
Ja 

Enstaka individer gör 

motstånd 
Ja 

Incitament för 

innovation 

Anställda känner sig 

uppmuntrade att agera 

innovativt 

Ja 
Utrymme för bättre 

uppmuntran 

Utrymme för bättre 

uppmuntran 

Möjlighet att erhålla 

erkännande vid innovativt 

agerande 

Vid implementering Tvetydigt svar Inget svar 

Möjlighet att erhålla 

status bland kollegor vid 

innovativt agerande 

Vid presentation och 

implementering 
Vid implementering 

Begränsad pga. dålig insikt 

över avdelningsgränser 

Möjlighet att erhålla 

monetär ersättning vid 

innovativt agerande 

Ingen möjlighet Ingen möjlighet Ingen möjlighet 

Möjlighet att göra karriär 

vid innovativt agerande 
Ingen möjlighet Ingen möjlighet 

Tvetydigt svar beroende 

på chef 

Stöd för innovation 

Tillgång till tid 

Tidsbrist på produktgrupp Y 

och Z 

Tidsbrist, mycket 

”brandsläckning” 
Tid finns 

Tillgång till finansiella 

resurser 

Ja, vid ordentligt 

beslutsunderlag  
Ja 

För kortsiktiga 

återbetalningskrav 

Tillgång till utrustning/ 

lokaler 

Ja, via externt samarbete 

(tidskrävande) 
Saknar pilotlabb Omodern utrustning 

5.7 JÄMFÖRELSE 

Hittills har arbetet redogjort för varje företags kulturs utseende betraktat ur ett antal parmetrar 

som sägs vara viktiga för att främja innovation. Resultatet på de olika företaget har emellanåt 

präglats av likheter och emellanåt av olikheter. I detta avsnitt redogörs för hur de resultat som 

visualiseras i tabell 3 kan analyseras. 

5.7.1 Olikheter i resultaten 

5.7.1.1 Kontinuerligt lärande 

Gällande samarbete och kommunikation över gränserna har företag B och företag C vissa tyliga 

brister. Detta i motsats till företag A där denna aspekt fungerar bra. När det gäller 

kommunikationsgångar i ett företag brukar organisationsstruktur belysas som en viktig faktor. 

(Trott, 1998) Organisationsstrukturen sätter nämligen upp ramarna för 

kommunikationsgångarna i organisationen. Med detta i åtanke är en intressant observation att 

företag A och företag C har fått helt olika resultat på denna aspekt, trots relativt lika 

organisationsstrukturer. En annan förutsättning som delas av de båda företagen är att de har 
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samma höga krav på att skapa effektivitet i produktionen för tillfället (vilket kan påverka denna 

avdelnings vilja till samarbete, se stycke 6.1.12).  

Det förefaller således som att företag A och företag C har ungefär samma förutsättningar för 

kommunikation över gränserna. Trots detta upplever de anställda på de olika företagen att 

samarbetet med produktionsavdelningen fungerar olika bra och de upplever olika attityder hos 

de anställda på produktionsavdelningen när det kommer till att assistera vid utvecklingsprojekt. 

En anledning till att skillnad föreligger kan vara att produktutvecklarna på företag A har infört 

personliga möten med fabrikscheferna, vilket produktutvecklarna menar har haft en positiv 

effekt på kontakten med denna avdelning. I företag C är supply chain-avdelningen dessutom 

geografiskt utspridd på ett stort antal produktionsanläggningar, vilket också kan vara en 

anledning till skillnaden. Dessutom har det framgått vissa brister i projektledarskapet hos de 

anställda på företag C, vilket också kan vara en orsak till problematiken i kommunikationen med 

produktionsavdelningen. 

Angående inhämtandet av extern kunskap anger de anställda på företag A att budget finns men 

att tid saknas och på företag C att budget saknas. Samma mönster visar sig i övrigt när det gäller 

stöd för innovation i företagen. (se stycke 5.7.3 nedan) 

Vad gäller kunskapsöverföring menar de anställda på företag A att begränsade 

utvecklingsmöjligheter för personalen gör att personal slutar och att kunskap går förlorad. Trots 

att företag B är ett mindre företag och således har färre formella karriärsteg inom företaget 

belyser de anställda på detta företag inte samma problematik. Detta kan helt enkelt bero på olika 

attityder kring behållandet av personal på HR-avdelningen i företagen. 

5.7.1.2 Den sociala aspekten 

Företag B verkar ha ett annat problem än företag C när det kommer till samarbetet mellan 

avdelningar.  Detta är förekomsten av en konflikt i ledningsgruppen, vilken gör att operatörerna 

på de olika avdelningarna får olika information. Detta faktum har också påverkat resultatet på 

den sociala aspekten. Det är tydligt hur en anställd har byggt en ”comfort zone” i organisationen, 

vilken denne helst vill skydda från andra individers inkräktande. I likhet med detta belyser en 

intervjurespondent i företag A belyser hur kommunikationen i utvecklingsgrupp X tidigare var 

begränsad på så vis att anställda inte ville dela med sig av sina idéer på grund av ett 

revirmarkerande i gruppen. I detta fall började produktgrupp X jobba mer med gemensamma 

uppgifter som kräver mer samarbete mellan individerna. Dessutom har man utvecklat 

beslutsprocessen så att man tillsammans fattar beslut vilket kräver medhåll från resten av 

gruppen av produktutvecklare och produktchefer. Detta har påverkat förtroendet och således 

den öppna kommunikationen i gruppen, menar man. Dessutom har man infört frekventa 

avstämningsmöten för utvecklingsgruppen samt tid för informell kommunikation under dessa. 

Detta är också potentiella anledningar till att förtroendet i gruppen har ökat.  

En sak som är tydlig inom produktgrupp X på företag A är att denna grupp är homogen på så vis 

att i princip alla gruppmedlemmar har samma bakgrund. Samma sak gäller inom produktgrupp 

X och produktgrupp Y på företag C2. Huruvida ledningsgruppen i företag B är homogen eller ej är 

                                                   
2
 På produktgrupp X och Y på företag C är alla ungefär lika gamla. På produktgrupp X har produktutvecklarna 

liknande bakgrund och på produktgrupp Y anger produktutvecklare Y under intervjuerna att man inom gruppen 

är mycket lika. 



 

K
ap

it
el

: 
K

u
lt

u
re

n
s 

u
ts

ee
n
d

e 

79 

 

inte känt. Det är dock tänkbart att homogeniteten i de övriga grupperna har lett till extra goda 

möjligheter att uppnå bra resultat på den sociala aspekten. 

5.7.1.3 Den vertikala kedjan av makt och befogenheter 

Under intervjuerna har det gått att märka en tendens hos de anställda på företag A att de tar ett 

stort ansvar när det gäller att anskaffa sig, för utvecklingsarbetet, nödvändig information från 

andra håll i organisationen. Samtidigt belyser cheferna på företag C hur de anställda här saknar 

en känsla av ägarskap över utvecklingsprojekten. Under intervjuerna med medarbetare i företag 

A har dessa varit konsekventa i sina svar att det är upp till individen själv om denne får input 

från rätt kompetens för att göra ett bra jobb. På företag C finns en annan tendens i svaren vilken 

visar att de anställda anser att det är upp till organisationen att se till att den tvärfunktionella 

kommunikationen och samarbetet fungerar. En anledning till att utvecklarna känner större 

ägarskap över utvecklingsprojekten i företag A kan vara att de anställda har ett större 

deltagande i beslutsfattandet kring utvecklingsarbetet. Dessutom torde de ha en större 

uppgiftsidentitet på företag A eftersom att de anställda är delaktiga i utvecklingsarbetet från ett 

idégenereringsstadium fram till att produkten är ute på marknaden (utvecklarna på företag A 

agerar säljstöd under försäljningen av de produkter de utvecklat). 

5.7.1.4 Incitament för innovation 

Angående incitament för innovation finns det potential att uppmuntra anställda bättre till 

innovativt beteende på företag B, emedan resultatet på företag A jämförelsevis kan betraktas 

som tillfredsställande. Anledningen till att en större andel av de anställda på företag A känner sig 

uppmuntrade att hitta bättre sätt att utföra sina arbetsuppgifter på kan eventuellt bero på att 

dessa upplever att de får tillgång till erkännande inom organisationen i företag A vid innovativt 

beteende. Detta är inte i samma utsträckning fallet på företag B. Under intervjuerna har det 

framkommit att internkommunikationen via intranätet har spelat en viktig roll i detta 

sammanhang på företag A. På företag B saknas en intern kommunikationsavdelning, vilket skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att de anställda upplever att de saknar erkännande från 

resten av organisationen. Det går också att tänka sig att ledarna på företag A är bättre på att 

uppmärksamma innovation än på företag B, vilket skapar erkännande.  

En annan orsak till att anställda på företag A känner sig mer motiverade till innovativt beteende 

än anställda på företag B skulle kunna vara att den stora majoriteten av de anställda på företag A 

upplever att deras idéer bedöms på goda grunder. På företag B upplever hela 50% av de 

anställda att deras idéer inte bedöms på goda grunder. Dessutom upplever majoriteten av de 

tillfrågade på företag A att de idéer som bedöms som goda tas om hand i organisationen. Detta 

emedan en tredjedel av de anställda på företag B inte upplever det. En skillnad här föreligger i 

att det finns en process för hur innovation ska genereras, utvärderas prioriteras och utvecklas 

på företag A emedan detta inte existerar på företag B.  

En annan potentiell orsak till att de anställda på företag A känner sig mer motiverade att hitta 

bättre sätt att utföra sina arbetsuppgifter på är att de anställda är mer deltagande i 

beslutsfattandet kring idéer och således känner ett större ansvar över detta moment.  

Ytterligare en intressant observation som berör incitament för innovation är att man på företag 

C upplever att en förminskad insyn mellan produktgrupperna har lett till att mindre status bland 

kollegor erhålls vid innovativt beteende. Denna tendens går inte att se i företag A, där den stora 

majoriteten i enkäten anger att de upplever att de erhåller status bland kollegor samt 
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erkännande inom företaget vid innovativt beteende. Detta trots att företag A har en liknande 

struktur som företag C. Det är svårt att säga vad som kan vara en potentiell anledning till denna 

skillnad men det är tänkbart att det interna kommunikationsarbetet och valet av artiklar på 

intranätet kan ha varit bidragande. Företag C har också en intern kommunikationsavdelning, 

varför det går att ifrågasätta om detta verkligen kan ha bidragit till skillnaden. Dock belyser 

kommunikationschefen på företag A att de har varit ledande i användningen av intranätet som 

kulturskapare.  

En annan tänkbar skillnad är att forskning och utvecklingsarbetet på företag A, som nämnt i 

bakgrundsbeskrivningen, har inslag av projekt med hög nyhetsgrad. Detta emedan många av de 

projekt som bedrivs på kategori X, där intervjurespondenten med denna upplevelse arbetade, är 

orienterade mot utveckling. Det förefaller sig naturligt att projekt med hög nyhetsgrad skapar 

större intresse och uppskattning bland övriga medlemmar i organisationen.  

5.7.1.5 Stöd för innovation 

Inte bara verkar det vara lättare att få erkännande och status bland kollegor för innovationer 

med hög nyhetsgrad. Dessutom verkar synligheten i innovationerna vara viktiga för att få 

tillgång till resurser. På företag A belyser man på avdelning Y hur den fördelaktiga 

resursallokeringen mot avdelning X jämfört med avdelning Y beror på att innovationerna på 

avdelning X är mer synliga. Eftersom att ingen uppföljning görs av utvecklingsarbetet motiveras 

ledningen till fortsatt resursallokering när resultaten är lätta att se. Detta talar således för hur 

uppföljning av innovationsarbetet är viktigt för att främja en kultur som stödjer innovation. I 

synnerhet i de fall där innovationerna i sig har en låg grad av radikalitet. Å andra sidan belyser 

en intervjuperson på företag C hur den frekventa uppföljningen av arbetet på 

utvecklingsavdelningen har orienterat arbetet mot en kortsiktighet och en oförmåga att ta 

risker, vilket ju också sägs vara en viktig aspekt av en kultur som stödjer innovation.  

På företag A anger de anställda att de har tillräcklig tillgång med finansiella resurser, dock 

upplever de att de har en brist på tid. På företag C berättar de anställda att de höga 

lönsamhetskraven gör att det blir svårt att få tillgång till finansiella resurser för projekt med hög 

ekonomisk risk. Dock upplever de anställda på avdelningen att de har tillräckligt med tid. Båda 

företagen har haft ett antal svåra ekonomiska år bakom sig och i intervjuerna syns hur detta har 

tagit sig till uttryck på olika sätt i företagen när det gäller tillgången till stöd. Anledningen till 

detta kan vara att de olika företagen har olika strategier för sina forsknings- och 

utvecklingsarbeten. I företag A tillämpar man en mycket öppen strategi för forskning och 

utveckling, då mycket av arbetet sker gemensamt med kunder, leverantörer och andra externa 

aktörer. Detta arbete är, enligt alla intervjuer, mer tidskrävande. Dock krävs inte lika stort 

ekonomiskt risktagande, eftersom att riskerna kan spridas på många olika aktörer. På företag C 

använder man sig av en mindre öppen strategi. Detta innebär att arbetet kräver större 

ekonomiskt risktagande men potentiellt sett inte lika mycket tid. Dessutom anger de anställda 

att införandet av stage-gate modellen har bidragit till att resursplaneringen kan ske mer 

effektivt, vilket ger de anställda bättre tillgång till tid. Att resursplaneringen sker på olika hög 

nivå inom företagen kan också vara en orsak till skillnaden i tillgång till tid. 

5.7.2 Likheter i resultaten 

Trots att resultatet präglas av stora olikheter i kulturerna emellan företagen finns det några 

aspekter där företagen har fått liknande resultat. Dessa är behållandet av kunskap, möjligheten 

att erhålla monetär ersättning vid innovativt agerande samt frihet, kontroll och tolerans för 
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misslyckande vid utförandet av uppgifter. Detta kan vara effekterna av en gemensam kultur i 

koncernen. Till exempel är det tänkbart att man i koncernen har som princip att man inte ska 

använda monetära belöningssystem. Även den höga graden av frihet och toleransen för 

misslyckande kan vara en effekt av en norm som finns i koncernen att detta är hur saker och ting 

ska gå till i ett företag. 

6 PARADOXEN INNOVATIONSKULTUR 
I det föregående kapitlet presenterades en bild av kulturernas utseende på de tre 

fallföretagen. I detta kapitel diskuteras ett antal kritiska områden i ledningen av 

kultur som identifierats i denna bild. Syftet är att problematisera begreppet 

innovationskultur samt diskutera om det är möjligt att frammana en sådan. 

I det föregående kapitlet syntes indikationer på att det blir svårt att lämna allmänna 

rekommendationer kring hur ett företag ska ledas för att frammana innovationskultur. Vissa av 

de problem företagen står inför i skapandet av en kultur som stödjer innovation är aningen 

motsägelsefulla.  

I fallet med företag A belyser en intervjurespondent på produktgrupp Y hur avsaknaden av 

ledningens uppföljning av utvecklingsarbetet har en negativ påverkan på innovationskulturen 

där. Detta faktum leder nämligen potentiellt sett till att färre resurser tilldelas avdelningen. I 

fallet med företag C belyses däremot hur anställda belyser att en för frekvent uppföljning av 

avdelningens prestationer har haft en negativ effekt på avdelningens innovationskultur. Detta 

eftersom att intervjurespondenter menar den frekventa uppföljningen orienterar 

utvecklingsarbetet mot undvikandet av risktagande. En slutsats kan således dras att en 

avvägning är viktig vid uppföljningsarbetet för att skapa en kultur som stödjer innovation. 

Samtidigt som det är nödvändigt att ledningen på något vis följer upp utvecklingsarbetet, då 

detta motiverar fortsatt resursallokering till den aktuella enheten, kan för frekvent uppföljning 

också ha en negativ effekt på innovationskulturen, då detta orienterar arbetet mot ett begränsat 

risktagande. 

En liknande situation uppstår vid behållandet av personal inom företaget. I företag A, där man 

på senare tid har haft svårt behålla personal inom företaget, belyser de anställda att detta är ett 

problem i upprätthållandet av kontinuerligt lärande. På detta vis går nämligen mycket kunskap 

förlorad som annars skulle kunna användas till att utveckla verksamheten. I företag B däremot, 

där man inte har problem med att behålla personal, upplever de anställda att delar av den gamla 

personalen har fastnat i gamla mönster och inte har en förmåga att ta till sig nya idéer. Här 

belyser ledarna vikten av nyrekrytering för att främja kontinuerligt lärande och intagande av 

extern kunskap. Även här uppstår tydligen en avvägning för en ledning som önskar att främja 

innovationskultur. På samma gång som behållandet av personal är en viktig del i kontinuerligt 

lärande, är också intagandet av ny personal en viktig aspekt i skapandet av innovationskultur, då 

ny personal tillför ny kunskap och ny kognitiv kapacitet till företaget. 

Deltagande är också en aspekt i en innovationskultur som kräver en avvägning. I denna studie 

anger sig de anställda på företag A, som har en hög nivå av deltagande vid beslutsfattande kring 

utvecklingsarbetet, vara mycket motiverade att hitta bättre sätt att utföra sina arbetsuppgifter 

på. Tendenser visar också att dessa känner ett stort ägarskap över utvecklingsprojekten och tar 

ett stort ansvar, till exempel vid insamlandet av för projektet nödvändig kompetens och 
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kunskap. Dock anger de anställda där att det är mycket upp till varje individ om ett projekt 

lyckas eller inte. Om en individ själv inte känner sig högt motiverad att genomföra projektet 

brukar detta inte gå, menar man. På företag C, där de anställda inte är särskilt deltagande vid 

beslutsfattande kring utvecklingsarbetet, finns det en större potential att uppmuntra de 

anställda till innovativt agerande. Enligt ett antal chefer på avdelningen förekommer också en 

avsaknad av känsla av ägarskap hos produktutvecklarna på avdelningen. Samtidigt belyser 

intervjurespondenterna på företag C hur införandet av den aktuella innovationsprocessen, 

vilken innefattar centraliserat beslutsfattande, har medfört att fler projekt genomgår en lyckad 

implementering. Även här uppstår en avvägning för en ledning som önskar skapa en kultur som 

stödjer innovation. På samma gång som stort deltagande har förmågan att motivera personal att 

agera kreativt kan kontroll vara nödvändigt för att realisera goda idéer. 

Ännu en aspekt av en kultur som kräver avvägning är upprätthållandet av kommunikation över 

avdelningsgränser. Trots att god tvärfunktionell kommunikation och samarbete ofta ses som en 

förutsättning för innovation (Moss Kanter, 1985) behöver det inte nödvändigtvis vara så att 

dessa karakteristika påverkar innovation positivt i alla stadier av innovationsprocessen. I denna 

studie berättade en produktutvecklare som hade kontakt på daglig basis med 

produktionsavdelningen att detta emellanåt begränsade dennes idégenerering. Detta på så vis 

att produktutvecklaren lätt slog bort idéer som skulle innebära utmaningar och förändringar i 

produktionen. Samtidigt berättade anställda på företag A att den förbättrade kommunikationen 

med produktionsavdelningen ledde till att produktutvecklarna i ett tidigare stadium kunde inse 

vilka risker som förelåg i produktionen av den nya produkten, vilket förenklade 

implementeringen. Även kring tvärfunktionell kommunikation krävs tydligen en avvägning, och 

då i synnerhet med produktionsavdelningen, beroende på om företaget önskar främja 

idégenerering eller implementering. Samtidigt som en hög utsträckning av kommunikation över 

avdelningsgränserna stödjer innovation för att detta minimerar riskerna för misslyckande vid 

idéimplementeringen kan detta också begränsa innovation genom en begränsad idégenerering. 

Även när det handlar om öppen kommunikation och ifrågasättande krävs en avvägning för en 

ledning som önskar skapa en kultur som främjar innovation. Många teoretiker belyser hur 

ifrågasättande och debatt är viktigt element i en kultur som stödjer innovation, varför denna typ 

av beteende ska uppmuntras. (se bland annat Tidd & Bessant, 2009) I denna studie syns dock 

hur ett för starkt ifrågasättande av nya idéer i företag B gör att både idégenerering och 

implementering försvåras. Också kring denna aspekt krävs alltså en avvägning. På samma gång 

som en ledare, i ett idégenereringsstadium, ska uppmuntra ifrågasättande och debatt ska denne 

agera för att minska ifrågasättande och debatt i ett implementeringsstadium, för att skapa en 

kultur som stödjer innovation.  

Ytterligare en sak som en ledare måste ta ställning  till om denne önskar skapa en kultur som 

stödjer innovation uppstår vid rekryteringen av personal. Många författare belyser vikten av 

heterogena grupper, där de anställda har olika bakgrund, för att skapa innovation. Principen är 

att detta bidrar till fler insikter, vilket kan stimulera och sätta igång fler idéer. Dock är det i 

denna studie tydligt hur de två företag som har erhållit goda resultat på den sociala aspekten har 

utvecklingsgrupper där produktutvecklarna är relativt homogena, sett till bakgrund. På samma 

gång som heterogenitet kan främja idégenereringen kan detta också försämra förutsättningarna 

för sammanhållning och förtroende i gruppen, vilket också sägs vara en viktig del av en 

innovationskultur. 
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Tabell 3 Tabellen behandlar ett antal ämnen som uppkommit in denna studie vilka kräver avvägning vid skapandet 

av en kultur som stödjer innovation 

 + - 

Behållandet av personal Leder till ackumulerad kunskap Leder till att företaget inte få in 

någon ny bas av kunskap och att det 

kan bli en för orientering mot hur 

det var förut 

Utvärdering och uppföljning av 

utvecklingsarbetet 

Får ej bortses då det motiverar vidare 

resursallokering 

Får ej ske för frekvent då det kan 

leda till en kortsiktighet och en 

oförmåga att ta risker 

Tvärfunktionellt samarbete Leder till kunskapsackumulering och 

bättre möjligheter att implementera 

innovation 

Kan orsaka sämre förmåga att ”tänka 

utanför boxen” 

Öppen kommunikation och 

ifrågasättande 

Genererar nya insikter och leder till ökad 

kunskap 

Leder till problematik vid 

implementering. Kan också i stora 

mängder begränsa idégenerering. 

Decentraliserad makt Leder till stort engagemang bland 

medarbetare för att agera innovativt samt 

ett större experimenterande. Dessutom 

visar intervjuerna tendenser på ett större 

ansvarstagande hos dem 

produktutvecklare som har stor makt 

Kan leda till att implementeringen 

blir mer individberoende 

Anställdas heterogenitet Kan bidra till att fler insynsvinklar får och 

fler idéer genereras 

Sämre förutsättningar vid skapandet 

av förtroende 

En avvägning verkar också vara nödvändig mellan vissa av de olika aspekterna av kultur som 

stödjer innovation. Det verkar nämligen vara en utmaning att upprätthålla vissa av dessa 

samtidigt. Detta gäller till exempel upprätthållandet av erkännande och feedback från kollegor 

samtidigt som god tvärfunktionell kommunikation upprätthålls. Ett vanligt åtagande för att 

främja tvärfunktionell integration är att strukturera företaget enligt en så kallad matrisstruktur. 

I företag C, där en sådan omorganisering genomförts för cirka ett år sedan, framgår det under 

intervjuerna att detta har medfört att anställda upplever att de erhåller mindre erkännande och 

positiv feedback från varandra i organisationen. Omorganiseringen har nämligen medfört att 

insikten över de funktionella gränserna har ökat, dock har insikten över 

produktgruppsgränserna begränsats.  

Samma sak gäller upprätthållandet av deltagande och flexibilitet i beslutsfattandet och tillgång 

till tid. De anställda i företag C, som inte har så högt deltagande i beslutsfattande, planering och 

resursallokering, anger att de har god tillgång till tid. Under intervjuerna framgår hur införandet 

av stage-gate modellen har förbättrat resursplaneringen avsevärt inom produktgrupp X och Y. 

Dock har även införandet av modellen centraliserat och byråkratiserat beslutsfattandet i 

företaget, vilket kan ha en negativ påverkan på anställdas motivation att agera innovativt samt 

känsla av ägarskap för projekten.  

En annan sak som stödjer att en prioritering emellan de olika aspekterna som sägs ha en 

påverkan på innovation är nödvändigt är att företag B har fått sämst resultat i kartläggningen av 
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kulturen. Företag B är ju det företag som har haft den största ekonomiska tillväxten av 

fallföretagen under de senaste åren. Detta tyder på att det inte nödvändigtvis är så att alla de 

parametrar som sägs stödja innovation är nödvändiga i alla situationer.  

Efter alla dessa resonemang blir det tydligt att en ledare måste anta en situationsanpassad 

förhållning till ledningen av kultur för att främja innovation. Det går nämligen, enligt 

argumenten ovan, att ifrågasätta om det existerar något sådant som en bestämd kultur som 

stödjer alla typer av innovationer och alla delar av innovationsprocessen i alla situationer. 

Troligtvis finns detta inte. Genom att leda kulturen på ett vis verkar idégenerering kunna 

främjas och genom att leda kulturen på ett annat vis verkar idéimplementering kunna främjas. 

På samma vis stödjer en viss typ av ledning uppkomsten av radikala innovationer, och en annan 

typ av lösning stödjer uppkomsten av inkrementella. Istället måste varje företag skapa sig en 

förståelse för vad innovationskultur innebär för dem. 

En ledare måste helt enkelt i skapandet av en kultur som stödjer innovation både titta utåt på 

marknadsplatsen och inåt i organisationen. Den centrala frågan blir: Vad är viktigast?  Genom att 

analysera omvärlden kan ledaren formulera vilken typ av innovationsstrategi företaget bör 

anta3 för att överleva på marknaden, vilket i sin tur ställer särskilda krav på medlemmarnas 

beteende.  Genom att därefter analysera kulturens nuläge kan företaget undersöka vilken typ av 

kulturledning som är nödvändig för att främja det önskade beteendet hos medarbetarna4.  

Sammanfattningsvis går det att säga att innovationskultur troligtvis går att frammana, men detta 

kräver en gedigen förståelse för den aktuella situationen i och utanför företaget eftersom att 

denna typ av ledning kräver ständiga prioriteringar och bortprioriteringar. Det som är viktigt att 

förstå i sammanhanget är att främjandet av en aspekt av innovationskultur kan motarbeta en 

annan aspekt och att en åtgärd således inte behöver ha positiva effekter på innovationsförmågan 

i företaget i alla situationer. Detta är anledningen till varför ledningen av innovationskultur 

måste utgå ifrån ett situationsanpassat synsätt. 

Det nästkommande kapitlet undersöker vidare hur de olika fallföretagen i denna studie skulle 

kunna tänkas agera för att frammana innovationskultur blad sina medarbetare. De 

rekommendationer som lämnas utgår ifrån de aktuella problemområdena och de avvägningar 

som har genomförts gällande de ovan presenterade avvägningsområdena har således utgått 

ifrån hur den aktuella situationen ser ut i företagen.  

  

                                                   

3 Hur ser den marknadsplats vi agerar på ut? Vilken typ av strategi bör vi anta för att överleva på denna? Vad kräver 

detta av företaget i form av innovationer? Vill vi ha direkt affärsskapande eller indirekt affärsskapande innovationer? Vill 

vi ha fler radikala eller fler inkrementella idéer?  

 

4
 Har vi tillräckligt med idéer eller behöver vi fler? Är vår nivå av lyckad implementering tillfredsställande eller gör 

denna att vi har svårt att erhålla värde ut våra goda idéer?  
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7 ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING 
I detta kapitel analyseras den bild av kulturerna som presenterade s i kapitel fem. 

Syftet med kapitlet är att undersöka vilka åtgärder som kan vara lämpliga för 

ledningen att vidta för att frammana innovationskultur . Även detta kapitel är  

strukturerat enligt det konceptuella ramverk som presenterades i teorikapitlet.  

Kapitlet resulterar i ett antal rekommendationer till företag de tre fallföretagen 

samt till  övriga företag som befinner sig i liknande situationer som fallföretagen i 

studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av dessa rekommendationer.  

7.1 KONTINUERLIGT LÄRANDE 

7.1.1 Kommunikation och samarbete över gränser 

När det gäller kommunikation och samarbete över gränser har företag A lyckats upprätthålla en 

god kommunikation över gränserna emedan de anställda på företag B och C uppger att det 

förekommer vissa svårigheter med just detta. I denna aspekt får alltså A utgöra benchmark för 

de andra två företagen. 

7.1.1.1 Företag B 

Kommunikationen och samarbetet mellan avdelningar i företag B påverkas, enligt intervjuerna, 

av att det förekommer vissa intressekonflikter i ledningsgruppen. Samuel säger att det känns 

som om två personer som är chefer för två olika avdelningar jobbar efter olika mål. Detta gör i 

sin tur att medarbetarna på de olika avdelningarna har sämre förutsättningar för samarbete, då 

de olika cheferna för avdelningarna har olika agendor. Tendenserna i intervjuerna pekar på att 

grunden till intressekonflikterna i hög grad beror på ett revirmarkerande cheferna emellan.  

Förtroende har en viktig inverkan på revirskapande på så vis att individer är mer benägna att 

markera revir gentemot de personer de inte litar på, vilka de tror kommer att kunna inkräkta på 

deras område. För att förbättra förutsättningarna för kommunikation och samarbete över 

avdelningsgränserna samt för öppen kommunikation i ledningsgruppen skulle initiativ för att 

förbättra sammanhållningen och förtroendet i ledningsgruppen kunna genomföras. Det går 

alltså att säga att företag A genom att arbeta med den sociala aspekten av kulturen även skulle 

kunna öka förutsättningarna för kontinuerligt lärande i form av gränsöverskridande 

kommunikation. Som genomgått i stycke 5.3.1.1 om den sociala aspekten på företag A har man 

också i utvecklingsgruppen för produktgrupp X historiskt sett upplevt problematik med 

revirmarkerande. Det går att tänka sig att de mekanismer som produktutvecklarna där använde 

sig av för att förbättra sammanhållningen och förtroendet inom gruppen också skulle kunna 

tillämpas i ledningsgruppen på företag B.  

Så hur kan då företag B dra lärdom av företag A i detta avseende?  

En sak som man gör inom utvecklingsgruppen på företag A, vilket potentiellt sett främjar 

sammanhållningen och förtroendet inom gruppen, är att man håller frekventa möten, vilka 

genomförs veckovis. Dessutom har man under dessa avsatt tid för mer informellt ”fikasnack”. 

Tidd och Bessant (2009) skriver att det generellt är så att förtroendet i en grupp ökar om 

kommunikationen i gruppen ökar, vilket motiverar att de veckovisa avstämningsmötena kan ha 

haft en viktig roll i upprättandet av förtroende och sammanhållning på företag A. (Tidd & 
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Bessant, 2009) Pinto & Pinto (1990) har vidare visat att tvärfunktionella team som ägnade sig åt 

mycket informell kommunikation var mer benägna att samarbeta än team som mest ägnade sig 

åt formell kommunikation. Detta motiverar att även ”fikasnacket” kan ha utgjort en viktig roll i 

upprättandet av en sammanhållning.  I enlighet med detta resonemang finns det utrymme för att 

införa mer frekventa ledningsgruppsmöten i företag B samt att avsätta mer tid för informell 

kommunikation inom gruppen. Till exempel kan man tänka sig att ledningsgruppen skulle kunna 

avsätta dagar för att äta gemensamma luncher med enbart varandra. 

I företag A har man även genomfört teambuildingar. Dock verkar denna typ av initiativ inte ha 

haft så stor effekt i företag B, där ett sorts teambuilding-projekt genomförts, då medarbetare 

belyser hur detta projekt inte har haft en långvarig effekt på stämningen i företaget. Det går dock 

att tänka sig att olika teambuildning-aktiviteter för ledningsgruppen skulle vara passande.  

En annan sak som man har gjort inom utvecklingsgupp X på företag A, vilket enligt 

intervjurespondenterna har haft en positiv effekt på sammanhållningen och förtroendet i 

gruppen, är att produktutvecklarna börjat prioritera att arbeta med gemensamma 

forskningsfrågor.  Det vill säga forskningsfrågor som kan generera nya produkter för fler än en 

konsumentgrupp på marknaden. Då varje produktutvecklare är ansvarig för en 

konsumentgrupp har detta arbetsupplägg medfört ett större behov av samarbete. Dessutom 

utförs planerings- och prioriteringsarbetet gemensamt, vilket gör att de anställda blir beroende 

av att få medhåll från varandra för att få igenom sina idéer. Detta innebär i sin tur att 

produktutvecklarna inte kan hålla sina idéer för sig själv som tidigare utan måste samarbeta för 

att uppnå sina egna personliga mål. Greenberg & Baron (1995) skriver att naturen i jobben 

avgör till hur stor utsträckning individer samarbetar. I ett arbete där man kan utföra sina 

arbetsuppgifter individuellt kommer troligtvis mindre samarbete att äga rum än i ett arbete där 

personalen måste samarbeta för att uppnå sina mål. I samband med att utsträckningen av 

beroende mellan gruppmedlemmar ökar, ökar också samarbetet mellan dem. (Greenberg & 

Baron, 1995) I enlighet med detta resonemang går det att tänka sig att VDn i företag B skulle 

kunna se till att de avdelningschefer som har olika intressen genom olika initiativ tvingas att 

samarbeta mer med varandra. Man skulle kunna utforma mål som endast kunde uppnås via 

samarbete, modifiera beslutsprocessen så att konsensus måste uppnås för att beslut ska kunna 

fattas eller utforma de anställdas arbetsuppgifter så att de var beroende av samarbete. Som 

nämnt i kapitel fyra genomdrivs allt utvecklingsarbete i projektform och ofta är representanter 

från ledningsgruppen delaktiga i detta genom att de är med i styrgruppen. Det går att tänka sig 

att de medarbetare, mellan vilka konflikter ofta uppstår, skulle  kunna få gemensamt 

styrgruppsansvar eller liknande. 

Även i teorin går det att finna vissa åtgärder som kan vara lämpliga för att öka 

sammanhållningen och förtroendet i ledningsgruppen i företag B. Greenberg & Baron (1995) 

skriver att sammanhållningen i en grupp tenderar att öka av vissa anledningar, till exempel om 

det är svårt att komma in i gruppen, om gruppen har en gemensam konkurrent (i dessa 

situationer brukar oenigheter som tidigare kan ha separerat gruppen få mindre betydelse), om 

medlemmarna i gruppen är lika, om gruppen interagerar och träffas ofta, om gruppen är liten 

och om gruppen har en historia av framgång bakom sig. (Greenberg & Baron, 1995) Företag B 

har en stark historia av framgång bakom sig, då de sedan 2002 har tredubblat sin omsättning. 

Det går att tänka sig att företagets VD, genom att belysa hur bra det har gått för företaget och hur 
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ledningsgruppen gemensamt i sitt arbete med att utveckla företaget har nått denna framgång, 

skulle kunna skapa bättre förutsättningar för sammanhållning. 

Det går också att tänka sig att incitamenten för samarbete skulle kunna ökas genom att mål och 

utvärderingskriterier sattes upp för avdelningarna som inte var motstridiga. Detta fenomen kan 

utgöra en blockad för integrering i en organisation och kommer att presenteras i stycket nedan 

för företag C. Dock gäller även denna rekommendation för företag B.  

Brown et. al (2005) menar att revirmarkerande uppstår eftersom att vissa individer känner en 

stor emotionell dragenhet mot vissa delar i en organisation samt eftersom att människan har ett 

behov att känna sig viktig och unik. Av denna anledning kan vissa faktorer som förminskar en 

individs möjligheter att differentiera sig från andra, så som exempelvis jobbstandardisering, 

påtvingade klädkoder, och andra homogeniserande faktorer, öka revirmarkerandet i ett företag. 

(Brown, Lawrence, & Robinson, 2005) Enligt detta resonemang borde företag C undvika för 

mycket standardisering av de olika avdelningschefernas arbete och agera för att den aktuella 

personen ska känna sig behövd för att motverka revirskapande. 

7.1.1.2 Företag C 

Enligt Walton och Dutton (1969) finns det ett antal anledningar till varför samarbete mellan 

avdelningar försvåras. Dessa är förekomsten av ömsesidigt beroende, beroendemässiga 

asymmetrier mellan avdelningarna, kriterier för utvärdering och belöning som motverkar 

samarbete, differentiering i organisationsstrukturen, avsaknad av överenskommelse kring roller 

och ansvar, otydligheter, aspekter i personlighet hos ledarna, beroende av delade resurser och 

fysiska hinder för kommunikation. (Walton & Dutton, 1969) I fallet med företag C uppfyller 

företaget många av dessa faktorer och detta kan vara anledningar till varför tvärfunktionellt 

samarbete är svårt att uppnå. Genom att identifiera anledningarna bakom svårigheterna i 

samarbete kan indikationer erhållas om hur företaget bör agera för att förbättra 

förutsättningarna för samarbete i framtiden. Nedan förs en diskussion om tänkbara anledningar 

till svårigheter i det tvärfunktionella samarbetet på företag C samt vad företaget bör göra för att 

förbättra förutsättningarna för samarbete. Texten är uppdelad enligt ett antal av de faktorer som 

ovan presenterades ha en negativ effekt på tvärfunktionellt samarbete, som identifierats i 

företag C. 

Differentiering 

Klassiska studier av Burns & Stalker samt Lawrence & Lorsch föreslår att ju större osäkerhet ett 

företag står inför i dess omgivning, desto mer specialisering och segmentering kommer att 

införlivas i organisationens struktur, vilket försämrar förutsättningarna för tvärfunktionellt 

samarbete och kommunikation. Segmenteringen medför nämligen att osäkerhet i en viss 

funktion kan isoleras till just denna. Således kan resten av företaget skyddas från påverkan av 

osäkerheten. Dock är det även så att behovet av integrering, det vill säga tvärfunktionellt 

samarbete och kommunikation mellan avdelningar, ökar i samband med att osäkerheten i 

omgivningen ökar. Anledningen till detta är att en osäker miljö ställer ett högre krav på 

anpassning och innovation från företaget, vilket i sin tur ställer ett högre krav på samarbete 

emellan olika funktioner i organisationen. (Olson, Walker Jr., Ruekert, & Bonner, 2001)  

I denna studie agerar företag C, för vissa av sina produkter, på de mest dynamiska marknaderna 

av alla fallföretag, då dessa präglas av kortare produktlivscyklar och större tillväxt än 

marknaderna för de andra fallföretagens produkter. Detta innebär alltså, enligt teoretikerna 
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ovan, att företag C har sämre förutsättningar att uppnå gott gränsöverskridande samarbete än 

de andra företagen. Detta skulle kunna vara ytterligare en anledning till varför samarbetet över 

gränserna tenderar att fungera sämre på företag C än på företag A. Dock går inte detta att göra 

något åt varför företaget istället bör ta till sig de råd som följer nedan. 

Obalans i makt 

Makt avser potentialen att kunna påverka andra aktörer till ett önskat beteende. Greenberg & 

Baron (1995) menar att det i alla företag råder speciella maktförhållanden mellan olika 

avdelningar. De beskriver att den utsträckning till vilken en avdelning i ett företag har en 

maktställning gentemot en annan avdelning beror på utsträckningen till vilken denna 

kontrollerar resurser som den andra avdelningen är beroende av. Ju mer en avdelning är 

beroende av en annan för att få tillgång till nödvändiga resurser, desto mindre makt har den. En 

ytterligare faktor som kan förstärka en avdelnings makt är om denna avdelning har förmågan att 

reducera risk och osäkerhet som företaget möter. (Greenberg & Baron, 1995) (exempelvis risker 

angående framtida marknader, risker kopplade till lagstiftning, tillgång till nödvändiga resurser, 

finansiell säkerhet etc.) Till exempel är det sannolikt att produktutvecklare har en viktigare och 

mer inflytelserik roll i avgörandet av strategiska beslut i ett företag när detta befinner sig i en 

miljö där produkten snabbt utvecklas. På samma vis torde produktionsavdelningen ha mer 

inflytande i ett företag som har kostnadseffektivitet som konkurrensstrategi. (Olson, Walker Jr., 

Ruekert, & Bonner, 2001) En annan orsak till att makt uppstår när avdelningens aktiviteter inte 

är utbytbara. (Greenberg & Baron, 1995)  

Nyproduktutveckling och innovation är, som konstaterat tidigare, av naturen riskfyllt och de 

personer som utvecklar nya produkter eller för den delen arbetar med identifiering och 

implementering av idéer är i regel beroende av input från många olika avdelningar för att 

reducera risken i deras projekt. Om resursberoendemodellen appliceras på företag C:s situation 

betyder detta att utvecklings- och innovationsprojekt har en liten inneboende makt i en 

organisation. supply chain-avdelningen kontrollerar resurser som utvecklingsprojekten är 

beroende av. Dessutom är informationen från avdelningen ofta inte utbytbar. Till exempel 

berättar Therese att hon, då han inte får tag på rätt kompetens från supply chain-avdelningen 

för input i utvecklingsprojekten, måste gissa vilken produktionsanläggning som är optimal för 

en ny produkt. Eftersom att utvecklingsprojekt har en av naturen så liten inneboende makt går 

det att tänka sig att en strategisk inriktning mot detta arbete är nödvändigt för att främja det 

tvärfunktionella samarbetet i dessa. 

Detta är dock inte fallet på företag C. Där har man strategiskt har inriktat sig på att skapa större 

kostnadseffektivitet i processerna de senare åren, vilket ytterligare stärker supply chain-

avdelningens makt. Det är således inte särskilt konstigt att anställda på marknads- och 

produktutvecklingsavdelningarna upplever att det är svårt att engagera anställda från supply 

chain-avdelningen i deras utvecklingsprojekt. En diskurs i företagets strategiska inriktning 

medför att det tvärfunktionella samarbetet försvåras. Företaget vill konkurrera på en 

konkurrensstrategi som bygger på innovation leadership samtidigt som de vill effektivisera i 

produktionen. Detta skapar maktobalanser och gör att produktutvecklingsarbete kommer långt 

ned på produktionsavdelningens prioriteringslista. Detta leder i sin tur till ett begränsat 

informationsutbyte mellan utvecklingsprojekten och produktionsavdelningen.  

Detta tyder på att företaget, för att öka det tvärfunktionella samarbetet i utvecklingsprojekten, 

bör tydliggöra vilken strategi de vill anta för innovationsarbete och på så vis undvika 

maktobalanser. Företaget bör fråga sig vilken typ av konkurrensstrategi (innovation leader eller 
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innovation follower)de vill följa och således var de önskar att främja innovationer i företaget. 

Troligtvis är en innovation leader strategi att föredra, då företagets produkter tillhör ett 

högkostnadssegment.  

Det går att ge en aktivitet i ett företag större makt genom att individer med makt, så som ledare, 

konsekvent stödjer det önskade beteendet. Detta visar tydligt de anställda inom organisationen 

att beteendet är önskvärt och viktigt, vilket i sin tur ökar incitamenten för att bete sig på detta 

vis. (Hackman and Oldham, 1976), citerad i (Hartmann, 2006).  Robert F. Brands skriver, i 

enlighet med detta resonemang, att det är viktigt att varje projekt har en så kallad ”försvarare” 

(champion), som har förmågan att entusiasmera och sälja projektet till övriga anställda i 

organisationen för att få medlemmar i organisationen att ta riskerna i samband med 

innovationsprojektet samt för att få rätt engagemang och input från alla avdelningar. (Brands, 

2010) För att lyckas göra detta föreslår denne författare att försvararen är en person med 

auktoritet i organisationen. Som nämnt i teorikapitlet finns det fem baser för individuell makt. 

Belöningsbaserad, straffbaserad, legitim, referensbaserad och expertbaserad makt. (Greenberg 

& Baron, 1995) Placeringen av belöningsbaserad, straffbaserad, och legitim makt i ett företag är 

ofta kopplad till den hierarkiska ordningen emedan referensbaserad och expertbaserad makt till 

en annan utsträckning är kopplade till personen i fråga. 

I företag C är det projektledaren, projektägaren (i form av Nordic Brand-Managern eller 

utvecklingschefen för den aktuella produktgruppen) och ytterst beslutsgruppen som agerar 

försvarare för ett projekt. Alla projekt torde således ha en stor bas av försvarare i organisationen 

när de väl initieras eftersom att alla representanter i beslutsgruppen torde kunna betraktas som 

auktoritära i organisationen, då det finns personer med både belöningsbaserad, legitim och 

expertbaserad makt representerade i gruppen5. Dock är det framför allt är auktoritära personer 

representerade från marknads- och produktutvecklingsavdelningen. Både marknadschefen och 

utvecklingschefen samt utvecklingschefen för den aktuella produktgruppen deltar i 

produktgruppskommittén. Dock är det endast är ”en representant från supply chain-

avdelningen” som ska delta i beslutsgruppen. Denna behöver hur som helst inte ha samma nivå 

av legitim makt som de övriga representanterna i beslutsgruppen. Detta kan vara en anledning 

till varför engagemanget från supply chain-avdelningen är bristfälligt. Att involvera en person 

från supply chain-avdelningen som har stor organisatorisk makt i beslutsgruppen skulle kanske 

skapa ett större engagemang för utvecklingsarbetet bland avdelningens medarbetare, då 

symboliken i detta agerande skulle göra att utvecklingsarbetet kändes mer angeläget för supply 

chain medarbetarna.  

Organisationen kan också förlita sig på principerna för referensbaserad makt för att skapa 

engagemang för samarbete i produktutvecklingsprojekten. Denna mekanism för att skapa 

engagemang ställer ett högre krav på individerna i projektgruppen, än vad principerna för 

legitim makt gör. Referensbaserad makt innebär att en individ kan påverka beteende hos andra 

eftersom att denne är omtyckt, beundrad och respekterad i organisationen (Greenberg & Baron, 

1995). Det går att tänka sig att medarbetarna från marknads-, produktutvecklings- och supply 

chain avdelningarna skulle kunna bygga upp en referensbaserad makt gentemot varandra om de 

                                                   

5
 I beslutsgruppen ska utvecklingschefen, marknadschefen, Nordic Brand Managern för det aktuella 

varumärket, utvecklingschefen för den aktuella produktgruppen, Market Activation Managern från B2C 
samt en representant från B2B-x, B2B-y och Supply Chain när det kommer till utvecklingsprojekt av låg 
innovationsgrad. 
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fick möjligheten att träffa varandra. På detta vis skulle de anställda nämligen kunna bygga upp 

en respekt för varandra, vilket skulle öka motiven för samarbete. Detta verkar vara vad som 

framgångsrikt har skett i företag A. Där finns ingen projektförsvarare med stor legitim makt på 

produktionsavdelningen. Trots detta har man lyckats upprätthålla ett gott samarbete med denna 

genom att införa informella träffar mellan produktutvecklarna, produktcheferna och 

fabrikscheferna. På samma vis skulle man kunna tänka sig att produktutvecklarna på 

produktgrupp X skulle kunna få lära känna framtida kollegor i utvecklingsprojekten från supply 

chain-avdelningen. Detta torde göra en bra bas för det framtida samarbetet.  

Fysiska möten är något som ofta uppmuntras i organisationer som är duktiga på innovation. 

Kanter (1985) menar att ett förekommande karaktärsdrag i framgångsrika innovativa 

organisationer är att realtids- och face to face kommunikation uppmuntras. Bland annat 

beskriver hon hur ett av de mest innovativa företagen i hennes fallstudie hade en ”öppen dörr-

policy”, vilken innebar att alla organisationsmedlemmar var tillåtna att när som helst ta kontakt 

med andra organisationsmedlemmar för att ställa frågor, till och med under möten. (Moss 

Kanter, 1985) Denna typ av kommunikation är troligtvis något som är svårt att upprätthålla i 

företag C, där organisationen är geografiskt utspridd över hela landet. Det går dock att tänka sig 

att en större satsning på att låta medarbetare hälsa på, träffa och göra studiebesök hos varandra 

över avdelningsgränserna skulle vara en god analogi.  

I specifika projekt skulle företaget kunna satsa på att låta medarbetarna ha ett fysiskt 

uppstartsmöte med alla som kommer att vara delaktiga i projektet under dess gång. I synnerhet 

då det rör sig om långa projekt eller projekt med hög ekonomisk risk. Therese berättar att ett 

problem med kommunikationen är att supply chain-avdelningen inte är med i början av 

projekten och Jenny som är produktutvecklare på produktgrupp Y berättar att ingen tidplan 

finns för projekten. Eftersom att supply chain-avdelningen i regel får en viktigare roll i de senare 

faserna av utvecklingsprocessen (Olson, Walker Jr., Ruekert, & Bonner, 2001) kan en god tidplan 

vara till stor hjälp för att de ska kunna frisätta tillräckligt med tid från sin ordinära 

linjeverksamhet till projektarbetet, då det väl är dags för dem att delta (det vill säga 

kapacitetsplanera). Genom att hålla gemensamma uppstartsmöten, där tidplan, roller, mål och 

ansvar gås igenom gemensamt skulle dessa problem kunna adresseras. Det är också enligt 

principerna för deltagande ledarskap troligt att detta kommer att motivera supply chain-

avdelningen och även andra projektdeltagare till större engagemang i framtiden, då de får vara 

med och bestämma upplägget på arbetet. 

Vidare berättar Therese att projektgruppen aldrig håller några projektmöten. Hon menar att hon 

aldrig hör från resten av sin projektgrupp. Genom att planera in kontinuerliga projektmöten 

över telefon, där de anställda går igenom hur de ligger till relativt tidplan och även supply chain-

avdelningen deltar kommer proaktiviteten i projekten att förbättras. Detta på så vis att 

medlemmen från supply chain kommer att vara informerad om när dennes roll börjar bli aktuell 

samt att detta torde medföra en större uppgiftsidentitet hos supply chain medarbetaren. 

Frekventa projektmöten tenderar vara ett framgångskoncept vid tvärfunktionellt samarbete. I 

en benchmarking-studie visade Cooper & Kleinschmidt att regelbundna och frekventa 

projektmöten var en av många faktorer som skiljde företag som var duktiga på innovation från 

företag med mindre framgång. (Cooper & Kleinschmidt, 1995)  

Dessa möten får gärna erbjuda tillfällen för kommunikation som är lite mer informella i sin 

karaktär, då Pinto & Pinto (1990) i sin studie visar att informell kommunikation har en i 

synnerhet positiv påverkan på samarbete i tvärfunktionella grupper i 
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produktutvecklingsprocessen. (Pinto & Pinto, 1990) Under det föreslagna uppstartsmöte kan 

projektgruppen med fördel ha någon lättare version av teambuilding. Till exempel skulle man 

kunna gå ut och äta middag tillsammans. Ett vanligt misstag i projektledning är att för snabbt 

övergå i en uppgiftsorienterad fas innan gruppmedlemmarna har fått en chans att utveckla en 

tillräckligt hög förtroendenivå som kan främja informell kommunikation och i sin tur samarbete. 

(Pinto & Pinto, 1990)  

Det är möjligt att företaget inte kan avsätta resurser för personliga uppstartsmöten i alla typer 

av projekt, då kan företaget istället satsa på att låta frekvent samarbetande avdelningar göra 

studiebesök hos varandra. Till exempel skulle produktutvecklarna på produktgrupp X kunna få 

göra studiebesök på ett antal olika produktionsanläggningar, vilka de frekvent jobbar med, för 

att bygga nätverk för framtida projekt. På samma vis skulle projektledarna för B2B-y kunna få 

göra ett studiebesök på fabriken där produktionen och produktutvecklarna för produktgrupp Y 

är lokaliserade. 

Otydligheter 

Walton & Dutton (1969) menar att otydlighet kring roller och ansvarsområden har en negativ 

effekt på tvärfunktionellt samarbete. (Walton & Dutton, 1969) Även detta verkar vara ett 

problem på företag C. En projektledare från marknadssidan berättar att denne upplever att det 

är lite oklart vem i projektgruppen som har vilken roll. Han säger att han ofta har fått ”ha många 

ben” i utvecklingsprojekten eftersom att det inte finns några konkreta rollbeskrivningar eller 

tidpunkter för när överlämning ska ske så att en annan avdelning eller projektmedlem tar lead. 

Just att definiera och klarlägga för roller och ansvarsområden är en av projektledarens viktiga 

funktioner. Likväl som det är projektsponsorns roll att se till att se till att projektet har de 

personella och monetära resurser som krävs för genomförandet är det är projektledarens 

ansvar att motivera projektmedlemmarna och att skapa en fungerande kommunikation där alla 

är medlemmar förstår sin roll i projektet samt i vilken fas denna blir aktuell. Att en projektledare 

svarar på detta vis visar att denne har en bristande förståelse för projektledarskap och 

projektledarens ansvar. För att främja tvärfunktionellt samarbete borde företaget satsa på att 

utbilda sina projektledare i projektledning.  Vidare skulle företaget kunna klargöra för roller 

under utvecklingsarbetet i organisationen. 

Kriterier för utvärdering och belöning 

Genom att utveckla metoder för evaluering och belöning som belyser vikten av samarbete över 

avdelningsgränserna kan gränsöverstigande samarbete uppmanas ytterligare. Jüttner et. Al 

belyser i sin studie hur motstridiga nyckeltal (KPI:er) kan utgöra en barriär för tvärfunktionellt 

samarbete i en organisation. De skriver att nyckeltal som är utformade för att utvärdera endast 

en funktions prestation kan hämma tvärfunktionellt samarbete. Greenberg & Baron (1995) 

skriver att belöningssystem ofta är utformade enligt en ”vinnaren tar allt-princip”, vilket ökar 

konkurrensen emellan avdelningarnas intressen. (Greenberg & Baron, 1995)   

I denna studie är de mål som utvecklingsavdelningen och marknadsavdelningen arbetar efter 

ofta satta i form av marknadsandelar, procentsats av omsättningen som kommer från nya 

produkter, etc. Samtidigt anger flera intervjurespondenter att supply chain-avdelningen arbetar 

under mycket hårda effektivitetsmål och personalbrist. Typiskt sett kan en 

produktionsavdelning jobba efter nyckeltal som omsättningstid för lager, tid förbrukad per 

producerad enhet etc. Båda dessa typer av KPI:er uttrycker funktionella mått på framgång  och 

dessa utgör, enligt författarna ovan, till sin natur en barriär för samarbete mellan avdelningarna. 



 

K
ap

it
el

: 
Å

tg
är

d
er

 f
ö

r 
fö

rb
ät

tr
in

g
 

92 

 

Morgan, utvecklingschef på avdelning Z, uttrycker detta enkelt. Han säger att 

produktutvecklingsavdelningens önskan är att skapa så många produkter som möjligt emedan 

supply chain-avdelningens önskan är att ha så få produkter som möjligt så att de kan dra 

skalfördelar i produktionen. Vad vinner produktionsavdelningen på att dela med sig av sina 

resurser till produktutvecklingsavdelningen? De fyller sina egna mål bättre ju färre produkter 

det finns så att de kan skapa effektivitetsfördelar i produktionen. Jüttner et. al (2004) föreslår att 

”kollaborativa nyckeltal” ska utformas för att främja tvärfunktionellt samarbete. Dessa ska 

utvärdera en bredare uppsättning av företagsmål snarare än att evaluera funktioner efter 

åtskiljda och ofta i naturen motsägelsefulla prestationsmått. (Jüttner, Baker, & Christopher, 

2004) 

Det är dock viktigt att inse faktum; funktionsspecifika mål kan behövas för att optimera 

kostnadseffektiviteten inom en avdelning. Om fler kollaborativa nyckeltal utvecklas kan det 

hända att marknads- och produktutvecklingsavdelningen får bättre tillgång till de resurser de 

behöver från supply chain-avdelningen men detta kan också leda till att arbetet på supply chain-

avdelningen blir ofokuserat, då målen på detta vis skulle bli otydligare. Den direkta 

implikationen av att resurser från produktionsavdelningen allokeras för att assistera 

produktutvecklingsavdelningen är dessutom att produktionsavdelningen får sämre 

förutsättningar för att hantera sin avdelnings framgång. Denna avvägning måste följaktligen ha 

sin grund i företagets strategiska konkurrensinriktning. Önskar företaget konkurrera på 

marknaden genom en lågkostnadsstrategi kan det finnas en poäng i att 

produktutvecklingsavdelningen har svårt att få tag på kompetens från produktionsavdelningen. 

Önskar företaget konkurrera på marknaden genom en differentieringsstrategi bör resurser 

frigöras genom till exempel uppsättandet av mål som motiverar supply chain-avdelningen till ett 

större deltagande i produktutvecklingsprojekten. Företaget tillämpar med många av sina 

produkter (bland annat produktgrupp X och Y) en differentieringsstrategi, vilket talar för att 

företaget borde fokusera resurserna mot aktiviteter som kan ge konsumenterna en känsla av 

kvalitet och brand identity, så som utveckling av nya och befintliga produkter, vilket kräver 

samarbete från Supply chain-avdelningen. 

Även i specifika utvecklingsprojekt bör målen vara anpassade för att främja samarbetet mellan 

individer från olika avdelningar samt den enskilda deltagarens engagemang. Bakgrunden till 

detta är att målsättande och belöning kan öka den inneboende motivationen för ett beteende 

hos en individ (Locke and Latham, 1990), citerad i (Hartmann, 2006). Enligt de intervjuer som 

genomförts är de mål man arbetar efter i utvecklingsprojekten nedbrutna från de övergripande 

målen för produktgruppen och specificerade i form av förväntad effekt på marknaden. Mål som 

adresserar hur väl produkten träffar in på marknaden kommer troligtvis inte att engagera 

representanter från Supply chain-avdelningen att delta i utvecklingsprojekten, då dessa inte har 

haft något ansvar i konceptskapandet eller designen för den nya produkten. Däremot går det att 

tänka sig att projektmål för tillexempel Time To Market skulle kunna ha en positiv effekt på 

Supply chain-avdelningens deltagande i utvecklingsprojekten eftersom att dessa mål adresserar 

även deras prestation och deltagande i projekten. Genom att utforma projektmål som även 

utvärderar medarbetaren från supply chain-avdelningens insats kan denne bli mer motiverad 

att delta i projekten. 

Hinder för kommunikation 

Även hinder för kommunikation försvårar samarbetet mellan avdelningar. (Walton & Dutton, 

1969). Pinto & Pinto (1990) föreslår, precis som Kanter (1985), att en öppen dörr-policy bör 
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upprättas för att upprätthålla samarbetet mellan avdelningar. Företag C är dock, som 

konstaterats tidigare, en geografiskt utspridd organisation, vilket gör att face-to-face 

kommunikation är svår att upprätthålla på en daglig basis. Istället får företaget tillförlita sig mer 

på användandet telefon och e-mail i sin kommunikation.  

E-mail är en statisk kanal för kommunikation och denna påminner således inte alls om face-to-

face kommunikation som är en interaktiv kommunikationskälla. (Greenberg & Baron, 1995) En 

annan sak som skiljer e-mail från face-to-face kommunikation är det faktum att den sistnämnda 

är en rikare kommunikationskälla på så vis att den erbjuder bättre tillfällen för personlig 

kontakt samt möjligheter till direkt feedback. Det kommunikationsmedel som påminner bäst om 

face-to-face interaktion är telefon och i förlängningen webcam. För att stimulera 

gränsöverskridande samarbete i organisationen bör företaget, i analogi med Kanters 

förespråkande av face-to-face kommunikation, uppmuntra sina anställda att använda sig av 

telefon som kommunikationskälla istället för e-mail, då detta kommunikationsmedel påminner 

mest om face-to-face interaktion. Kanske kan företaget upprätta en policy att i största möjliga 

mån använda face-to-face interaktion vid kommunikation och i de fall detta inte är möjligt 

telefon.  

 

Figur 40  Bilden illustrerar hur olika kommunikationsformer utgör exempel på rik eller mager 

kommunikation. Källa: (Greenberg & Baron, 1995) 

7.1.2 Inhämtandet av extern kunskap 

Tendenserna i svaren är att medarbetarna på företag A och företag C upplever att de har 

begränsade möjligheter att inhämta extern kunskap. På företag A upplever man att det är 

tidsbristen som begränsar denna möjlighet och på företag C upplever man att det är avsaknaden 

av resurser. På företag B upplever de anställda att de har tillräckligt goda möjligheter att 

inhämta extern kunskap. Det har, som bekant, gått ekonomiskt dåligt för både företag A och 

företag C och att detta är orsaken till att så mycket resurser inte har satsats på denna typ av 

aktiviteter.  

Avsaknaden av tid i företag A samt resurser i företag B kommer att diskuteras ytterligare i 

avsnitt 6.5. Det går dock att konstatera att företag A har valt en mycket öppen strategi för 

forskning och utvecklingsarbete emedan företag C har valt en mer stängd strategi. Detta tyder på 

att det torde vara extra strategiskt viktigt för företag A att tillhandahålla anställda den tid som 

krävs för att bygga de nätverk som krävs för detta samt att ta in nödvändiga influenser. De 

anställda på företag A samt på avdelning Z på företag C belyser alla hur utvecklingsarbete i 

nätverk är tidskrävande.    

  



 

K
ap

it
el

: 
Å

tg
är

d
er

 f
ö

r 
fö

rb
ät

tr
in

g
 

94 

 

7.1.3 Kunskapsöverföring 

Alla företag i studien får dåligt resultat på undersökningsområdet som avser 

kunskapsöverföringen i organisationen. En tendens i svaren hos alla företag är att det inte på 

något företag finns några tydliga processer och rutiner för utvärdering och lärande efter 

avslutandet av projekt. På företag A görs ingen som helst uppföljning av produktens framgång 

på marknaden efter det att den lanserats. På företag C görs uppföljning men inget 

utvärderingsmöte hålls i produktutvecklingsgruppen. Genom att införa rutiner för utvärdering 

och lärande efter lansering skulle kontinuerligt lärande kunna stödjas i företagen. 

Projektgruppen skulle vid dessa tillfällen kunna ställa sig frågor som: Mötte vi budget? Varför 

gick det rätt och varför gick det fel? Hur kan vi lära oss till nästa gång?  

Vidare visar intervjuerna att det i fallföretagen finns databaser för behållandet av viktiga 

projektdokument efter projektavslut. Dock verkar det saknas ett beteende för att använda dessa. 

För att adressera detta skulle företagen kunna ge någon person i varje utvecklingsgrupp 

ansvaret att agera KM-koordinator (knowledge management-koordinator) med uppgiften att 

informera övriga medarbetare om, övervaka och främja rutinen för sparandet av 

projektdokument. Detta får gärna vara en person med någon form av individuell makt, i enlighet 

med resonemangen i det föregående stycket. En positiv aspekt med att utse KM-koordinatorer 

är att dessa blir mycket insatta i vad för typ av material som finns i databasen, varför anställda 

också kan använda dessa för att få hjälp i det fall de behöver någon särskild information. 

7.1.3.1 Företag A 

Anställda på företag A upplever att ett problem i kunskapsöverföringen är att man är dålig på att 

behålla personal inom organisationen eftersom att det inte finns tillräckligt med 

utvecklingsvägar.  

Det finns en mängd mekanismer för att behålla personal i ett företag. Internbefordran är en 

traditionell mekanism, vilken används i koncernen. Det finns nämligen en policy att alla tjänster 

ska internannonseras. (Olga, 2010) I intervjuerna syns det, trots detta, hur Josefine upplever att 

det finns en rigiditet i företag A kring karriärmässig utveckling. Denna rigiditet verkar snarare 

föreligga i en attityd hos HR-avdelningen än i att det saknas policies. Josefine tycker själv att hon 

har en tillräckligt bred bakgrund för att göra jobb av ganska annorlunda karaktär än vad hon gör 

för tillfället. Dock upplever hon det som att man från företagets sida betraktar henne helt och 

hållet utifrån sin tekniska kompetens, vilket hon anser är tråkigt. Detta ger en bra input till 

företaget. För att stimulera en kultur som stödjer innovation är det, som belyst i teorin, viktigt 

att behålla kompetens inom företaget så att dessa kan skapa stora kontaktnät och bidra till 

organisationens kontinuerliga lärande. Oftast är det viktigaste rätt mindset och förmågan att 

lära sig ny kunskap och inte just den tekniska kunskapen som personen i fråga besitter som är 

det viktigaste vid en rekrytering. Judge et. Al har visat att FoU-avdelningar med stora 

framgångar inom innovation var mer benägna att välja sin personal utifrån hur de fungerade 

socialt än utifrån deras tekniska kompetens. (Judge, Fryxell, & Dooley, 1997) I denna situation 

får man ändå ta i beaktande att FoU-avdelningar är relativt beroende av just teknisk kompetens, 

varför denna princip torde vara högst tillämpbar även på andra ställen i en organisation. Av 

denna anledning borde företag A vara mer öppna för att se till andra egenskaper än just teknisk 

bakgrund vid internbefordran. Det går också att tänka sig att företaget tillförlitade sig mer på 

utbildning av befintlig personal för att komplettera eventuella kompetensluckor. 
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En annan problematik kring att behålla personal föreligger i att företagen och koncernen är så 

geografiskt utspridda i landet. Detta gör att det är svårare för företaget att erbjuda medarbetare 

möjligheter till karriärmässig utveckling eftersom att alla inte är benägna att flytta för att få 

möjligheten att göra karriär och utvecklas. Dock finns det ett antal andra mekanismer för att 

säkerställa trivsel och viljan att stanna hos medarbetare. Giovanni et. al (2003) menar att en 

grundläggande socialiseringsprocess är en annan mekanism för att behålla personal. Tanken 

med detta är att  medarbetaren ska känna en stark gemenskap till kollegorna och knyta starka 

band till arbetsplatsen. Rent praktiskt genomförs detta genom att man aktivt skapar en 

gemensam värdegrund i företaget, socialiserar utanför arbetstid och integrerar mer av varje 

individs personliga behov och egenskaper i arbetssättet. Detta kan ta sig i uttryck i fina lokaler, 

sociala arrangemang utanför arbetstid, uppskattade förmåner etc. (Giovanni, Steen, & Ågren, 

2003) Enligt detta resonemang borde man i koncernen satsa på att avsätta resurser för 

trivselhöjande aktiviteter inom varje företag. 

Det finns dock andra sätt att motivera och stimulera medarbetare på än att erbjuda dem 

formella karriärvägar och att verka för ett starkt ”socialt klister” på arbetsplatsen. Greenberg & 

Baron (1995) belyser jobb-berikande och jobb-förlängning som faktorer till motivation i en 

organisation. Jobb-förlängning innebär att man utökar medarbetarnas ansvarsuppgifter 

horisontellt genom att ge dem mer uppgifter att utföra. Dessa uppgifter innebär dock inte större 

ansvar. Jobb-berikande innebär att medarbetarna får fler uppgifter att göra på en högre 

prestations- och ansvarsnivå än tidigare. Jobb-berikande erbjuder medarbetarna en möjlighet 

att få större kontroll över hur de utför sina arbetsuppgifter. Jobbförlängning tenderar ha en 

positiv effekt på anställdas motivation och upplevda utveckling. Dock endast ur ett kortsiktigt 

perspektiv. När anställda vänjer sig vid de nya uppgifterna brukar dessa inte känna sig särskilt 

motiverade längre. Jobb-berikande är svårare att implementera i en organisation eftersom att 

det kräver en omstrukturering i de befintliga strukturerna. Dock kan det ha en mer långvarig 

effekt på anställdas motivation. (Greenberg & Baron, 1995) Delegering och deltagande 

beslutsfattande är typiska exempel på jobbförlängning. Genom att utbilda ledare i denna typ av 

motivationsfaktorer skulle företaget också proaktivt kunna försäkra sig om att rätt personal 

behålls inom organisationen. I koncernen mäts ledarskapsindex bland medarbetare, vilket är en 

aktiv åtgärd för att säkerställa att de anställda känner sig motiverade och trivs på arbetsplatsen. 

Får en ledare ett dåligt ledarskapsindex tittar man på om chefen kan skickas på någon form av 

utbildning, om denne kan omplaceras eller eventuellt avbildas. (Olga, 2010)Detta är en bra 

process för att behålla kunskap inom företaget.  

7.1.3.2 Företag B 

I företag B förekommer uppenbarligen ett problem med kunskapsöverföringen på operatörsnivå 

bland annat vid skiftövergångar. Rasmus menar att identifikationen av förbättringspotential då 

faller mellan stolarna. Det går att tänka sig att införandet av någon form av formella processer 

skulle kunna adressera detta problem. 

Stein (1996) menar att det finns ett antal principer som styr sannolikheten att kunskap ska 

överföras från en person (A) till en annan (B). Dessa är att sannolikheten ökar: 1) ju mer viktig A 

tror att kunskapen är för B, 2) ju mer makt och status B har, 3) ju högre belöningarna är för att A 

om denna sprider kunskapen, 4) ju fler gånger A tidigare har spritt kunskap till B. Sannolikheten 

minskar däremot om: 1) kostnaderna för kunskapsöverföringen ökar enligt A:s bedömning, 2) 

om A:s arbetsbörda ökar. (Stein, 1996) Enligt dessa principer är det möjlig att företagen skulle 

kunna skapa en större vilja bland operatörerna att dela med sig av sin kunskap om man 
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poängterade hur viktigt det var i organisationen, införde någon typ av belöning för detta, såg till 

att skaffa en rutin för detta, såg till att operatörerna inte på något vis blev straffade då någon 

information överfördes samt såg till att operatörerna i sitt arbete inte var överbelastade. 

Det finns överlag utrymme för mer formella processer för att fånga upp problemområden samt 

anställdas idéer i organisationen. Rasmus berättar att han upplever att det ofta händer att någon 

i organisationen har en idé som sedan glöms bort och faller mellan stolarna eftersom att ingen 

har tid att utveckla den eller eftersom att den erhöll för lite stöd bland kollegor på grund av 

bristande insyn. Genom att införa en formell rutin för idégenerering, utvärdering, prioritering 

och utveckling av anställdas idéer skulle detta problem kunna adresseras. 

I företag B berättar de anställda att det inte finns så mycket formella karriärvägar inom 

företaget. Dock verkar de anställda uppleva att det trots detta finns möjlighet till utveckling i 

företaget och förlorandet av kompetens verkar inte vara ett stort problem för företaget. För att 

ytterligare motivera anställda att stanna inom företaget kan de använda sig av de principer som 

presenterades ovan för företag A.  

7.2 DEN VERTIKALA KEDJAN AV MAKT OCH BEFOGENHETER  

Intervjuerna från de tre fallföretagen visar att alla dessa låter anställda jobba under stor frihet i 

lösandet av sina arbetsuppgifter. Dock visar tendenserna att beslutsfattandet inte sker enligt ett 

särskilt deltagande vis på företag B eller på företag C, när det gäller idégenerering och 

prioritering av idéer.  

7.2.1 Företag B 

En tendens i företag B var att en mindre andel av enkätrespondenterna kände sig uppmuntrade 

att hitta bättre sätt att utföra sina arbetsuppgifter än i företag A. I företaget finns det utrymme 

för att engagera medlemmar i organisationen under planeringen av utvecklingsarbetet. Som det 

ser ut nu sker det autokratiskt, på så vis att ledningen fångar upp signaler från organisationen. 

Genom att utforma en formell process för idégenerering, utvärdering och prioritering där 

anställda var deltagande skulle potentiellt engagemanget kring innovation potentiellt sett kunna 

ökas i organisationen.  

7.2.2 Företag C 

Tendenserna under intervjuerna indikerar att det existerar en större känsla av ägarskap över 

utvecklingsprojekten hos produktutvecklarna på företag A än hos produktutvecklarna på företag 

C. Detta visualiseras genom att produktutvecklarna på företag A belyser hur de anser att det är 

deras ansvar att hitta och engagera rätt kontakter i företaget för att få tillgång till rätt 

information och resurser. På samma gång berättar intervjurespondenter (Tina och Therese) på 

företag C att en sak som inte fungerar med stage-gate modellen är att supply chain-avdelningen 

inte är engagerade i projekten. Dessa belyser under intervjuerna hur modellen bör modifieras 

för att engagera supply chain-deltagarna och inte hur de själva kan göra för att skapa mer 

engagemang bland dessa. Dessutom belyser två utvecklingschefer - Göran och Viktor, i enlighet 

med dessa observationer, hur de upplever att det saknas en känsla av ägarskap hos 

projektmedlemmarna i utvecklingsprojekten. 

Anledningen till att produktutvecklarna på företag A visar en tendens av att känna större 

ägaransvar över projekten kan vara att dessa har en större nivå av deltagande i 
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utvecklingsarbetet. Dessa är ju deltagande under idégenerering och prioritering till en annan 

utsträckning än produktutvecklarna i företag C.  

Det går således att tänka sig att problemet med den låga känslan av ägarskap bland 

projektmedlemmarna i företag C skulle kunna adresseras genom att företaget involverade de 

anställda mer i idégenererings- och prioriteringsarbetet. Detta skulle kunna genomföras rent 

praktiskt genom att genomföra brainstormings med dem i samband med planeringen av 

utvecklingsarbetet. Därefter skulle någon form av prioriteringsprocess kunna genomföras, 

under vilken de anställda delaktigt fick vara med och prioritera mellan idéer.  

Årligen håller B2B-y ett brainstorming- och planeringstillfälle. Hanna belyser dock under 

intervjun att de på avdelningen under det senaste året inte har varit delaktiga i detta. Att 

engagera produktutvecklarna (och kanske även i viss mån andra avdelningar som ska delta i 

utvecklingsarbetet)i idégenererings- och planeringsprocessen är det tänkbart att ett större 

engagemang och ansvarstagande skulle kunna induceras hos dessa. I företag C är stage-gate 

modellen utformad som så att det är beslutsgruppen som tar beslut om vilka projekt som får 

initieras. Prioriteringen sker således inte deltagande. Dock skulle det webbaserade verktyg som 

företaget tagit fram för idégenerering kunna användas vid planeringstillfällena. I detta system 

får medarbetarna vara med och säga sin åsikt genom att rösta på de idéer de tycker är bäst, 

varför beslutsfattandet sker enligt ett mer deltagande mönster än annars. Användandet av detta 

system förenklar även prioriteringen för beslutsgruppen. 

En annan sak som också kan tänkas påverka känslan av ägarskap i utvecklingsprojekten är 

utsträckningen av uppgiftsidentitet. Uppgiftsidentitet är en aspekt som påverkar hur engagerad 

en individ blir i sitt arbete. Uppgiftsidentitet avser utsträckningen till vilken en individ är 

involverad i en uppgift hela vägen, från början till slut. (Hackman and Oldham, 1980, citerad i 

(Hartmann, 2006)) Anställda som har hög uppgiftsidentitet upplever deras uppgifter som mer 

meningsfulla och viktiga. 

Utvecklarna på företag A är på något vis engagerade i produkten under hela dess utveckling. De 

är även engagerade i produkten efter lansering, då denna har överlämnats till säljavdelningen. 

Detta eftersom att en av produktutvecklarnas roller är att agera säljstöd vid 

försäljningsprocessen. Detta är inte fallet på företag C. Där berättar Therese att hon endast 

överlämnar sitt bidrag till projektledaren på marknadsavdelningen då hon är klar med sitt 

ansvarsområde. Därefter hålls inget möte för utvärdering och lärande. 

Det är tänkbart att företag C, genom att involvera alla i projektgruppen under hela 

utvecklingsarbetet från idégenerering till lansering, skulle kunna öka uppgiftsidentiteten i 

projekten och således förhoppningsvis engagemanget och känslan av ägarskap.  

Detta är ytterligare ett argument till varför företag C verkligen borde satsa på att genomföra 

ordentliga uppstartsmöten för varje projekt samt att kontinuerligt hålla projektmöten och 

uppdatera även ickeaktiva projektmedlemmar om projektets status, vilket föreslogs i avsnitt 

6.1.1 om kommunikation och samarbete över gränser.  

Det är även ytterligare ett argument för varför (åtminstone) produktutvecklarna, som har en så 

viktig roll vid utvecklingsprojekten, borde engageras redan i ett idégenereringsstadium.  

Dessutom är det ytterligare ett argument för varför företag C borde införa en rutin för 

uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet, tillsammans med projektgruppen, efter 

lansering, vilket föreslogs i avsnitt 6.1.2 om kunskapsöverföring. 
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7.3 DEN SOCIALA ASPEKTEN 

På företag C anger alla tillfrågade på produktutvecklingsavdelningen att de upplever att de har 

stort förtroende för sina kollegor och att kommunikationen präglas av en öppenhet och debatt. 

Även på företag A anger alla anställda att de har ett stort förtroende för dem de jobbar med och 

att kommunikationen präglas av öppenhet och debatt. Detta visualiseras också med goda 

resultat i enkäten. På företag B anger en stor del av de tillfrågade att det sociala klimatet präglas 

av det revirmarkerande och vissa konflikter som inte reds ut. Detta gör att den öppna 

kommunikationen begränsas. Dessutom finns det vissa individer som har en negativ attityd mot 

förändring, vilket begränsar idégenerering och försvårar för idéimplementering. 

7.3.1 Företag B 

I avsnitt 7.1.1 genomgicks hur företag B kan agera för att öka förtroendet och sammanhållningen 

i ledningsgruppen. Detta förväntas ha en positiv effekt på samarbetet mellan avdelningarna i 

organisationen. Vidare förväntas detta arbete påverka kommunikationen i företaget till att bli 

mer öppen och ärlig. I detta avsnitt presenteras förslag på hur företaget, genom ett antal 

åtgärder, potentiellt sett skulle kunna ändra den negativa attityden mot förändring som 

återfinns på vissa håll i organisationen.  

Det finns två sätt på vilka förändring kan uppnås; genom att öka drivkrafterna för förändring 

(genom att använda incentiv eller att använda makt för att driva igenom förändringen) eller att 

minska drivkrafterna som skapar motstånd mot förändringen (göra sig av med opponenter eller 

reducera oro för misstag eller ekonomisk förlust) (Greenberg & Baron, 1995)  

I enlighet med detta skulle VDn för företag B kunna öka drivkrafterna för förändring genom att 

införa utvärderings- och belöningssystem kopplade till idégenerering. Det går att tänka sig att 

företaget skulle kunna erkänna goda idéer och innovativa initiativ under gemensamma möten i 

företaget. Kanske genom användandet av utmärkelser. 

Precis som genomgåtts i avsnittet om samarbete och kommunikation över gränser kan företag 

tillsätta försvarare (champions) för att stödja ett visst beteende i en organisation. Principen 

bakom detta är att om individer med makt stödjer ett önskat beteende avslöjar detta för 

medarbetarna vilken relevans det önskade beteendet har. Detta skapar en ökad acceptans för 

beteendet i organisationen. (Hackman and Oldham, 1976) citerad i (Hartmann, 2006) I enlighet 

med detta resonemang går det att tänka sig att drivkrafter för förändring skulle kunna ökas om 

man i företaget tillsatte en projektförsvarare för varje utvecklingsprojekt. Yukl (2010) menar att 

medgörlighet till förändring kan skapas hos medarbetare genom användandet av legitim eller 

straffbaserad makt. Dock menar han att engagemang för förändringen endast kan skapas genom 

användandet av referens eller expertbaserad makt. Av denna anledning vore det fördelaktigt om 

den aktuella projektförsvararen var en person med referens eller expertbaserad makt i 

organisationen. I projekt som involverar den aktuella mellanchefen borde företaget om möjligt 

använda sig av en projektförsvarare som denna individ litade på och respekterade. 

I organisationen är inte ”innovation” ett begrepp som ledningen använder i sin kommunikation. 

(Tommy, 2010) Det kan finnas en poäng med detta, då det i denna studie varit tydligt att 

kommunikationen av begreppet innovation lätt misstolkas samt bör efterföljas med ett gediget 

engagemang för att inte skapa misstro bland medarbetare. (se avsnitt 7.5.1.2) Dock skulle 

drivkrafter för förändring kunna ökas genom att företagets VD kommunicerade ut vikten av nya 

idéer och utveckling i företaget. Denna typ av kommunikation skulle visa de 
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förändringsresistenta individerna att generering av idéer och utveckling av befintliga 

tillvägagångssätt och standarder var ett önskvärt beteende i organisationen. Detta skulle 

potentiellt sett kunna skapa en större inneboende motivation hos dessa för att acceptera nya 

idéer, förändring och utveckling av organisationen. Det är dock, som presenterats i teorikapitlet, 

viktigt att kommunikationen ytterligare stärks genom ledarens agerande (symbolik) och 

resursallokering för att verkligen skapa en attitydförändring i företaget. Detta skulle bland annat 

företaget kunna göra genom att införa en formell process för innovationsarbete. Yukl (2010) 

skriver att det går att påverka medarbetares uppskattning för idéer och förändring genom att 

uppmana dem att betrakta alla aktiviteter som tillfälliga och att ständigt ifrågasätta de befintliga 

tillvägagångssätten. Genom att periodiskt utvärdera olika aktiviteter i organisationen för att se 

om de bör modifieras, behållas eller om de bör tas bort kan en positiv inställning till förändring 

skapas bland medarbetare (Yukl, 2010). Detta är alltså ytterligare en anledning till varför 

företaget, för att uppmuntra innovation, bör upprätta någon form av formell process för 

innovations- och utvecklingsarbete i företaget, vilket har föreslagits tidigare i stycke 7.2.1.1 och 

7.1.1.1. Företaget skulle kunna koppla en sådan process till periodmässig utvärdering av ett 

antal viktiga processer i företaget. 

För att minska drivkrafterna som skapar motstånd mot förändringen skulle företaget kunna 

försöka förstå varför individen som är negativ till förändring är det. Yukl (2010) skriver att 

resistens mot förändring uppstår på grund av en eller flera av följande anledningar (Yukl, 2010): 

Avsaknad av förtroende 

Avsaknad av förtroende för de personer som föreslår förändringen är en vanlig anledning till 

resistans mot förändring. Även om inte förändringen utgör ett uppenbart hot kan individer välja 

att stå emot denna för att de tror att det ligger dolda avsikter bakom den. I intervjuerna har en 

avsaknad av förtroende mellan två avdelningschefer identifierats. I stycke 7.1.1.1 presenterades 

tänkbara åtgärder för att bygga upp detta. 

Uppfattningen att förändringen inte är nödvändig 

Om det rådande tillvägagångssättet ar fungerat i historien eller om det inte finns några tydliga 

problem med detta som motiverar en förändring kommer individer att ha svårt att ta till sig 

denna. Om det är så att den aktuelle personen vägrar förändring eftersom att denne tror att det 

är bra som det är kan det vara viktigt att visa på förbättringspotentialer i arbetet. 

Uppfattningen att förändringen inte är genomförbar 

Även när problem är erkända i organisationen kan en idé för förändring mötas av motstånd för 

att individerna tror att det är osannolikt att idén kommer att lyckas. Misslyckande vid tidigare 

förändringsprogram kommer att göra individer cyniska och tvivlande till att nästa kommer att 

fungera bättre. Detta skulle företag C kunna hantera genom att vid förändringsarbete använda 

sig av tydliga handlingsplaner samt genom att, om möjligt, genomföra testkörningar av 

implementeringen i liten skala. 

Ekonomiska hot 

Även om förändringen är bra för organisationen kan det hända att den är dålig för individen 

eftersom att den kommer medföra en lägre inkomst, bonus eller jobbsäkerhet. 
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Relativt höga kostnader 

Det är alltid nödvändigt att investera resurser för att implementera förändring och detta gör att 

man förlorar de resurser som eventuellt redan har lagts på att göra något på det rådande viset.  

Rädsla för personligt nederlag 

Förändring kan göra viss kunskap föråldrad och kräver att individerna som utsätts för 

förändringen lär sig nya saker. Personer med dåligt självförtroende kan vara rädda för att byta 

en procedur som de har klarat av mot en procedur som de möjligtvis inte kommer att klara av. 

En förändring kommer att vara mer accepterad om den erbjuder provisioner för att hjälpa folk 

att lära sig att göra nya saker 

Förlust av status och makt 

Förändringen kan leda till att en avdelning eller person förlorar makt. 

Hot mot egna värderingar och ideal 

Förändringar som går emot personliga värderingar och ideal kommer att möta motstånd. Detta 

väcker ofta starka känslor hos folk. 

Ilska gentemot angreppet 

Vissa personer gör motstånd mot förändring eftersom att de inte tycker om att bli kontrollerade 

av andra. Om inte dessa personer upplever att det finns ett behov för förändring och att de kan 

välja hur de ska förändra sig kommer de att göra motstånd mot förändringen. (Yukl, 2010) 

7.4 INCITAMENT FÖR INNOVATION 

I företag A känner sig alla medarbetare uppmuntrade att hitta bättre sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter på. I företag B och i företag C verkar det hur som helst finnas ett utrymme för att 

ytterligare motivera medarbetarna att agera innovativt. I företag B svarar en tredjedel av 

enkätrespondenterna att de inte känner sig uppmuntrade att hitta bättre sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter på.  

I företag C svarar en intervjurespondent av två tillfrågade på utvecklingsavdelningen att denna 

inte ser någon poäng i att agera innovativt och således inte känner sig motiverad till detta. 

7.4.1 Företag A 

I studien har tre mekanismer för skapandet av motivation kring innovativt beteende 

identifierats på företag A. De anställda anger att de erhåller status bland kollegor samt 

erkännande i organisationen vid implementeringen av idéer. Dessutom har medarbetarna, som 

tidigare genomgåtts, en hög grad av deltagande i beslutsfattandet i innovationsprocessen, vilket 

även det troligtvis har en effekt på de anställdas motivation att agera innovativt. Dessa är alla 

immateriella typer av belöningar. Judge et. Al (1997) belyser i sin studie vikten av immateriell 

belöning för att skapa en innovativ miljö. De fann i denna studie att immateriella belöningar har 

större potential att påverka innovation på en arbetsplats än materiella belöningar6. Dessutom 

                                                   

6 Dessa författare definierar inneboende och extrinsic belöning annorlunda än vad vi är vana vid i denna studie. De menar att 

extrinsic belöning till sin natur är helt monetära eller materiella medan inneboende belöningar avser till exempel att få 

erkännande i organisationen bland medarbetare och chefer. Detta är vad vi kallar materiella eller immateriella belöningar i 
denna studie, varför detta har ”översatts” på detta vis i denna studie. 
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hävdar de att det inte går att enbart tillförlita sig på materiella belöningar i detta syfte, då detta 

försvårar relationer på arbetsplatsen, försvårar för lärande och hämmar risktagande. (Judge, 

Fryxell, & Dooley, 1997)  Detta tyder på att företag A i fortsättningen bör försöka tillförlita sig på 

immateriella belöningar för att skapa en kultur som stödjer innovation. 

I intervjuerna framkommer att företagets kommunikationsavdelning och intranät har en viktig 

roll i skapandet av erkännande kring innovation i företaget. Kommunikationschefen belyser 

dock hur kommunikationsstrategin de senaste åren har fokuserat på ämnena ”effektivitet” och 

”kundfokus” snarare än på ”innovation” och ”utveckling”. Detta tyder på att det ytterligare kan 

finnas utrymme för att fokusera på innovation i valet av artiklar på intranätet i framtiden för att 

ytterligare främja en kultur som stödjer innovation.  

Ett problem många företag har när det kommer till att skapa ett innovativt beteende bland 

medarbetare är att företagen hoppas att medarbetarna ska tänka mer kreativt och ta fler risker. 

Dock belönas medarbetarna för välbeprövade metoder och felfritt arbete. För att stimulera en 

kultur som stödjer innovation bör även idégenerering, risktagande och experimentering 

belönas. (Moss Kanter, 1985) (Martins & Terblanche, 2003) I enkätsvaren på företag A syns 

tendensen att de anställda upplever att belöning i företaget är kopplat med implementeringen 

av idéer men inte genereringen. Detta gäller först och främst när kommer till frågan som 

adresserar erkännande men en tendens syns även i svaren på statusfrågan. I enlighet med 

teoretikernas resonemang ovan kan man tänka sig att effekten av att belöna implementering 

före idéidentifiering i företaget riskerar att begränsa risktagande och experimentering i ett 

idégenereringsstadium. Det finns nämligen anledning för de anställda att fokusera på att 

identifiera idéer som de anser vara genomförbara i den aktuella kontexten eftersom att det är 

implementeringen som belönas. Detta skulle potentiellt sett kunna leda till att färre ”outside the 

box-idéer” identifierades. Av denna anledning kan det finnas en poäng i att i kommunikationen 

med medarbetarna, via till exempel intranätet eller VD:s och övriga ledares kommunikation, 

även plocka fram och erkänna goda idéer. Det kan eventuellt också finnas utrymme för att 

koppla materiella belöningar till idégenereringsworkshops eller idélådor. 

7.4.2 Företag B 

I studien har en mekanism för skapandet av motivation kring innovativt beteende identifierats 

på företag B. En majoritet av de anställda anger nämligen att de genom att presentera och 

implementera idéer erhåller status bland kollegor. Detta svarar dock inte en särskilt 

övertygande majoritet. Det finns följaktligen utrymme för att ytterligare uppmuntra innovativt 

beteende i företaget. 

En anställd upplever att ett problem med att få erkännande för innovativt beteende i företaget är 

att det är få som har en insikt i hans arbete. Det går att tänka sig att man inom företaget skulle 

kunna införa möten där alla avdelningar möts och berättar om sitt arbete och sina framgångar 

lite oftare. Detta i analogi med de produktutvecklingsavdelningsmöten som genomförs på 

företag C kvartalsvis. På detta vis skulle de anställda kunna få bättre insikt i varandras arbete 

och företaget skulle kunna få tillfälle att uppmuntra och erkänna särskilda initiativ eller 

individer.  

För att motivera anställda att dela med sig av sina idéer är det viktigt att dessa upplever att 

idéerna tas om hand och utvärderas innan de överges åt slumpen. Annars finns det för de 

anställda ingen vidare vits att dela med sig av idéer. (Yukl, 2010)I företag B upplever hälften av 

de tillfrågade i enkäten att deras idéer inte bedöms på goda grunder. Dessutom upplever Rasmus 
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att det är svårt att få gehör för sina idéer i organisationen på grund av tidsbrist och det faktum 

att få har insikt i hans arbete. Denna tendens går inte att finna på företag A, där en formaliserad 

innovationsprocess finns.   

I tidigare avsnitt har införandet av en formaliserad innovationsprocess på företag B 

rekommenderats. Genom att införa periodiska idégenereringar med anställda samt en metod för 

hur utvärdering och prioritering och utveckling av idéer ska gå till skulle företaget potentiellt 

sett kunna öka motivationen att agera kreativt bland sina anställda. Genom att avsätta tid för 

idégenerering skulle de anställda få lättare att få gehör för sina idéer bland chefer.  Det är även 

tänkbart att företaget, i en sådan process, skulle kunna koppla någon form av immateriella eller 

materiella belöningar eller utmärkelser till goda idéer i en idégenereringsfas och på så vis ge de 

anställda bättre möjligheter till erkännande vid presentation av goda idéer.  

Det är inte heller motiverande att dela med sig av idéer som anställd om man upplever att det 

ändå inte finns en möjlighet att dessa kommer att realiseras, oavsett hur bra de är. Detta är 

tydligt i företag C, där Dan menar att den upplevda tillgången till resurser kommer att prägla 

idégenereringen. Ytterligare 33% i företag B upplever att deras idéer, även om de bedöms som 

goda, inte tas om hand i organisationen. De intervjurespondenterna med utvecklingsroller 

belyser i intervjuerna att detta beror på tidsbrist. I ett mindre företag som Företag B finns det 

mindre resurser (då framför allt tid) att tillgå för att kunna realisera de anställdas idéer. Därför 

kan hårdare prioritering vara nödvändig.  Genom att utveckla en metod för hur utvärdering och 

prioritering av idéer ska gå till kan företaget komma till bukt med detta problem. Det går att 

föreställa sig att de anställda, om de skulle få större inblick i prioriteringen av idéer och 

beslutsfattandet kring initieringen av projekt, skulle bygga en stor tolerans för hård prioritering 

eftersom att de skulle få en större förståelse för varför vissa idéer väljs ut och andra inte. En stor 

inblick och ett stort deltagande i beslutsfattandet är också en potentiell anledning till att de 

anställda på företag A känner sig uppmuntrade att agera innovativt.  

Rasmus berättar att han för tillfället går en kurs i företagsekonomi för att lättare kunna få gehör 

för sina idéer i organisationen. Genom att utbilda anställda i grundläggande ekonomi och 

investeringsbedömning kan ledningsgruppen skapa en större förståelse för dess prioritering av 

idéer bland de anställda och de kan också öka möjligheterna att få in fler kvalificerade idéer. 
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Figur 41 Tänkbar innovationsprocess för anställda på företag B 

7.4.3 Företag C 

Även i företag C verkar det finnas utrymme för att ytterligare motivera anställda att dela med sig 
av idéer. 

I intervjuerna belyser en anställd på företag C transparens mellan produktgrupperna som en 

viktig faktor när det kommer till att få erkännande för bra jobb. De anställda upplever att det 

existerar en dålig transparens över  produktgruppsgränserna och att de därför får mindre 

erkännande för sitt arbete än vad de fick då avdelningen inte var strukturerad enligt 

produktgrupper. Chefen belyser att avdelningsmötena på produktutvecklingsavdelningen ska 

utgöra ett forum för att få erkännande för innovativt arbete på avdelningen. Under dessa får 

varje produktgrupp berätta om projekt de känner sig stolta över. Dessa möten har inte 

genomförts så länge i organisationen och detta kan vara en anledning till att medarbetarna inte 

upplever att de får erkännande från andra produktgrupper. Under intervjun med Göran, som är 

chef över utvecklingsavdelningen, menar dock han att han inte kan svara på om man på 

avdelningen har genomfört några innovativa projekt som man känner stolthet för, på grund av 

bristande insikt. Att inte avdelningschefen för produktutvecklingsavdelningen kan svara på 

denna fråga avslöjar att man inom organisationen troligtvis inte är särskilt bra på att 

uppmärksamma och erkänna innovation. Det går att tänka sig att Göran, som den symbol han är, 

skulle kunna motivera ett kreativt beteende hos sina medarbetare genom att, förslagsvis vid 

avdelningsmötena, uppmärksamma goda idéer på individ- och gruppbasis. Detta skulle kunna 

skapa en känsla av stolthet och engagemang hos medarbetarna. 

Det går att tänka sig att företaget skulle kunna upprätta andra typer av arrangemang för att öka 

den tvärfunktionella insikten och kommunikationen emellan produktgrupperna. Bland annat 

skulle någon form av nyhetsbrev kunna användas. Det går dessutom att tänka sig att alla 

produktgrupper på produktutvecklingsavdelningen skulle utse en person som ansvarig för att 

Utvecklingsingenjörer, 
processingenjörer, 

underhållschef, 
produktionschef samt 

leningsgruppen samlar upp 
idéer externt och internt

Periodisk idégenerering med 
anställda på 

"utvecklingspositioner"

Business case utvecklas 
(eller någon annan form av 
beslutsunderlag) för goda 

idéer

Prioritering mellan idéerna -
anställda på 

"medarbetarnivå" 
deltagande eller 

informerade på något vis

Utvecklingsprojekt / uppdrag 
initieras

Implementering -
Kontinuerlig avstämning 

med styrgrupp

Projektavslut med 
utvärdering
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hålla kontakt med en annan produktgrupp. I företag A berättar Josefine hur hon upplever att 

produktutvecklarna i produktgrupp X har god kontakt med inköparna eftersom att de har en 

råvaruutvecklare i gruppen som har god kontakt med dessa. På samma vis går det att tänka sig 

att det i varje produktgrupp skulle utse produktgruppsambassadörer. Det skulle finnas tre 

produktgruppsambassadörer i varje produktgruppsavdelning. Sedan skulle dessa paras ihop så 

att en produktutvecklare från produktgrupp X skulle ha kontakt med en produktutvecklare från 

produktgrupp Y och en annan produktutvecklare från produktgrupp X hade kontakt med en 

produktutvecklare från produktgrupp 0 och så vidare. Dessa personer skulle sedan kunna ha 

möten på månadsbasis då de delade med sig av sina erfarenheter i respektive 

produktgruppskommitté, varpå ambassadörerna tog med sig intressanta insikter till sin 

ordinarie produktgruppskommitté. 

Företag A är också på sätt och vis strukturerat enligt en matrisstruktur, då 

produktutvecklingsavdelningarna ligger under de aktuella marknadsavdelningarna. Även här 

uppger de anställda att insikten emellan produktutvecklingsavdelningarna är begränsad. Dock 

belyser de anställda hur internkommunikationen via företagets intranät har en viktig roll vid 

skapandet av erkännande i organisationen. Det är tänkbart att företag A, via valet av artiklar 

skulle kunna generera en större känsla av erkännande i organisationen vid idéer och innovativa 

initiativ. Även i företag C har fokus på artiklarna i intranätet legat på effektivitet historiskt sett. 

I intervjuerna är det tydligt att produktutvecklarna på de olika produktgrupperna har mycket 

olika upplevelser kring huruvida innovativt beteende uppmuntras. Det är tydligt att detta är 

mycket upp till chefen för avdelningen att skapa en miljö där innovation uppmuntras och 

erkänns. Det går att tänka sig att man på produktutvecklingsavdelningen skulle kunna införa fler 

formaliserade system för belöning för att uppmuntra idéer och innovation, t.ex. genom 

avdelningsmötena, så att variationerna inte skulle vara så stora mellan avdelningarna.  

7.5 STÖD FÖR INNOVATION 

På företag A och B menar de anställda som arbetar med utveckling att deras arbete präglas av en 

kraftig tidsbrist och de upplever att de har för lite tid för att identifiera och utveckla idéer. Dock 

är uppfattningen att resurser att tillgå för utvecklingsprojekt om goda beslutsunderlag 

föreligger. På företag C upplever de anställda på produktutvecklingsavdelningen att de har 

tillräckligt med tid för att identifiera och utveckla idéer. Dock är ett antal anställda på 

mellanchefsnivå av den meningen att företaget har för starkt fokus på lönsamhet för att 

innovationer med högt nyhetsvärde ska kunna skapas. På företag B och C upplever de anställda 

dessutom att de skulle behöva bättre utrustning för att agera innovativt. 

7.5.1 Företag A 

För att stimulera en kultur som stödjer innovation är det viktigt att ge de anställda tid att 

utvärdera och experimentera. Huruvida det finns tid nog att agera innovativt är dock en högst 

strategisk fråga eftersom att detta är beroende av hur resurser allokeras i företaget. Under de 

senare åren har företag A haft stort strategiskt fokus på att effektivisera verksamhetens 

processer. Inte minst på produktionsavdelningen där stora satsningar har genomförts för att 

implementera lean-konceptet i fabrikerna. Utvecklarna på avdelning Y och avdelning Z berättar 

att kostnadsnedskärningarna har lett till en tidsbrist på deras avdelningar. I detta sammanhang 

bör påminnas att företaget använder sig av en konkurrensstrategi som bygger på innovation 

leadership (företaget önskar konkurrera genom en hög grad av innovation i produkterna) samt 

en forskning och utvecklingsstrategi som bygger på open innovation. (Företaget arbetar i 
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externa nätverk för att få tillgång till den utrustning och den kompetens som behövs för att 

utveckla produkter. På detta vis kan företaget minimera det ekonomiska risktagandet i 

utvecklingsarbetet eftersom att den ekonomiska risken sprids mellan många aktörer. Dock är 

detta arbete tidskrävande eftersom att rätt partners måste identifieras och nätverk måste 

byggas. ) 

Blandningen av en konkurrensstrategi som bygger på innovation leadership, en forskning och 

utvecklingsstrategi som bygger på öppenhet och en avsaknad av tid på forskning och 

utvecklingsavdelningarna förefaller vara en riskabel taktik för företagets framtida överlevnad. 

Företaget borde fokusera satsningar på innovation i enlighet med de konkurrensstrategier man 

har valt på marknaden. Då dessa inte innefattar kostnadsledarskap torde en ökad 

resursallokering mot innovationsarbete som gäller idéer för affärstillfällen (på forskning och 

utvecklingsavdelningarna) vara viktigare än satsningar på innovationsarbete som genererar 

effektivitetsförbättringar (på produktionsavdelningarna). Detta i form av personella resurser 

framför finansiella. Naturligtvis krävs också innovationer som adresserar 

effektivitetsförbättringar i ett företag som konkurrerar på en innovation leadership-strategi 

dock torde inte den strategiska vikten av ett genuint engagemang gentemot innovation i 

effektivitetsförbättringar vara lika betydelsefullt. 

I företag A berättar många intervjurespondenter hur de upplever att det pratas mycket om 

innovation från koncernens sida men att få resurser verkligen satsas på utvecklingsarbete i 

företaget. Man anser att känslan är att det första som stryks i företaget när det går dåligt är 

utvecklingsbudgeten. Författare belyser hur det är viktigt att ha ett långsiktigt engagemang mot 

utveckling och innovation för att skapa en kultur som stödjer innovation. Judge et. al (1997) fann 

i sin studie över amerikanska bioteknikföretag att de företag som hade varierande tillgång till 

fria resurser över åren var mindre innovativa än de företag som hade en stabil tillgång till 

resurser. Vidare visade de att de företag i som var mest innovativa också var säkra på att de 

skulle ha tillgång till tillräckligt med fria resurser i framtiden. O’Brien (2003) menar att ett 

företag som har som strategi att konkurrera genom innovation bör göra tillgången till fritt 

kapital eller reservkapital till en strategisk prioritering. (O'Brien, 2003)7 Eftersom att företag A 

har en uttalad strategi att konkurrera genom utvecklingsfokus torde detta vara av strategiskt 

intresse för företaget. I enlighet med detta resonemang är det viktigt att företaget kommer på ett 

sätt att finansiera en stabil tillgång av resurser till de avdelningar där de önskar att se 

innovation. Det går bland annat att tänka sig att företaget i goda tider avsatte resurser i en 

”innovationsfond” som inte påverkades av att företaget något år gick med dåligt resultat. 

Pål menar att ett problem i resursallokeringen på företaget är att ledningen i organisationen inte 

kommer tillbaka och följer upp resultatet av aktuella avdelningarna. Detta gör att dessa inte vet 

om de ska öka satsningarna på utvecklingsarbetet eller ej i framtiden. Denna intervjurespondent 

menar att anledningen till att fler resurser satsas på produktgrupp X således är att det är lättare 

att se resultatet av utvecklingsarbetet där. Han menar att nyhetsgraden är högre i 

                                                   

7 O’Brien har i sin empiriska studie undersökt hur den finansiella strukturen i ett företag kan ha en påverkan på 

innovationsförmågan i detta och funnit att de företag som inte tillhandahåller tillräckligt med financial slack allvarligt 

begränsar ett sin förmåga att tillämpa en konkurrensstrategi baserad på innovation. (O'Brien, 2003) 
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produktutvecklingsarbetet på produktgrupp X än i produktutvecklingsarbetet på produktgrupp 

Y. 

”Det man inte utvärderar finns inte!” Detta kan vara ett magstarkt uttryck men det illustrerar 

hur viktigt det är att evaluera prestationer i en organisation. (Blackburn & Rosen, 1993) Företag 

använder sig av visioner, mål och strategier för att uppnå sina mål. Om dessa inte utvärderas kan 

företaget lika gärna vara utan mål. Utan effektiv uppföljning är det omöjligt att planera 

företagets aktiviteter för framtiden eftersom att man inte vet vad som behöver förbättras och 

vilka handlingsalternativ som är de mest lämpliga för framtiden. Således går det att dra 

slutsatsen att en brist i att utvecklingsarbetet på produktgrupp Y är att avdelningens 

prestationer inte utvärderas av dem som allokerar resurser i organisationen.  

Det finns dock också en mycket tydlig skillnad mellan avdelningarna i detta avseende. Detta är 

att utvecklingsavdelningen för produktgrupp X jobbar med strängt kvantifierbara mål emedan 

utvecklingsavdelningen för produktgrupp Y jobbar med mål som är svåra att kvantifiera. 

Möjligtvis kan detta också vara en anledning till att utvecklingsarbetet på avdelning Y inte följs 

upp. 

Många av intervjurespondenterna på de olika företagen belyser hur det kan vara svårt att sätta 

mål på utvecklingsarbetet eftersom att det är svårt att kvantifiera effekten av utvecklingsarbetet. 

Huang & Lin 2006 menar att evalueringen av framgång i innovationsarbete är en komplex 

uppgift eftersom att det ofta förekommer tidsförskjutningar mellan FoU-aktiviteterna och den 

effekt de får. (Huang & Lin, 2006) På produktgrupp X säger Josef att många av målen på 

avdelningen blir lite korkade eftersom att de ska vara mätbara. Han säger att det är svårt att 

hitta mål som passar arbetet. Dock kan det finnas en poäng i att utveckla mätbara mål, trots att 

de är lite korkade. Detta gör det nämligen möjligt för ledningen att följa upp utvecklingsarbetet. 

En rekommendation till utvecklingsavdelning Y är således att utforma mål som tillåter enklare 

uppföljning från ledningen för att säkerställa ett engagemang gentemot utvecklingsarbetet. 

I intervjuerna går det att utläsa att det faktum att det från koncernnivå pratas mycket om 

innovation men att få resurser verkligen satsas på affärsutvecklings- och forskning och 

utvecklingsarbete i företag A skapar en misstro bland medarbetarna gentemot koncernens 

verkliga engagemang för innovation. Uppfattningen är att koncernen pratar mycket om 

innovation men inte satsar resurser för att få det att ske.  

Det är tydligt hur man från koncernledningsnivå vill skapa en bild av innovation som ett 

fenomen som går att tillämpa på alla de situationer som koncernens olika bolag står inför. Man 

beskriver därför hur innovation kan vara av både radikal och inkrementell karaktär samt att den 

kan vara både direkt och indirekt affärskapande. På företag A, har man för tillfället stort 

strategiskt fokus på kostnadseffektivisering. När man från koncernnivå pratar om att man vill 

”satsa på innovation” översätter företagsledningen på företag A dessa signaler till att man vill 

satsa på att hitta nya idéer för att effektivisera verksamheten (sekundärt affärsskapande 

innovationer) och inte nya idéer för direkt affärsskapande. Detta gör man genom att satsa på att 

förbättra produktionen, tillexempel genom implementeringen av lean production i 

produktionen. På medarbetarnivå betraktas dock innovation som något som innebär det direkta 

skapandet av nya affärsmöjligheter och således lämpligen sker på en affärsutvecklings- eller 

forskning och utvecklingsavdelning. När dessa medarbetare hör att man från koncernnivå vill 

”satsa mer på innovation” översätter medarbetarna detta till att de äntligen ska få mer resurser 

till sitt utvecklingsarbete. Detta stämmer inte in med det strategiska objektivet på 
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företagsledningsnivå. De olika tolkningarna skapar en konfundering och en misstro bland 

medarbetarna. 

Problematiken föreligger i att begreppet är så fritt för tolkningar, vilket gör att det går att 

ifrågasätta om det är lämpligt att använda det i den interna kommunikationen med 

medarbetare. Som, nämnt i teorin i kapitel två bör ledningen i ett företag försöka främja 

kommunikation som säkerställer en konsistent förståelse hos individen och som minimerar 

motsägelsefulla tolkningar hos denna. På samma gång belyser många studier vikten av 

kommunikation från ledningen för att skapa ett beteende (se teoriavsnittet), vilket skapar ett 

dilemma för en företagsledning som önskar skapa ett innovativt beteende. En lösning på detta 

problem skulle kunna vara att företaget var mycket tydliga med vilken typ av innovationer de 

önskar samt var. I företag A borde detta först och främst vara direkt affärsskapande 

innovationer, då företaget har antagit en strategi som innovation leaders. Dock verkar det 

strategiska fokuset ligga på att skapa innovationer för sekundärt affärsskapande, varför detta 

borde kommuniceras ut till medarbetarna. 

7.5.2 Företag B 

I företag B belyser de anställda både i enkäten och i intervjuerna mycket tydligt hur de upplever 

att de upplever att de saknar tillgång till rätt utrustning för att agera kreativt. Två av tre 

tillfrågade intervjurespondenter belyser att de tidigare har haft en pilotanläggning i företaget, 

vilket de numera saknar. I denna pilotanläggning kunde de testa produkten innan den skickades 

ut till kund och de kunde också utföra diverse kvalitetstester. Dessa starka resultat i enkäten 

indikerar att företagsledningen bör se över möjligheterna att införskaffa en pilotanläggning för 

att skapa en kultur som stödjer experimenterande och innovation.  

Inte bara skulle införskaffandet av en pilotanläggning erbjuda organisationsmedlemmar att 

experimentera mer och således agera mer kreativt utan det skulle även potentiellt sett kunna 

förbättra den sociala aspekten av kulturen i företaget. Yukl (2010) skriver nämligen att personer 

som brukar vara mer för att utföra saker på det traditionella sättet kan bli mer villiga att pröva 

nya saker om dessa inte behöver vara rädda att verka dumma eller inkompetenta om de 

misslyckas. Personer som är skeptiska mot en kontroversiell ny approach kan vara intresserade 

av att utföra ett experiment i liten skala för att testa idén och således bli mindre resistenta mot 

förändring. (Yukl, 2010)  

Av denna anledning finns det ytterliga goda argument för att i företag B att se över 

möjligheterna att införskaffa en pilotanläggning, då detta potentiellt sett skulle kunna hjälpa 

företaget att komma till bukt med den negativa attityden mot förändring hos vissa medarbetare 

som, enligt intervjuerna, finns i företaget.  

Vilka möjligheter som finns att införskaffa en pilotanläggning i företag B är omöjligt att säga 

inom ramen för detta arbete. Det kan vara så att företag B saknar finansiella möjligheter för att 

införskaffa en pilotanläggning (i och med att detta är ett vedertaget problem och man inte har 

gjort det tidigare). I denna studie använder sig utvecklarna på företag A samt på avdelning Z på 

företag C använder sig av externa kontaktnät för att få tillgång till relevant utrustning för att 

experimentera och pröva sina idéer. Det går att tänka sig att företag B skulle kunna använda sig 

av en liknande strategi om det finns några tänkbara samarbetspartners som har den relevanta 

utrustningen. 

Inom företaget svarar även alla intervjupersoner samt att de upplever att de har för lite tid för 

att agera innovativt. Företaget bedriver som nämnt ett projekt för att kvalitetssäkra 
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arbetsprocesserna så att företaget ska kunna börja jobba mer proaktivt och få mer tid för 

utvecklingsarbete. Detta verkar vara ett steg i helt rätt riktning. Genom att införa en 

formaliserad innovationsprocess i företaget, där tid finns avsatt för idégenerering, utvärdering, 

prioritering och utveckling av idéer kan företaget potentiellt sett komma till bukt med detta 

problem. 

I företag B berättar Rasmus att denna upplever att det är svårt att identifiera kontakter i andra 

av koncernens företag med vilka samarbete skulle vara möjligt. Det går att tänka sig att man på 

koncernnivå skulle kunna genomföra en rad olika initiativ skulle hjälpa anställda på ett företag 

att hitta potentiella samarbetspartners på ett annat. Som nämnt i bakgrundbeskrivningen om 

koncernen arrangerar FoU-avdelningen på central nivå kvartalsvis möten i tvärfunktionella 

grupper med utvecklingsansvariga från respektive företag. Under dessa möten har anställda på 

olika företag möjligheten att knyta kontakter med varandra. Det är mycket tänkbart att Rasmus 

på företag B skulle kunna delta i dessa möten.  

7.5.3 Företag C 

En intressant iakttagelse är att medarbetarna på företag C till en annan utsträckning upplever 

att de har tillgång till den tid som behövs för att agera innovativt. Anledningen till detta kan vara 

att företaget tillämpar en mindre öppen strategi för forskning och utveckling samt att 

resursplaneringen sker på en strategisk nivå inom företaget i samband med utvecklingsarbetet.  

I intervjuerna framgår att anställda i företag C upplever att företaget på senare tid har fått en för 

stark orientering mot lågriskprojekt, på grund av för kortsiktiga krav på ROI. De anställda menar 

att de frekventa utvärderingar som görs av produktutvecklingsavdelningens lönsamhet helt 

enkelt har orienterat kraven för nya produkters återbetalning på marknaden till att bli för korta. 

Huruvida detta stämmer eller ej går inte att säga inom ramen för detta arbete. Dock är det 

naturligt att föreställa sig att företag som frekvent utvärderar sin verksamhet utifrån lönsamhet 

helt enkelt blir mindre benägna att ta ekonomiska risker. Quinn (1986) skriver att det 

uppfattade behovet att rapportera kvartalsvis står i konflikt med de långa tidsperspektiv som 

innovationer ofta kräver, varför denna typ av agerande orienterar utvecklingsarbetet mot 

kortsiktiga innovationer. (Quinn, 1986) Förmågan att hantera risk är en viktig del i en kultur 

som stödjer innovation eftersom att innovation till naturen är en riskfylld företeelse. Det är 

viktigt att de krav som finns för avkastning på marknaden är konsekventa med företagets 

positionerings- och innovationsstrategi. Det vill säga; företaget bör basera utsträckningen av 

risktagande vid produktutveckling på den konkurrensstrategi de vill tillämpa på marknaden. Att 

vissa nyckelpersoner upplever denna frustration runt en oförmåga att ta risker i företaget tyder 

på att de inte har en konsistens i sina strategier och detta pekar på att det kan finnas ett behov 

att gemensamt gå igenom företagets positioneringsstrategi och innovationsstrategi och därefter 

anpassa strategin för risktagande i utvecklingsprojekt.  

Det finns ett antal principer företag kan använda sig av för att förbättra sin förmåga att ta 

ekonomiska risker. Stage-gate modellen, som används på företag C, är i sig en mekanism för att 

hantera risk i ett företag och denna bygger på att projekt med dåliga förutsättningar för att 

lyckas på marknaden avbryts innan dess att de kostat företaget för mycket pengar. Stage-gate 

modellen bygger således på mycket planering och en stor användning av business cases för att 

förutspå vad som kan tänkas hända på en potentiell marknad. 

Det går dock att tänka sig att företaget skulle kunna kombinera denna metod med andra 

metoder för att hantera risk. Portfolio management innebär att en FoU-avdelning försöker 
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upprätthålla en bra balans av utvecklingsprojekt med låg och hög risk för att säkerställa en 

balans mellan risk och avkastning. (Tidd & Bessant, 2009) Göran berättar man historiskt sett har 

varit lite dålig på portföljhantering och att man på avdelningen under det kommande året 

kommer att utveckla denna. De har för avsikt att upprätta bestämda procentandelar för hur de 

vill sprida sina utvecklingsprojekt beroende på innovationsgrad och långsiktighet. Detta kan 

vara ett bra steg för att försäkra sig om att företaget också har möjlighet att hantera projekt med 

lite högre risk. 

En annan sak företag kan göra för att hantera ekonomisk risk i utvecklingsarbete är att de kan 

ingå i allianser med andra företag eller externa aktörer. Det är detta man gör på företag A. Dock 

är denna typ av strategi ofta mer lämplig för företag som bedriver en hög grad av forskning och 

en lägre grad av utveckling. (Cassiman & Valentini, 2009) Detta är inte fallet på företag C, varför 

det är möjligt att denna strategi för hantering av risk inte skulle lämpa sig här.  

Det är också möjligt att företag C skulle kunna börja testa produkter och idéer i liten 

utsträckning. På detta vis har företaget möjlighet att först testa en produkt och sedan modifiera 

denna enligt den feedback de erhöll från testningen för att minska riskerna för misslyckande. 

Det är inte känt i vilken utsträckning företaget C gör detta i dagsläget. Detta är ett trots allt ett 

mycket vanligt fenomen inom många företag på snabbrörliga konsumentmarknader. (Trott, 

1998) Trott (1998) menar att det finns ett antal sätt på vilka detta kan utföras. Dessa 

presenteras i appendix A7. Det finns dock en nackdel med denna typ av strategi för att hantera 

risk. Den kan nämligen i sig utgöra ett hinder för radikala innovationer på så vis att en produkt 

med potentialen att skapa en ny marknad antagligen inte faller väl in på en befintlig marknad. 

Trott (1998) skriver att rollen av marknadsundersökningar i nyproduktutveckling är mycket lätt 

att ifrågasätta med radikala produktinnovationer, då ingen tydlig marknad existerar. Om 

potentiella kunder är oförmögna att förstå produkten kan marknadsundersökningen ge negativa 

svar. Dessutom kan kunder ha svårt att artikulera deras behov. Pralahad & Hamel (1994) menar 

att konsumenter saknar framförsikt. De refererar till Akio Morita, Sony’s inflytelserika ledare: 

(Trott, 1998) 

”Our plan is to lead the public with new products rather than ask them what kind of products they 

want. The public don’t know what is possible, but we do” (Trott, 1998) 

Som nämnt ovan ligger det utom detta arbete att svara på om företag C har för korta 

avkastningskrav på sina utvecklingsprojekt. Dock går det att konstatera att det kan vara 

olämpligt att utvärdera alla nya idéer på ett och samma vis samt efter en och samma tidsram, 

vilket verkar vara fallet på företag C. Problematiken kring att ge alla produktinnovationer lika 

lång tid på marknaden är att marknaden svarar olika på produkter med olika innovationsgrad. 

Produkter med låg innovationsgrad kan generellt sett nå ut på en massmarknad relativt snabbt 

medan produkter med hög innovationsgrad tenderar att först tas emot i strategiska nischer. När 

väl dessa nischer demonstrerar innovationen genom experiment och lärande kan produkterna 

börja och gå in på massmarknaden8. Detta kan ske genom helt nya marknadsnischer eller genom 

att forma hybrider mellan en nisch och massmarknaden. (Tidd & Bessant, 2009) Detta betyder 

att det faktum att företaget utvärderar framgången alla typer av nya produkter på samma vis i 

sig kan utgöra en barriär för företaget att skapa produkter med hög innovationsgrad eftersom 

att dessa riskerar att utvärderas på ett generaliserat sätt och således plockas bort från 

                                                   
8
 Detta i enlighet med innovationsadoptionslivscykeln presenterad av Everett M. Rogers. 1962 
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marknaden innan de har hunnit komma in. Tidd & Bessant menar således att det vid byggandet 

av business cases för idéer med hög innovationsgrad är viktigt att förstå hur och varför 

innovationer träffar rätt på marknaden. (Tidd & Bessant, 2009) (parametrar som påverkar 

hastigheten med vilken en marknad tar till sig nya innovationer presenteras i appendix A6) 

Genom att anpassa business casen till en prognostisering av marknadens adoption av produkten 

skulle företaget ha bättre förutsättningar att utforma hur utvärderingen av produktens 

framgång på marknaden ska se ut. 

Vissa författare belyser dock problematiken kring att försöka förutspå en ny produkts framtid på 

en potentiell marknad och menar att sådana försök av naturen orienterar utvecklingsarbete mot 

inkrementella innovationer. Quinn (1986) skriver att mycket detaljerade planeringstekniker kan 

hjälpa företag att guida deras utveckling mot många små inkrementella innovationer. Han menar 

dock att få, om ens några, radikala innovationer kan komma ur sådana högt strukturerade 

planeringssystem. Därför menar han att radikala innovationer ska behandlas som 

målorienterad, stegvis och interaktivt lärande. (Quinn, 1986) Vidare skriver Tidd & Bessant 

(2009) menar att det finns fyra stycken urvalsområden för innovation. Dessa är exploatering, 

begränsad utforskning, delad evolution och återinramning (dessa presenteras i appendix A8). 

Tidd & Bessant (2009) belyser hur beslutsfattandet måste ske på olika basis inom alla dessa 

urvalsområden. Endast inom ramen för exploatering är det lämpligt att använda detaljerade 

business cases. I de andra urvalsområdena måste besluten mer eller mindre tas baserat på 

kvalificerade gissningar eftersom att faktabaserade case kan vara svår att ta fram. Detta innebär 

att företaget också kan behöva vara öppna för att ta kvalificerade gissningar vid beslutsfattandet 

om go/no go. 

Även på företag C belyser de anställda hur de upplever att budgeten för utvecklingsarbete är 

mycket kopplad till hur det går för företaget. Även i detta fall skulle det kunna vara lämpligt att, 

enligt samma resonemang som för företag A, råda företag C att avsätta resurser i någon form av 

innovationsfond.  

Intervjuerna visar att Morgan, utvecklingschefen för avdelning Z, upplever att det hos vissa 

individer i portföljgruppen, som fattar beslut angående go/no go i hans fall, finns en oförmåga 

att tänka långsiktigt, vilket är nödvändigt för hans typ av projekt. Det finns i stora företag tre 

överlappande kategorier av innovation som måste finansieras. Alla dessa olika kategorier måste 

utvärderas enligt olika kriterier vid beslutsfattande. Dessa är: kunskapsbyggande, Strategisk 

positionerin och Affärsinvesteringar. 

Kunskapsbyggande är i regel ganska billigt att genomföra och det involverar upprätthållandet av 

expertis i områden som kan utgöra framtida möjligheter eller hot för företaget. Projekt som 

avser strategisk positionering utgör en länk mellan kunskapsbyggande och affärsskapande men 

brukar ofta försummas. Dessa projekt involverar tillämpad forskning och utveckling samt 

möjlighetsdemonstrationer för att reducera tekniska osäkerheter och för att bygga kompetens. 

Detta ska medföra att företaget har möjlighet att transformera teknisk kompetens till lönsamma 

investeringar. Denna typ av projekt involverar alltså vad man skulle kunna kalla byggandet av 

kärnkompetenser. Affärsinvesteringar involverar utvecklingen, produktionen och 

marknadsföringen av nya och bättre produkter, processer och tjänster.  

Man kan säga att det arbete som avdelning Z gör på företag C handlar om strategisk 

positionering. Detta arbete avser ofta tekniska försök och det resulterar i nya teknologiska 
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kunskaper. Bland annat har avdelning Z tillsammans med företag B undersökt om en råvara från 

företag B kan förädlas för att användas i någon av företag C:s produkter.  

För de projekt som behandlar avdelning Z har stage-gate modellen modifierats så inget business 

case behöver genomföras för denna typ av projekt. Istället börjar man direkt med en förstudie 

efter att ett Go-beslut har fastslagits i första grinden. Detta är en mycket fördelaktig förändring i 

stage-gate processen, då detta även tillåter företaget att ha en långsiktighet i utvecklingsarbetet. 

Tidd & Bessant (2009) skriver nämligen att bedömningskriteriet för projekt som gäller 

strategisk positionering bör vara en möjlighetsutvärdering snarare än ett business case. (Tidd & 

Bessant, 2009)Dessa menar vidare att det bör vara det strategiska organet i företaget, det vill 

säga ledningsgruppen, som fattar beslut om strategiska positioneringsfrågor, vilket det också är 

på företag C Anledningen till detta är att denna typ av beslut involverar de strategiska 

möjligheterna för lönsam investering för företaget i framtiden. Det går att tänka sig att man i 

portföljkommittén involverade någon från den centrala FoU-avdelningen som stöd i dessa 

frågor. Dessa skulle kunna tillföra nyckelkompetens torde kunna utgöra en god tillgång i dessa 

beslutssituationer som inte går att kalkylera för. 

7.6 SAMMANFATTNING – ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING 

De rekommendationer som presenteras nedan är en sammanställning av de tänkbara lösningar 

som har identifierats på företagens problem i styckena ovan. Dessa riktar sig till 

företagsledningsnivå och i vissa fall koncernnivå. I fallet på företag B riktar sig 

rekommendationerna först och främst till VD.   

7.6.1 Företag A 

7.6.1.1 Kontinuerligt lärande 

Kunskapsöverföring 

1. Erbjud anställda bättre möjlighet till internbefordran genom att rekrytera mer utifrån 

egenskaper än teknisk kompetens. Fyll eventuella kompetensluckor med utbildning. 

2. Avsätt resurser för trivsel-event 

3. Utbilda ledare i motivation och ledarskap 

4. Inför rutiner för utvärdering och lärande efter lansering 

5. Tilldela någon nyckelperson i företaget rollen som KM-koordinator 

7.6.1.2 Incitament för innovation 

1. Fokusera mer på innovation i valet av artiklar på intranätet 

a. Uppmärksamma även goda idéer innan de har implementerats. Satsa på idéer 

b. Uppmärksamma experimenterande som lett till goda idéer och innovation 

7.6.1.3 Stöd för innovation 

1. Resursallokering bör stämma överens med konkurrensstrategi och strategi för forskning 

och utveckling 

a. Öppen strategi för FoU samt konkurrensstrategi som bygger på utvecklingsfokus 

bör innebära att företaget har en strategisk prioritering att allokera resurser 

(framför allt personella) till utvecklingsavdelningarna. Så ser det inte ut i 

dagsläget, vilket är riskabelt. 

2. Utveckla process för ledningens utvärdering av verksamheten 
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a. Utveckla mätbara mål (Feedback till utvecklingsavdelningarna) 

3. Gör det till strategisk prioritering att säkerställa ett stabilt flöde av resurser för 

utveckling 

7.6.2 Företag B 

7.6.2.1 Kontinuerligt lärande 

Tvärfunktionellt samarbete 

1. Arbeta för att förstärka förtroendet och sammanhållningen bland avdelningschefer 

a. Inför mer frekventa möten för ledningsgruppen 

b. Inför fler tillfällen för informell kommunikation. Avsätt till exempel en dag i 

veckan då ledningsgruppen åker iväg och äter lunch tillsammans 

c. Utför någon form av teambuilding med mellanchefer 

d. Utforma beslutsprocessen så att alla i ledningsgruppen måste få medhåll från 

varandra för att genomföra beslut 

e. Utforma mål som endast går att uppnå via samarbete 

i. Se till så att befintliga mål hos avdelningarna inte är motstridiga på något 

vis så att en avdelning har sämre förutsättningar att uppnå sina mål om 

denne ska samarbeta med en annan avdelning 

f. Utforma arbetsuppgifter i form av tillfälliga projekt där samarbete krävs 

g. Belys i kommunikationen företagets framgång och hela gruppens bidragande till 

detta 

h. Uppmärksamma den enskilda individen som känner sig hotad och arbeta för att 

denna ska känna att den har en viktig och unik roll 

i. Undvik i största möjliga mån homogeniserande faktorer som begränsar 

den aktuella individens förmåga att differentiera sig från andra 

Kunskapsöverföring 

1. Inför utvärderingsmöten i samband med avslutande av projekt 

2. Tilldela någon nyckelperson i företaget rollen som KM-koordinator 

1. Utveckla en formaliserad process för innovationsarbetet där anställdas idéer samlas och 

utvärderas för att undvika att dessa faller i glömska 

7.6.2.2 Den sociala aspekten 

1. Öka drivkrafter  

a. Belöna förändring, erkänn goda idéer och innovativa initiativ under 

gemensamma möten (se ”incitament för innovation”, nedan) 

b. Tillsätt project champions för att säkerställa att entusiasmera opponenter till 

innovationsprojekt så att implementeringen genomförs på alla avdelningar. 

Dessa ska vara personer med referensbaserad makt över förändringsnegativa 

individer 

c. Visa prioriteringar genom att kommunicera ut vikten av idéer och förändring 

d. Utveckla en formell process för att periodiskt insamla anställdas idéer för att 

symboliskt visa hur viktigt det är med idéer och förändring  

2. Minska drivkrafter mot förändring genom att identifiera varför dessa existerar och att 

adressera dessa 



 

K
ap

it
el

: 
Å

tg
är

d
er

 f
ö

r 
fö

rb
ät

tr
in

g
 

11
3 

 

a. Vid möjlighet utför testning i mindre skala för att visa att förändringen är 

genomförbar och öka anställdas engagemang gentemot denna. 

7.6.2.3 Incitament för innovation 

1. Inför en formell process för innovation innehållande periodmässiga utvärderingar och 

idégenererings- och prioriteringstillfällen med anställda på utvecklingspositioner så att 

de upplever att idéer tas om hand och bedöms på gods grunder 

a. Öka anställdas deltagande vid beslutsfattande 

b. Välj ut de bästa idéerna och utveckla dessa för att säkerställa att tillräckligt med 

tid finns för implementering 

2. Inför regelbundna möten där ledningsgruppen och de andra anställda med 

utvecklingsroller får berätta om sitt arbete och de utvecklingsprojekt de är delaktiga i för 

tillfället för att öka erkännandet för innovativt beteende inom organisationen. (Förutom 

att detta kan bidra till ökat erkännande bidrar också detta till ökad kommunikation och 

samarbete över gränser) 

a. Inför eventuellt utmärkelser under dessa möten 

7.6.2.4 Stöd för innovation 

1. Prioritera att ge anställda mer tid att experimentera. Genom Rätt från början samt 

eventuellt genom nyrekrytering.  

2. Adressera problemet med att tidsbristen genom införandet av en formell 

innovationsprocess 

3. Se över möjligheter att köpa in eller utveckla samarbete med aktörer med tillgång till 

pilotanläggning 

7.6.3 Företag C 

7.6.3.1 Kontinuerligt lärande 

Tvärfunktionellt samarbete 

1. Avsätt resurser för studiebesök och resor så att anställda på olika avdelningar får 

möjlighet att träffa varandra och bygga en förståelse för varandras arbete samt en bas 

för framtida kommunikation 

2. Upprätta mål för utvecklingsprojekten som också är beroende av den projektmedlem 

som representerar supply chain-avdelningen. Följ upp med belöning för att ytterligare 

motivera supply chain-medarbetare till samarbetet 

3. Utbilda medarbetare på marknads- och produktutvecklingsavdelningen i projektledning  

a. Utbilda medarbetare och då framförallt projektledare i projektledning 

b. Inför ordentliga uppstartsmöten i projekten under vilka alla projektmedlemmar 

träffas och tillsammans lägger upp planen för det framtida arbetet. Avsätt 

resurser för att uppstartsmöten ska kunna hållas personligen vid strategiskt 

viktiga eller riskfyllda projekt.  

c. Tydliggör vem som har vilken roll i projektet. 

d. Inför användandet av viktiga styrdokument i projektledningsarbetet så som 

tidplan och kommunikationsplan 

e. Inför kontinuerliga projektmöten under vilka alla projektgruppsmedlemmar 

deltar, även dem som inte är aktiva i projektet för tillfället 

f. Avsätt tid för informell kommunikation under projektmötena 
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g. Utför projektmöten över WebCam 

4. Utbilda de medarbetare på marknadsavdelningarna och 

produktutvecklingsavdelningarna som jobbar med utveckling i försäljningsteknik så att 

dessa blir bättre på att engagera och motivera resten av organisationen att engagera sig i 

och tro på projektet 

5. Utse en project champion på Supply chain-avdelningen som kan förespråka projektet där 

6. Utforma mål på avdelningarna som inte är motstridiga. Det ska inte vara så att supply 

chain-avdelningen har sämre möjlighet att uppnå sina mål för att de samarbetar med en 

annan avdelning 

7.6.3.2 Den vertikala kedjan av makt och befogenheter 

1. Skapa en känsla av ägandeskap i projekten genom att använda uppgiftsidentitet 

a. Involvera produktutvecklarna i idégenerering i samband med planering av 

utvecklingsarbetet 

b. Låt hela projektgruppen känna ett ansvar för projektets framgång på marknaden 

genom att införa 1. Uppstartsmöten med hela projektgruppen, 2. 

Uppföljningsmöten med produktgruppen då produktens framgång på 

marknaden gås igenom samt en utvärdering genomförs vad som hade kunnat 

göras bättre i projekten 

2. Använd det nyutvecklade idégenereringsprogrammet för att involvera medarbetare mer 

vid beslutsfattande. På detta vis blir anställda deltagande i beslutsfattande eftersom att 

de får lägga sina röster 

7.6.3.3 Stöd för innovation 

1.  Gå igenom innovationsstrategin kopplat till positioneringsstrategin och krav får 

återbetalning tillsammans med personer på nyckelpositioner. Vissa upplever att 

återbetalningskraven är för korta och motverkar innovationer med hög nyhetsgrad 

2. Utveckla metoder för portfolio management för att kunna sprida risker och således bli 

bättre på att hantera risk 

a. Anpassa krav och uppföljning av projekt till projektets nyhetsgrad genom att 

skapa större förståelse för hur innovation adopteras på en ny marknad 

b. Var öppna för att ta större risker och basera beslut på kvalificerade gissningar 

för att även främja projekt med hög nyhetsgrad. Andelen projekt som tillhör 

kvalificerade gissningar och vilken andel som tillhör lågriskprojekt bör baseras 

på portföljmetoden för att säkerställa en bra balans mellan risk och trygghet 

3. Involvera personer med nyckelkompetens från till exempel FoU-avdelningen på central 

nivå vid beslutsfattande kring beslut som avser strategisk positionering för att kunna ha 

ett stöd i det långsiktiga tänkandet 

4. Gör det till strategisk prioritering att säkerställa ett stabilt flöde av resurser för 

utveckling för att minska anställdas osäkerhet kring att utvecklingsbudgeten möjligtvis 

försvinner nästa år och således främja en kultur som stödjer innovation 
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8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 
Syftet med detta arbete var att öka förståelsen för vad innovationskultur är samt att undersöka 

om innovationskultur kan frammanas och i så fall hur.  

För att öka förståelsen för vad innovationskultur är för något har ett konceptuellt ramverk 

introducerats. Detta ramverk var ett resultat av en litteraturstudie och presenterar ett antal 

parametrar i en organisationskultur som har förmågan att påverka innovation. Dessa är; 

kontinuerligt lärande, den vertikala kedjan av makt och befogenheter, den sociala aspekten, 

incitament för innovation och stöd för innovation.  

Ramverket har sedan använts för att ge en nulägesbild av hur innovationskulturen ser ut på tre 

olika företag. Slutsatsen kunde dras att företagen stod inför högst olika utmaningar i skapandet 

av en innovationskultur. I vissa fall verkade till och med utmaningarna vara motsägelsefulla. 

Utifrån jämförelsen av de olika kulturerna diskuterades huruvida det finns något sådant som en 

kultur som stödjer alla typer av innovationer och alla stadier i innovationsprocessen, i alla 

situationer. Studien indikerar att det inte finns något sådant som en universell 

”innovationskultur”. Istället föreslogs att  företagsledningar måste anta ett situationsanpassat 

perspektiv på hur de ska agera för att skapa innovation på en medarbetarnivå. Detta perspektiv 

bör utgå ifrån företagets strategi och således vad som är viktigast för företaget.  

Slutsatsen blir således att; ja, det är möjligt att det går att frammana något sådant som en kultur 

som stödjer innovation.  Dock verkar det inte gå att generalisera att innovationskultur skulle 

vara något som såg likadant ut på alla företag. Inte heller verkar det gå att frammana 

innovationskultur på samma sätt i alla givna situationer. Den slutgiltiga rekommendationen som 

följer till företagsledningar som önskar skapa innovation bland medarbetare är att kontinuerligt 

skapa sig en nulägesbild av situationen på arbetsplatsen och leda utifrån denna. 

Till sist presenteras en mängd åtgärder som beskriver hur innovationskultur kan frammanas. 

Dessa åtgärder utgår ifrån de givna premisser som råder i fallföretagen. Dessa sammanfattades i 

avsnitt 7.9.  

9 DISKUSSION 

9.1 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR  

Under intervjuerna har det gått att se att vissa åsikter har skiljt sig mellan de olika 

utvecklingsavdelningarna på företag A. Att tre personer från utvecklingsgrupp X inte har deltagit 

i enkäten kan därför påverka enkätresultatet. Dock har även ett flertal intervjuer genomförts på 

de olika avdelningarna på företag A, vilka kompletterar enkäten och tillsammans med denna 

ligger till grund för den helhetsbild som presenterats i kapitel fem, varför denna bedöms vara 

mycket trovärdig. Dessutom har skillnader i svaren mellan de olika produktgrupperna främst 

synts när det gäller frågan som avser tillgång till tid.  

 Även på företag B har en processingenjör inte svarat vilket potentiellt sett skulle kunna ändra 

svaren. Nu är det större andel av dem som svarar som sitter med i ledningsgruppen, vilket 

innebär andra förhållanden gällande deltagande och således potentiellt också motivation. Dock 



 

K
ap

it
el

: 
D

is
k
u

ss
io

n
 

11
6 

 

har även här intervjuerna kompletterar den bild av kulturen som erhållits i enkäten, varför detta 

inte torde göra någon större skillnad på studiens resultat.  

Alla intervjuer har genomförts över telefon. Detta kan ha haft både positiva och negativa effekter 

på studiens resultat. På detta vis får intervjuaren begränsad möjlighet att identifiera subtila 

budskap under intervjun som eventuellt skulle ha framkommit som intervjuerna genomfördes 

under fysiska möten. Dock blir intervjun lättare mer orienterad mot de ämnen intervjuaren 

önskar diskutera, varför tidskrävande utsvävningar hos intervjurespondenter lättare kan 

undvikas. Dessutom distraheras inte intervjuaren av andra stimuli i en ny miljö, vilket är fallet 

vid en fysisk intervju, vilket gör att denne mer intensivt kan fokusera på intervjurespondentens 

svar.  

Ett problem i en förklarande fallstudie är just det att det kan vara så att den rätta förklaringen 

till varför något ser ut som det gör inte har hittats. Effekten kan nämligen härkomma från ett 

faktum som inte har hittats i studien. Detta är en inneboende svaghet i en studie som denna. 

Denna svaghet har kompenserats genom att en stor mängd intervjuer har genomförts. Dessa har 

genomförts både på strategisk och på operativ nivå, vilket torde ha gett en god helhetsbild av 

företagens situationer, verksamhet och tillvägagångssätt som kan ha påverkat den bild av 

kulturen som undersökts. 

I denna studie har många gånger medarbetarna på fallföretagen angett hur någon typ av 

historisk händelse i företaget har lett till en effekt. Då denna studie inte har följt 

händelseförloppet för alla dessa berättelser är denna beroende av att intervjurespondenternas 

utsagor är korrekta. I många fall har dock effekten bekräftats genom att anställda har berättat 

samma sak. Dessutom utgår rapporten från ett medarbetarperspektiv, varför medarbetarnas 

upplevelser är det intressanta i sammanhanget och inte det objektiva utfallet. 

Gällande studiens generaliserbarhet torde de rekommendationer som lämnas till företagen i 

förhållande till de olika identifierade problemområdena vara mycket generaliserbara och gå att 

tillämpa för andra företag i samma situationer. Som studien indikerar går det dock inte att säga 

att en typ av agerande nödvändigtvis skulle frammana innovation bland medarbetare i alla 

situationer. Det är därför nödvändigt att företag som önskar använda sig av 

rekommendationerna initialt skapar sig en nulägesbild av de aspekter av kultur som sägs 

påverka innovation på den aktuella arbetsplatsen och därefter tar till sig lämpliga 

rekommendationer. 

9.2 FORTSATT FORSKNING 

Det är uppenbart att många tidigare studier har simplifierat hur företag bör ledas för att skapa 

innovation. Denna studie indikerar att det i princip är omöjligt att ge generella 

rekommendationer för hur en kultur ska se ut för att främja innovation. Anledningen till detta är 

att olika förutsättningar krävs för att främja olika delar av innovationsprocessen 

(idégenerering/implementering) samt olika innovationer (radikal/inkrementell). 

I tabell 5 i kapitel sex syns indikationer på att en situationsanpassad teori runt 

innovationskultur skulle kunna baseras på vilken typ av innovation som skulle förespråkas 

(radikal eller inkrementell) samt vilken typ av del av innovationsprocessen som skulle 

förespråkas (genereringen eller implementeringen) Det är nämligen enligt mönstret ovan 

tänkbart att decentralisering av makt skulle kunna främja idégenerering före implementering, 

att öppen kommunikation och ifrågasättande skulle främja idégenerering före implementering, 

att tvärfunktionell kommunikation skulle främja inkrementella idéer före radikala och att 
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behållandet av personal skulle främja implementering före idégenerering. Fortsatt forskning på 

området skulle kunna orienteras enligt denna klassificering av innovation. Det är tänkbart att en 

enklare situationsanpassad modell skulle kunna utformas baserat på dessa parametrar. 

9.3 KRITIK MOT ANVÄNDANDET AV KULTUR SOM STYRNINGSMETOD 

I samband med framväxten av kunskapsintensiva företag har management kontroll, på det vis 

som ämnet beskrevs av Taylor, problematiserats. Problemfokus har flyttats till hur man ska få ut 

det mesta av sina anställdas förmåga att utföra praktiskt arbete till hur man ska få ut det mesta 

av de anställdas kognitiva förmåga. Kärreman & Alvesson (2004) skiljer på teknokratisk och 

socioideologisk styrning. Teknokratisk styrning refererar till att företaget ser till att anställda 

beter sig på ett önskat vis genom att utföra faktisk mätning och direkt kontroll av de anställdas 

prestationer och resultat. Socioideologisk styrning refererar till att företaget använder sig av 

principerna för företagskultur för att skapa ett önskat beteende, i enlighet med principerna i 

denna studie. Genom att använda sig mer av kulturstyrning är tanken att företag ska kunna lossa 

på den ”byråkratiska järnburen” och således möjliggöra för mer kreativitet och innovation i 

företaget. Dock menar Kärreman & Alvesson (2004) att det är få företag som endast använder 

sig av socioideologisk styrning utan de allra flesta företag tillförlitar sig på en blandning av de 

båda metoderna. Detta, menar de, kan ha en motsatt effekt på kreativiteten i ett företag, då de 

anser att blandning av dessa två kontrollmekanismer kan resultera i en striktare ”mental bur” än 

vid tillämpandet av enbart teknokratisk kontroll. Anledningen till detta är att organisationen på 

detta vis gör anspråk på att kontrollera ett större område av personlig integritet, såsom 

tänkande och tillhörighet. (Kärreman & Alvesson, 2004) 

I denna studie hävdas dock att en viss typ av teknokratisk styrning kan vara nödvändig för att 

skapa en miljö som främjar innovation hos medarbetare, då denna typ av styrning orienterar 

kulturstyrningen. För att skapa ett beteende som stödjer innovation hos medarbetare krävs tid. 

Vi har dock i denna studie sett hur en företagsledning, utan ordentlig uppföljning av 

utvecklingsarbetet, kan ha svårt att motivera varför pengar ska allokeras till 

utvecklingsavdelningen. Detta betyder att trots att en blandning av socioideologiska och 

teknokratiska styrningsmetoder i ett företag, enligt Kärreman & Alvesson (2004), kan leda till 

lägre kreativitet på grund av en hårdare ”mental järnbur” också kan vara nödvändigt för att 

skapa en miljö som stödjer kreativitet. Det går således att ifrågasätta Kärreman & Alvessons 

(2004) resonemang att en ”ren” form av styrning skulle vara den som främjade innovation bäst i 

ett företag. Troligtvis måste en blandning av de båda styrningsmetoderna existera.  

Det går också att ifrågasätta huruvida det är möjligt att skilja på dessa styrningsformer, enligt 

Kärremans och Alvessons förslag. Troligtvis existerar dessa två styrningsformer i samverkan 

med varandra. Teknokratisk styrning är nödvändig för att skapa en kultur, (enligt Schein är till 

exempel vad som mäts och kontrolleras en viktig aspekt i skapandet och upprätthållandet av en 

organisationskultur) och således är teknokratisk styrning nödvändig för att möjliggöra 

socioideologisk styrning. Dessutom torde teknokratisk styrning vara en effekt av 

företagskulturen och således av den socioideologiska styrningen, eftersom att de som upprättar 

den teknokratiska styrningen själva är delar av den rådande organisationskulturen. Av denna 

anledning borde vara omöjligt att skilja dem båda åt på det vis som författarna ovan föreslår, 

varför en samexistens av de båda styrningsmetoderna är nödvändig. Alternativet skulle vara att 

inte ha någon styrning alls, vilket skulle innebära att hela idén om ”organisation” löses upp.  
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APPENDIX 

A1 ORDLISTA 

Formaliserad innovationsprocess – en process för hur idéer ska genereras, utvärderas, 

prioriteras och utvecklas 

Centralisering – koncentration eller samling av inflytande till en viss punkt (www.ne.se, 2011) 

Decentralisering – fördelning (spridning) av makt och inflytande från ett centrum eller ett fåtal 

centra till fler områden och personer. Det kan innebära att ansvar och beslutanderätt permanent 

överflyttas från en central myndighet till en regional eller lokal myndighet eller från en central 

nivå i en koncern till enskilda företag i denna osv. (www.ne.se, 2011)  

A2 MARTIN & TERBLANCHES MODELL ÖVER DETERMINANTER I EN KULTUR SOM 

PÅVERKAR INNOVATION 

Martin & Terblanches (2003) modell utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv beskriver vilka 

faktorer i en organisationskultur som har en påverkan på kreativitet och innovation. De föreslår 

att följande fem determinanter i en organisationskultur har en positiv eller negativ påverkan på 

kreativitet och innovation: strategi, struktur, stödmekanismer, beteende som uppmuntrar 

innovation, kommunikation. (Martins & Terblanche, 2003) Modellen presenteras i bilden nedan. 

 

Figur 42 Martin & Terblanches (2003) modell över hur kultur påverkar innovation – Författarna till denna 

artikel har tagit fram en modell för hur organisationskultur påverkar kreativitet och innovation i en 
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organisation. Under varje parameter av organisationskultur har författarna sorterat in karakteristika som de 

i sin litteraturstudie fann korrelera med kreativitet och innovation. 

A3 INTERVJURESPONDENTER 

Tabell 4 Tabellen presenterar alla intervjurespondenter, datum för intervjun samt intervjutyp 

Kodnamn 
Intervjurespondent 

Fysiskt möte/ 

telefonintervju 

Datum för 
intervjun 

 Företag A  

Pål Marknadschef varugrupp Y Telefonintervju 2010-11-16 

Sten Utvecklare varugrupp Z  Telefonintervju 2010-10-19 

Kaj Produktutvecklare produktgrupp Y  Fysiskt möte 2010-11-16 

Josefine Produktutvecklare B produktgrupp X Telefonintervju 2010-10-21 

Josef Produktutvecklare A produktgrupp X Telefonintervju 2010-11-11 

Camilla Kommunikationschef Fysiskt möte 2010-11-08 

Ursula HR-chef Fysiskt möte 2010-11-08 

 Företag B  

Rasmus Utvecklingsroll Telefonintervju 2010-10-26 

Samuel Utvecklingsroll Telefonintervju 2010-11-15 

Margareta Chef, ledningsgruppen Telefonintervju 2010-10-20 

Tommy VD Telefonintervju 2010-10-22 

 Företag C 

Bengt Produktutvecklingschef Fysiskt möte 2010-12-01 

Viktor Utvecklingschef produktgrupp X  Telefonintervju 2010-11-09 

Dan Utvecklingschef produktgrupp Y  Telefonintervju 2010-12-01 

 Morgan Utvecklingschef avdelning Z Telefonintervju 2010-11-24 

 Therese Produktutvecklare produktgrupp X  Telefonintervju 2010-10-21 

Hanna Produktutvecklare produktgrupp Y  Telefonintervju 2010-11-16 
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 Företag C 

Tina Projektledare marknad B2C - produktgrupp X Telefonintervju 2010-12-07 

Katrin Projektledare marknad B2B - produktgrupp Y  Telefonintervju 2010-12-22 

Mikaela Kommunikationschef Fysiskt möte 2010-10-26 

Olga HR-chef Telefonintervju 2010-11-11 

 Centralt 

Göran Chef FoU Fysiskt möte 
Flertal 
tillfällen 

Carl 
Representant koncerngemensamma 
stödfunktioner 

Fysiskt möte 2010-11-24 

A4 ENKÄTRESPONDENTER  

Tabell 5 Tabellen presenterar alla enkätrespondenter 

Enkätrespondenter 

Företag A  

Utvecklare produktgrupp Z  

Produktutvecklare produktgrupp Y  

Produktutvecklare B produktgrupp Y 

Produktutvecklare C produktgrupp Y 

Produktutvecklare A produktgrupp X 

Produktutvecklare B produktgrupp X 

Produktutvecklare C produktgrupp X 

Företag B  

Utvecklingsingenjör 

Utvecklingsingenjör 

Chef, ledningsgruppen 

Processingenjör 

Produktionschef 

Underhållschef 
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A5 ENKÄTFRÅGOR MED SVAR  

Tabell 6 Tabellen presenterar alla enkätfrågor samt svar på dessa 

Enkätfråga Svarsfrekvens  företag A  Svarsfrekvens  företag B 

Jag upplever följande om mitt företags vision, mål och strategier:   

Jag förstår vart mitt företag 
befinner sig idag och vart vi vill nå 
i framtiden 

0% Stämmer väl 

85,7% Stämmer (6 /7) 

0% Stämmer inte 

0% Stämmer inte alls 

14,3% Vet ej (1/7) 

33,3% Stämmer väl (2/6) 

66,7% Stämmer (64/6) 

0% Stämmer inte 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej  

Innovation betraktas i mitt företag 
som en förutsättning för att nå 
våra mål 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

57,1% Stämmer (4 /7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

14,3% Vet ej (1/7) 

33,3% Stämmer väl (2/6) 

66,7% Stämmer (64/6) 

0% Stämmer inte 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

Förväntningarna på min arbetsinsats…  

… Motiverar mig att göra mitt 
bästa 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

71,4% Stämmer (5/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

50% Stämmer väl (3/6) 

50% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

… ligger på en rimlig nivå så att jag 
har möjlighet att uppnå dem 

28,6% Stämmer väl (2/7) 

57,7% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

16,7% Stämmer väl (1/6) 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

… bidrar till att förbättringsarbete 
känns meningsfullt 

28,6% Stämmer väl (2/7) 

57,7% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

16,7% Stämmer väl (1/6) 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

… har ett större fokus på kvalitet 
än kvantitet   

42,9% Stämmer väl (3/7) 

0% Stämmer  

42,9% Stämmer inte (3/7) 

0% Stämmer inte alls 

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

16,7% Vet ej (1/6) 
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På min arbetsplats är vi positiva till förändringar 

 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

85,7% Stämmer (6/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

0% Stämmer väl 

66,7% Stämmer (4/6) 

33,3% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 

Jag känner mig uppmuntrad att hitt bättre sätt att utföra mina arbetsuppgifter på 

 

28,6% Stämmer väl (2/7) 

71,4% Stämmer (5/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

33,3% Stämmer väl (2/6) 

33,3% Stämmer (2/6) 

33,3% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 

På min arbetsplats finns en tolerans för misslyckande 

 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

57,1% Stämmer (4/7) 

28,6% Stämmer inte (2/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Stämmer väl (0/6) 

66,7% Stämmer (4/6) 

33,3% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 

Jag känner att jag kan påverka beslut som rör mig och mitt arbete 

 

40% Stämmer väl (2/5) 

20% Stämmer (2/5) 

40% Stämmer inte (2/5) 

0% Stämmer inte alls 

16,7% Stämmer väl (0/6) 

83,3% Stämmer (4/6) 

0% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 

När jag har en idé… 

… vet jag vart jag ska vända mig 
för att gå vidare med denna 

42,9% Stämmer väl (3/7) 

57,1% Stämmer (4/5) 

0% Stämmer inte 

0% Stämmer inte alls 

16,7% Stämmer väl (1/6) 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

… upplever jag att denna bedöms 
på goda grunder 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

71,4% Stämmer (5/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

16,7% Stämmer väl (1/6) 

33,3% Stämmer (2/6) 

50% Stämmer inte (3/6) 

0% Stämmer inte alls 

… upplever jag att den, i det fall 
den bedöms som god, tas tillvara i 
organisationen 

0% Stämmer väl  

83,3% Stämmer (5/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Stämmer väl 

66,7% Stämmer (4/6) 

33,3% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 
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Detta stämmer in för innovationsstöd i mitt företag 

Jag upplever att mitt företag satsar 
resurser på identifiering och 
utveckling av idéer 

0% Stämmer väl  

71,4% Stämmer (5/7) 

14,7% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl 

100% Stämmer (6/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

Jag upplever att mitt företag, även 
i ekonomiskt svåra tider, satsar 
resurser på identifiering och 
utveckling av idéer 

0% Stämmer väl  

42,9% Stämmer (3/7) 

57,1% Stämmer inte (4/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej  

0% Stämmer väl 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

Jag upplever att jag har tillgång till 
den utrustning/de lokaler som 
krävs för att identifiera och 
utveckla idéer 

28,6% Stämmer väl (2/7) 

57,1% Stämmer (4/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl 

16,7% Stämmer (1/6) 

83,3% Stämmer inte (5/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

Jag upplever att jag har tillgång till 
rätt kompetens, i eller utanför 
organisationen, för att identifiera 
och utveckla idéer 

28,6% Stämmer väl (2/7) 

57,1% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej  

0% Stämmer väl 

50% Stämmer (3/6) 

50% Stämmer inte (3/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

Jag upplever att jag har tillgång till 
den tid som krävs för att 
identifiera och utveckla idéer 

0% Stämmer väl  

28,6% Stämmer (2/7) 

57,1% Stämmer inte (4/7) 

14,3% Stämmer inte alls 
(1/7) 

0% Vet ej 

0% Stämmer väl 

16,7% Stämmer (1/6) 

83,3% Stämmer inte (5/6) 

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

På min arbetsplats sker kontinuerligt lärande genom… 

… att vi diskuterar vår verksamhet 
(metoder, processer, produkter, 
marknadssegment, 
tillvägagångssätt etc.) under 
informella sammanhang 
(kafferaster, luncher, AW:s etc.) 

0% Stämmer väl  

100% Stämmer (7/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls  

0% Vet ej 

50% Stämmer väl (3/6) 

16,7% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

… att vi diskuterar vår verksamhet 
(metoder, processer, produkter, 
marknadssegment, 
tillvägagångssätt etc.) under 
formella sammanhang (möten, 
workshops etc.) 

0% Stämmer väl  

100% Stämmer (7/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls  

0% Vet ej 

16,7% Stämmer väl (1/6) 

66,7% Stämmer (4/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6)  

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 
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På min arbetsplats sker kontinuerligt lärande genom… 

… samarbete mellan olika 
avdelningar i mitt företag 

0% Stämmer väl  

85,7% Stämmer (6/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls  

0% Vet ej 

0% Stämmer väl  

83,3% Stämmer (5/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6)  

0% Stämmer inte alls 

0% Vet ej 

… feedback och 
projektutvärdering vid 
projektavslut 

0% Stämmer väl  

42,9% Stämmer (3/7) 

57,1% Stämmer inte (4/7) 

0% Stämmer inte alls  

0% Vet ej 

0% Stämmer väl  

33,3% Stämmer (2/6) 

50% Stämmer inte (3/6)  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

0% Vet ej 

… någon form av datorstöd där 
material från avslutade projekt 
sparas 

0% Stämmer väl  

28,6% Stämmer (2/7) 

57,1% Stämmer inte (4/7) 

14,3% Stämmer inte alls 
(1/7) 

0% Vet ej 

0% Stämmer väl  

16,7% Stämmer (1/6) 

50% Stämmer inte (3/6)  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

16,7% Vet ej (1/6) 

När någon annan på min arbetsplats har en idé/åsikt/ett förslag… 

... vågar jag ifrågasätta 
denna/detta 

42,9% Stämmer väl (3/7)  

57,1% Stämmer (4/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

33,3% Stämmer väl (2/6)  

66,7% Stämmer (4/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

… vågar jag stödja denna/detta 
även om den/det är kontroversiell 

42,9% Stämmer väl (3/7)  

57,1% Stämmer (4/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls  

33,3% Stämmer väl (2/6)  

66,7% Stämmer (4/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

Jag känner tillräckligt med förtroende för mina kollegor för att våga ta upp mina förslag/idéer 

 

71,4% Stämmer väl (5/7)  

28,6% Stämmer (2/7) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

50% Stämmer väl (3/6)  

50% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

På min arbetsplats finns en tolerans för att alla tänker olika 

 

14,3% Stämmer väl (1/7)  

57,1% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7)  

14,3% Stämmer inte alls 
(1/7) 

16,7% Stämmer väl (1/6)  

50% Stämmer (3/6) 

33,3% Stämmer inte (2/6) 

0% Stämmer inte alls 
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Jag känner att jag förstår… 

… hur mina arbetsuppgifter 
hänger ihop med arbetet i resten 
av mitt företag 

66,7% Stämmer väl (4/6)  

33,3% Stämmer (2/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

83,3% Stämmer väl (5/6)  

16,7% Stämmer (1/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

… hur mina prestationer hänger 
ihop med mitt företags framgång 

50% Stämmer väl (3/6)  

50% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

50% Stämmer väl (3/6)  

50% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte  

0% Stämmer inte alls 

Jag upplever att innovation uppmuntras på min arbetsplats genom att… 

… man genom att presentera goda 
idéer erhåller erkännande i 
organisationen 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

42,9% Stämmer (3/7) 

42,9% Stämmer inte (3/7) 

0% Stämmer inte alls  

0% Vet ej 

0% Stämmer väl  

50% Stämmer (3/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6)  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

16,7% Vet ej (1/6) 

… man genom att implementera 
goda idéer erhåller erkännande i 
organisationen 

0% Stämmer väl  

71,4% Stämmer (5/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls  

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl  

50% Stämmer (3/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6)  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

16,7% Vet ej (1/6) 

… man genom att presentera goda 
idéer har möjlighet att få en bättre 
lön 

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

42,9% Stämmer inte (3/7) 

28,6% Stämmer inte alls 
(2/7)   

28,6% Vet ej (2/7) 

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

33,3% Stämmer inte (2/6)  

33,3% Stämmer inte alls 
(2/6) 

33,3% Vet ej (2/6) 

… man genom att presentera goda 
idéer har möjlighet att få en bättre 
lön 

0% Stämmer väl  

14,3% Stämmer (1/7) 

42,9% Stämmer inte (3/7) 

28,6% Stämmer inte alls 
(2/7)   

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

33,3% Stämmer inte (2/6)  

33,3% Stämmer inte alls 
(2/6) 

33,3% Vet ej (2/6) 

… man genom att presentera goda 
idéer har extra goda möjligheter 
att göra karriär 

0% Stämmer väl  

28,6% Stämmer (2/7) 

28,6% Stämmer inte (2/7) 

14,3% Stämmer inte alls 
(1/7)   

28,6% Vet ej (2/7) 

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

16,7% Stämmer inte (1/6)  

50% Stämmer inte alls 
(3/6) 

33,3% Vet ej (2/6) 
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Jag upplever att innovation uppmuntras på min arbetsplats genom att… 

… man genom att implementera 
goda idéer har extra goda 
möjligheter att göra karriär 

0% Stämmer väl  

28,6% Stämmer (2/7) 

28,6% Stämmer inte (2/7) 

14,3% Stämmer inte alls 
(1/7)   

28,6% Vet ej (2/7) 

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

16,7% Stämmer inte (1/6)  

50% Stämmer inte alls 
(3/6) 

33,3% Vet ej (2/6) 

… man genom att presentera goda 
idéer erhåller en viss typ av status 
bland kollegor 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

57,1% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls  

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl  

50% Stämmer (3/6) 

16,7% Stämmer inte (1/6)  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

16,7% Vet ej (1/6) 

… man genom att implementera 
goda idéer erhåller en viss typ av 
status bland kollegor 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

57,1% Stämmer (4/7) 

14,3% Stämmer inte (1/7) 

0% Stämmer inte alls  

14,3% Vet ej (1/7) 

0% Stämmer väl  

66,7% Stämmer (3/6) 

0% Stämmer inte  

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

16,7% Vet ej (1/6) 

Designen av de lokaler jag jobbar i stimulerar kreativt agerande 

 

14,3% Stämmer väl (1/7) 

42,9% Stämmer (3/7) 

42,9% Stämmer inte (3/7) 

0% Stämmer inte alls  

0% Stämmer väl  

0% Stämmer  

83,3% Stämmer inte (5/6) 

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

På min arbetsplats firar vi innovativa prestationer på något vis 

 

0% Stämmer väl  

33,3% Stämmer (2/6) 

50% Stämmer inte (3/6) 

16,7% Stämmer inte alls 
(1/6) 

0% Stämmer väl  

16,7% Stämmer (1/6) 

50% Stämmer inte (3/6) 

33,3% Stämmer inte alls 
(2/6) 

I mitt företag konkurrerar vi mot våra konkurrenter…  

… genom vår förmåga att anpassa 
våra produkter till marknadens 
efterfrågan 

66,7% (5/7) 66,7% (4/6) 

… genom vår förmåga att utveckla 
och arbeta i effektiva processer 

14,3% (1/7) 33,3% (2/6) 

… genom vår förmåga att 
revolutionera marknaden genom 
att skapa helt nya produkter 

14,3% (1/7) 0% 
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A6 PARAMETRAR SOM PÅVERKAR EN MARKNADS ANPASSNINGSHASTIGHET AV NYA 

INNOVATIONER 

Hur snabbt en ny produkt adopteras på en marknad beror på ett antal faktorer. Tidd & Bessant 

(2009) menar att dessa kan delas in i tre kluster; karakteristika i själva innovationen, 

karakteristika hos dem som ska ta emot adoptionen och karakteristika i omgivningen. 

Karakteristika i innovationen som kan påverka adoptionshastigheten på marknaden är; relativ 

fördel, kompabilitet, komplexitet, möjligheten att prova och observerbarhet. (Tidd & Bessant, 

2009) 

Med relativ fördel menas fördelen som innovationen håller jämfört med de konkurrerande 

existerande produkterna på marknaden. Principen gäller att ju större upplevd fördel, desto 

snabbare sker adoptionen på marknaden. Det är viktigt att skilja på primära och sekundära 

attribut i en innovation. Primära attribut är till exempel storlek och kostnad och de varieras inte 

beroende på vilket segment de når på marknaden, sekundära attribut är till exempel relativ 

fördel och kompabilitet kan variera beroende på adoptör.  

Kompabilitet är huruvida produkten antas vara konsistent med de existerande värderingarna, 

upplevelserna och behoven för de potentiella adoptörerna. Det finns två aspekter av 

kompabilitet; existerande kunskaper och utföranden samt värderingar och normer. Det är lätt 

att testa huruvida innovationen passar med den befintliga kunskapen, utrustningen och 

hanteringen hos den potentiella adoptören men det är svårare att testa kompabiliteten med 

befintliga värderingar och normer.  

Komplexitet avser hur svår adoptörerna tycker den nya produkten är att använda. Produkter 

som är enkla att förstå kommer att adopteras snabbare. (Tidd & Bessant, 2009)  

Möjlighet att pröva betyder precis vad det låter som. En innovation som går att pröva är lättare 

att ta till sig för marknaden. Innovationer som kan ”testas” kommer snabbare nå ut på 

marknaden.  

Observerbarhet avser utsträckningen till vilken resultaten av en innovation är synliga för andra. 

Ju lättare det är för andra att se effekterna av innovationen, desto lättare kommer den att 

adopteras. (Tidd & Bessant, 2009) 

A7 MARKNADSTESTER FÖR ATT REDUCERA RISK I SAMBAND MED 

NYPRODUKTUTVECKLING 

Tabell 7 Olika marknadstester för att reducera risk (Trott, 1998) 

Typ av test Beskrivning 

Koncepttester 
Är en kvalitativ teknik som normalt sett innehåller gruppdiskussioner. Avsikten är att få 

potentiella målkunders reaktioner på en ny produkt eller idé. 

Testcenter 
Används när produkten är för stor, för dyr eller för komplicerad för att ta med sig till kunderna 

för testning. Detta är alltså inte intressant i detta fall. 

Mobila affärer 

Används frekvent för att testa produkter eller för att testa marknadsföringsmixen av den nya 

produkten så som prissättning, paketering etc. En representativ samling av konsumenter 

rekryteras, ofta från ett shopping center, och tas med till en mobil affär där de exponeras för 

produkterna och får svara på frågor om dem. 
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Produktanvänd-

ningstest 

Används mer frekvent på B2B marknader. En liten grupp av potentiella kunder väljs ut för att 

testa produkten under en begränsad tid. Därefter görs iakttagelser hur kunden använder 

produkten varpå leverantören kan lära sig om hur service verksamheten ska utformas. 

Varumässa 
Denna typ av aktiviteter drar till sig ett stort antal kunder på ett litet antal dagar. Tillverkaren 

kan under dessa se hur köparna reagerar på de olika produkter som presenteras 

Monadiska tester 

Respondenterna får testa en produkt varpå de ställs frågor om deras åsikt om produkten. 

Denna metod är inte så känslig för att avgöra om en produkt har fördelar gentemot 

konkurrerande produkter eftersom att kunden ofta drar sig till minnes tidigare erfarenheter 

med produkten de brukar använda för att bedöma eller testa produkten.   

Jämförelse i par 

Respondenterna får testa två eller fler produkter och ställs frågor angående vilken de föredrar. 

Denna test är mindre ”riktig” på så vis att konsumenter normalt sett inte använder produkter 

på detta sätt. Dock ger det en jämförbarhet med konkurrerande produkter. 

”Hemma hos”-

tester 
Dessa tester används när det är viktigt att få en uppfattning om hur produkten används. 

Testpaneler 
Dessa tester består av representativa paneler som får testa produkten. Testmaterial och 

enkäter kan sändas via post, vilket gör att kostnaderna kan hållas nere. 

A8 DE OLIKA URVALSOMRÅDENA FÖR INNOVATION 

 

Figur 43 De olika rummen för innovation. Y – axeln avser radikalitet i produkterna och X – axeln avser 

osäkerhet i marknaden (Tidd & Bessant, 2009) 

Enligt Tidd & Bessant (2009) finns fyra urvalsområden för innovation. Dessa är exploatering, 

begränsad utforskning, återinramning och delad evolution. De menar att beslutsfattandet inte 

kan ske på samma grunder i alla dessa ramar. (Tidd & Bessant, 2009)  

Exploatering är en stabil och delad ram inom vilken adaptiv och inkrementell utveckling tar 

plats. Urvalet av innovationsprojekt sker enligt steady state-baserade portföljmetoder, stage-

gate modeller, tydliga kriterier för resursallokering, strukturer för projektledning, och så vidare. 

I ramen för begränsad utforskning tas innovationen in i ett nytt område. Trots att detta område 

är lite mer radikalt utgår beslutsfattandet från samma affärsmodell som tidigare. Eftersom att 

utforskande arbete innebär högre risker blir go eller no go beslutet mer av en ”kvalificerad 

Begränsad 
utforskning

Delad evolution

Exploatering Återinramning
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gissning” eftersom att det kan vara svårt att ta fram ett faktabaserat business case. Av denna 

anledning brukar politiska frågor i företaget vara av större betydelse vid denna typ av beslut. 

Återinramning innebär att utforskandet och letandet från en plats där alternativa arkitekturer 

bildas samt utforskandet av olika kombinationer av element i omgivningen. Denna process är 

entreprenöriell och riskabel och resulterar ofta i misslyckande men den kan också leda till 

utvecklandet av nya och kraftfulla affärsmodeller. Detta sker ofta genom arbetandet med 

element som inte omfattas av etablerade affärsmodeller. Beslutsfattande är mycket svårt under 

dessa omständigheter. Innovationerna behöver inte vara radikala men det krävs att en ny ”lins” 

används och typen av information som är involverad kan vara främmande eller svår att erhålla. 

Till exempel när man går in på nya omättade marknader kan traditionella verktyg för 

marknadsanalyser vara olämpliga. I denna fas måste företaget hantera olika motiveringar för 

varför radikala idéer inte ska adopteras i företaget (i enlighet med ”not invented here”-

syndromet). Typiskt sett ”detta är inte våra affärer”. Utmaningen är att se möjliga nya mönster 

och att pussla ihop nya element med detta. 

Delad evolution är där innovationer som är nya för världen äger rum. I denna zon är 

beslutsfattande ytterst svårt. Analytiska verktyg och evidensbaserat beslutsfattande är helt 

olämpliga för denna aktivitet. I denna zon är reglerna oklara och spelbräden på vilka de spelas 

håller på att förändras. 

 


