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Sammanfattning 
Abstract 
Företagen behöver bli mer innovativa för att utvecklas och överleva. I det 
sammanhanget är det viktigt att tillvarata den innovativa potentialen hos de 
anställda. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan skapa 
förutsättningar för utveckling av innovativ kraft och hur ett företag på ett bra sätt 
tillvaratar denna kraft. Uppsatsen skrivs ur ett företagsperspektiv och vi 
avgränsar oss från de anställdas perspektiv. Vår ansats har liknat fallstudiens. Vi 



  

har intervjuat sex personer från lika många företag. Vårt resultat visar att för 
utveckling av innovativ kraft krävs en helhetssyn på individen och 
tillfredsställelse av dennes behov. Ledarskapet spelar här en viktig roll. 
Organisationen bör präglas av flexibilitet och decentralisering. Vidare bör det 
finnas en beredskap för att ta hand om och utveckla idéer. Klimatet i företaget bör 
främja spontanitet, nyfikenhet och lekfullhet för att tillvarata den innovativa 
kraften. 
 
A company needs to be innovative if it is to survive, grow and make progress. It 
has to take advantage of the innovative potential of the employees. The purpose of 
this study is to explore how a company can create conditions of development of 
innovative power and how a company in a good way may utilize this power. In 
our study we have taken a company perspective. We have interviewed six people 
from different companies. Our conclusion states that the individuals development 
of innovative power is closely linked to the managements ability to stimulate its 
employees and satisfy their needs. The organisation should be characterized by 
flexibility and decentralization. There should be a readiness to take care of and 
develop ideas. The climate of the company should promote spontaneity, curiosity 
and playfulness to be able to take advantage of the innovative power. 
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1 Inledning 
 
”… companies must tap into the creative power of their members. Ideas come 
from people. Innovation is a capability of the many. That capability is utilized 
when people give commitment to the mission and life of the enterprise and 
have the power to do something with their capabilities. Noncommitment is the 
price of obsolete managing practices, not the lack of talent or desire.” 
 
  S Brandt (i Kuratko & Hodgetts, 1989, s 546) 
 
Den här uppsatsen handlar om hur företag kan främja och ta tillvara den 
innovativa kraften som finns hos företagets anställda. Vi ser förmågan att 
använda sig av de anställdas fulla potential som ett mycket viktigt led i ett 
företags utveckling och framgång. 
 
Vi definierar innovativ kraft som:  
 
En hos individen inneboende förmåga till nyskapande som resulterar i  
innovation. 
 
 
1.1Bakgrund 
 
Nya idéer och nya tankebanor har räddat människan ur många svåra 
situationer. En människa behöver som individ stimuleras och känna att hon 
får utlopp för den förmåga till utveckling och kreativt tänkande hon har inom 
sig. Kan driften till kreativitet förenas hos flera människor är det till vinst. En 
människas uppfinning kan utvecklas vidare av någon annan och helheten blir 
till slut mer än delarna.  
 
Enligt legenden uppfanns sågen av den 12-årige pojken Talos i antikens 
Grekland. Både tankeprocessen som ledde fram till uppfinningen (ett slags 
analogitänkande, också enligt legenden) och själva produkten, sågen, var 
kreativa. Talos hade dessutom gjort ett flertal uppfinningar innan sågen kom 
till. En spinnrockshanterande engelsk dam uppfann sedan cirkelsågen genom 
att kombinera handsågens princip med spinnrockshjulets. Detta visar att 
tankeprocessen som kombinerar två principer som inte tidigare varit förenade 
kan vara kreativ. (Ekvall, 1988)  
 
Det finns myter om att innovationer enbart växer fram i små 
entreprenörsföretag. Detta är dock inte sant. Många storföretag fungerar bra 
som entreprenörer och innovatörer. Storleken på företaget kan i och för sig 
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vara ett hinder för innovation, men det är inte storleken i sig som ställer till 
problem, utan den redan existerande verksamheten. Ett medelstort eller stort 
företag har trots allt större möjligheter att avsätta resurser för utveckling av 
innovativa idéer än ett litet företag. För att ett existerande företag ska bli 
innovativt och nyföretagande krävs dock speciella ansträngningar. (Drucker, 
1985)  Ett litet företags innovation syns mer än ett stort företags innovationer. 
Ett exempel är de så kallade ”Post-itlapparna” (färgglada lappar med 
självhäftande remsa) som det stora amerikanska företaget 3M tagit fram. Hos 
dem är dessa lappar bara en i raden av framgångsrika innovationer. Om 
lapparna istället tagits fram i ett litet ”Post-it-företag” hade de antagligen lyfts 
fram som en enorm framgång. (Clifford & Cavanagh, 1985)  
 
Vikten av innovation och förnyelse för framtida överlevnad betonas av många 
författare. Drucker (1985) hävdar att ett företag som är framgångsrikt men 
inte innovativt, kommer att försvagas på grund av den snabba utvecklingen i 
omvärlden. Enligt Vedin (1995) är innovation nödvändigt för att ett företag 
ska överleva i dagens snabba ekonomi. Hamel & Prahalad (1995) skriver att 
företagen konkurrerar om framtidens marknader och de menar att det är 
viktigt att skapa nya marknader, med nya produkter och tjänster. Företag 
måste helt enkelt veta vad kunden behöver innan kunden vet om det. (Ibid) 
3M är ett amerikanskt företag som av många författare (t ex Drucker, 1986, 
Kurathko & Hodgetts, 1989, Vedin, 1995, Robbins, 1990) beskrivs som ett 
stort företag som sätter innovation och innovativa idéer främst. Företagets 
budord är ”Thou shall never kill an idea” (ur Vedin, 1995, s 53). Ericsson är 
ett av de svenska företag som, på senare år, insett vikten av att leta efter och 
fånga upp idéer från hela organisationen. Företaget har upprättat en avdelning, 
Business Innovation, som har som mål att just leta efter och ta hand om nya 
idéer, samt att ta tillvara på entreprenörer inom företaget. (Finanstidningen, 
990824) 
 
Att vårt ämnesval är aktuellt bekräftas bland annat av en artikel i Svenska 
Dagbladet. Några hundra direktörer, framförallt från stora svenska bolag, 
samlades i Stockholm och betalade stora summor pengar för att höra Gary 
Hamel prata just om hur företag ska göra för att maximera den innovativa 
kraften hos sina anställda. (Svenska Dagbladet, 000330) 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Hos många företag träffas särskilt utvalda personer på bestämda tider och 
platser för att planera utvecklingen i företaget. Vi tror att ledningen då ofta 
går miste om en stor idéreserv som utgörs av alla de människor som kommer 
i kontakt med företaget. Innovativ kraft finns hos alla människor i större eller 
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mindre skala. Den stora tillgång ett företag har i form av sitt humankapital, de 
anställda, är en resurs som är viktig att ta vara på. De anställda vet hur 
företaget fungerar i praktiken och är ofta de första att se var förändringar och 
förbättringar behövs göras. De kan komma med idéer som rör 
produktutveckling eller förbättringar vid själva produktionen eller andra 
arbetssätt inom organisationen. Ett alternativ för företaget kunde vara att hyra 
in någon utomstående att göra analys och komma med förslag till 
förbättringar inom företaget. Dessa förbättringar skulle vara både kostsamma 
och ineffektiva i jämförelse med att ta tillvara det kunnande och engagemang 
som redan finns hos företagets anställda. 
 
Den anställde behöver i sin tur både få gehör för sina idéer och känna att han 
utvecklas personligen för att känna sig stimulerad och stanna kvar i företaget. 
En bra relation mellan företaget och den anställde är en win-win situation. 
Om företaget inte lyckas stimulera den anställde är risken stor att han lämnar 
sin anställning för att starta eget eller arbeta för exempelvis en konkurrent. Då 
går företaget miste om både idén den anställde har och hans kompetens och 
drivkraft.  
 
Målet med uppsatsen är att ta reda på hur företag kan skapa en stimulerande 
miljö som främjar att kreativitet utvecklas och innovationer blir till. 
Utveckling av kreativitet beror förstås till stor del på den enskilde individen, 
men, vilka övriga kriterier finns och hur kan företaget aktivt använda sig av 
dem? Vi vill också undersöka hur företag kan skapa ett ramverk som är öppet 
för kreativitet och innovationer och har en beredskap för att ta hand om dem 
och låta dem utvecklas. Med ramverk menar vi företagets ledarskap, 
organisation och kultur. 
Det är viktigt för en företagsledning att ta ställning till dessa frågor för att 
vara konkurrenskraftiga och kunna hävda sig på en krävande marknad.  
 
Vi utgår i uppsatsen från följande frågeställningar: 
 
Hur kan företag agera för att skapa förutsättningar för utveckling av innovativ 
kraft hos de anställda? 
 
Hur kan företag arbeta för att ta tillvara innovativ kraft? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan skapa 
förutsättningar för utveckling av innovativ kraft och hur ett företag på ett bra 
sätt tillvaratar denna kraft.  
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1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer att utgå ifrån ett företagsperspektiv och avgränsar oss därmed från 
att behandla de anställdas perspektiv.  
 
 
1.5 Disposition av uppsatsen 
 
För att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen och få en inledande 
helhetsbild presenteras här uppsatsens disposition. 
 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel två, Metod, där vi redogör för vår 
vetenskapsteoretiska syn på verkligheten och vetenskapen. Vi beskriver också 
vårt tillvägagångssätt samt avslutar med metodkritik. 
 
Kapitel tre, Innovation och innovativ kraft, inleder vår referensram. Här  
definierar vi begreppet innovation samt klassificerar olika typer av 
innovationer. Dessutom beskriver vi olika källor som företag kan utnyttja för 
att finna möjligheter till innovationer samt några principer för vad som gäller 
för att innovationer ska bli framgångsrika. Avslutningsvis ger vi vår definition 
av innovativ kraft. Syftet med detta kapitel är helt enkelt att klargöra för 
läsaren vad innovation och innovativ kraft är. I analysen går vi inte närmare in 
på detta kapitel. 
 
De följande tre kapitlen kan beskrivas utifrån nedanstående modell: 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1 Modell för innovativ kraft (Källa: egen) 
 

Kapitel 5 
Faktorer för 
utveckling av 
innovativ kraft 
• Motivation 
• Attityd 
• Arbetstill-
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Tillvaratagande av 
innovativ kraft 
• Strategi & 

struktur 
• Ledarskap 
• Gruppen som 

innovatör 

Kapitel 4 Kreativitet 
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I kapitel fyra beskriver vi vad kreativitet är samt vad som händer inom 
individen när denne agerar kreativt. Vi menar att kreativitet är grunden för 
den innovativa kraften och vill därför ge denna avgörande faktor ett eget 
kapitel.  
 
Kapitel fem beskriver ytterligare faktorer som påverkar utvecklingen av den 
innovativa kraften. Här behandlas motivation, attityd samt kortfattat om 
arbetstillfredsställelse.  Dessa två kapitel, fyra och fem, är framförallt 
kopplade till vår första frågeställning d v s hur företag kan skapa 
förutsättningar för utveckling av innovativ kraft. 
 
Det avslutande kapitlet i vår referensram, nummer sex, handlar om hur 
företag kan underlätta för och ta tillvara på den innovativa kraften. Dels 
behandlas strategier och strukturer inom organisationen och dels vilken typ av 
ledarskap som krävs för att tillvarata den innovativa kraften.  Vi avslutar 
kapitlet med ett avsnitt om gruppen som innovatör eftersom de flesta företag 
förespråkar grupparbete. Detta kapitel kopplas framförallt till vår andra 
frågeställning om hur företag kan ta tillvara på den innovativa kraften. 
 
I kapitel sju, Intervjuer, redovisar vi de intervjuer som utgör vårt empiriska 
material. 
 
I kapitel åtta, Analys, kopplar vi samman det empiriska materialet med vår 
referensram. Vi framför här också våra egna reflektioner.  
 
Det avslutande kapitlet har vi kallat Sammanfattande reflektioner. Vi 
redovisar här för resultatet av vår undersökning samt ger förslag till fortsatt 
forskning. 
 
Vi har i uppsatsen valt att för enkelhetens skull använda oss av endast det 
maskulina pronomenet, ”han”, när en opersonlig individ åsyftas. Vi vill 
understryka att det lika gärna kan vara en ”hon”. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi dels för vår forskningsansats samt hur vi har gått 
tillväga vid genomförandet av våra intervjuer. Kapitlet avslutas med 
metodkritik. 
 
 
2.1 Vad är vetenskap 
 
Vetenskap har fått en populär betydelse i vårt samhälle. Att något är 
vetenskapligt bevisat är t ex ett sätt att sälja produkter i reklamsammanhang. I 
tidningar går det att läsa om att vetenskapen kommit fram till både det ena 
och det andra. Vad är vetenskap egentligen? I litteraturen delas ofta vetenskap 
in i grundforskning och tillämpad vetenskap (målforskning). Båda typer av 
vetenskap går ut på att metodiskt och systematisk söka efter kunskap. 
Grundforskningen går dock ut på att hitta ny kunskap för kunskapens egen 
skull och där finns inga tankar om någon praktisk användning. Den tillämpade 
vetenskapen inriktas istället mot att komma fram till fungerande lösningar. 
(Molander, 1988) Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att det bara 
är kunskap som samlats in med hjälp av vetenskapliga metoder som kan 
kallas för vetenskap. Genom att redovisa sina metoder kan resultatet kritiskt 
granskas av andra. Arbnor och Bjerke (1994) skriver att för att något ska 
kallas vetenskap måste det finnas en relation mellan de idéer som läggs fram 
och de empiriska observationerna. Slutsatser måste helt enkelt vara kopplade 
till en logisk diskussion. De menar också att det är nödvändigt att använda sig 
av relativt klart  formulerade metoder eller regler för att underlätta andras 
granskning av resultatet. Förutom dessa krav påpekar de också varje individs 
rätt till att vara anonym. Vi tycker att dessa krav är mycket rimliga och 
försöker att på bästa sätt uppfylla dem. 
 
 
2.2 Verkligheten som en social konstruktion 
 
Verkligheten kan uppfattas som objektiv eller som socialt konstruerad. Den 
första uppfattningen är framförallt rådande inom naturvetenskapen där 
kunskap kan sägas komma från systematiserad och testad erfarenhet som 
också ska vara värderingsfri. Inom samhällsvetenskaper, till vilka 
företagsekonomi hör, utgår många forskare från att verkligheten är socialt 
konstruerad. Det innebär att verkligheten måste förstås i sitt sammanhang. 
Verkligheten består helt enkelt av flera olika subjektiva verklighetsbilder som 
delas av en grupp individer. Delar av verklighetsbilderna kan överlappa 
varandra. De delar som kan ses som gemensamma för ett större antal 



7 
 

 

individer kallas objektiverad verklighet. Det innebär inte att verkligheten är 
objektiv. Den är fortfarande skapad av människor och kan därför förändras. 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Vi anser att verkligheten till stora delar upplevs subjektivt och därmed socialt 
konstruerad. Vår roll blir därför att tolka och förstå de individer vi intervjuar 
snarare än att vi förklarar en företeelse. Detta är också grunden i 
hermeneutiken. För att förstå individen måste forskaren sätta sig in i 
studieobjektets föreställning om sig själv. Därefter måste resultatet tolkas och 
förstås. Den hermeneutiska forskningsprocessen kan beskrivas som en cirkel 
där forskaren pendlar mellan förståelse av helheten och av delarna. Som 
exempel kan nämnas förståelse av en text. För att förstå texten i sin helhet 
måste man förstå dess delar, orden som blir till meningar osv. Till slut går det 
att förstå hela texten. När personen återigen läser texten har han en 
förförståelse som i detta fall är förståelse av helheten. Delarna kan då läsas på 
ett nytt sätt och en ny förståelse uppstår. (Molander, 1988). Detta innebär 
alltså att verkligheten är en process och inte något statiskt. Vi är själva delar i 
den processen vilket påverkar vår tolkning av resultaten. Av detta resonemang 
följer också att det inte finns några absoluta sanningar, utan det är viktigt att 
våga ompröva de resultat som uppnås. 
 
 
2.3 Val av undersökningsmetod 
 
Vid insamling av data kan antingen en kvantitativ eller en kvalitativ metod 
användas. Naturligtvis går det också att kombinera de olika metoderna. 
Kvantitativ undersökning går ut på att samla in data som kan uttryckas i 
siffror som sedan analyseras med t ex statistiska metoder. En kvalitativ 
undersökning samlar istället in data som inte går att mäta med siffror, t ex 
motivation och kreativitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Vår 
undersökningsmetod går ut på att samla in just kvalitativa data. Vi ämnar inte 
göra någon tvärsnittsstudie eller experiment utan vår ansats liknar 
fallstudiens. En fallstudie går enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) ut 
på att undersöka en mängd variabler hos ett mindre antal objekt. Fallstudien 
utgår från ett helhetsperspektiv och forskaren försöker skapa en så 
heltäckande bild som möjligt för att han ska kunna nå en djupare förståelse av 
det studerade fenomenet (ibid). För att nå en djupare förståelse krävs dock en 
både djupare och längre undersökning (ibid) än vad vi haft möjlighet att göra.  
 
Genom att vi väljer en fallstudieliknande ansats får vi möjlighet att undersöka 
flera personers syn på kreativitet, motivation o s v som ger möjlighet att 
utveckla och tillvarata innovativ kraft. Vi kan på så sätt få en djupare 
förståelse för och sätta oss in i hur olika människor uppfattar innovativ kraft. 
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Vi har valt ut sex personer från olika företag och genom att intervjua dessa 
personer samlar vi in kvalitativa data som sedan redovisas och analyseras. 
  
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Valet av ämne för denna uppsats föranleddes av ingående diskussion och 
reflektion. Vi ville skriva om människor i organisationen och samtalade med 
flera personer med kunskaper i ämnet för att hitta en lämplig vinkling. 
Uppslaget vi valde att använda oss av fick vi av leg psykolog Britt Orstadius 
som ansåg att det rådde brister i tillgänglig forskning inom detta område. Vi 
kände omedelbart intresse och engagemang inför att skriva om den innovativa 
kraften i organisationer.   
 
 
2.4.1 Litteraturstudier 
 
Det finns en uppsjö av litteratur i ämnen som innovation, motivation och 
kreativitet. En hel del böcker om innovation behandlar tekniska uppfinningar 
vilket vi inte tyckte var relevant för vår uppsats. Vårt syfte med uppsatsen är 
att ge en bild av hur innovativ kraft kan tillvaratas och vi har valt litteratur 
utifrån detta. Sökorden vi använde oss av är innovation, kreativitet, 
intraprenörskap, entreprenörskap, ledarskap, organisation och motivation. Till 
kapitlen som handlar om kreativitet, motivation o s v har vi framförallt valt 
litteratur inom områdena psykologi och ”organisational behaviour”. Till 
kapitlen som handlar om innovation och hur innovativ kraft tas tillvara har vi 
valt litteratur inom organisationsteori, strategi och ledarskap med inriktning 
mot innovation och entreprenörskap. Vi har utifrån denna litteratur plockat 
faktorer som kan påverka utveckling och tillvaratagande av den innovativa 
kraften, även om ingen författare uttryckligen beskriver detta fenomen. Det 
har blivit en bred referensram eftersom ämnet berör flera områden, 
företagskultur, socialpsykologi, ledarskap och organisationsstruktur. Det finns 
relativt omfattande material att tillgå och vi har arbetat utifrån att sålla och 
skapa vår egen referensram med en inramning lämplig för vårt syfte. Vi 
redogör alltså inte för alla teorier med tyngd inom respektive ämnesområde 
utan har betonat validiteten för vårt syfte i de teorier som presenteras i 
referensramen. 
  
 
2.4.2 Val av företag 
 
Inför den empiriska studien ville vi intervjua personer som arbetar med 
kreativitet, idéhantering, innovation och utveckling i företag eller på annat sätt 
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har erfarenhet inom området. Vi ville både få reda på hur framgångsrika, 
expanderande företag går tillväga samt tala med personer med gedigen 
erfarenhet som kunde ha egna reflektioner och åsikter i ämnet. Vårt syfte är 
att få en så bred bild som möjligt för att utifrån den kunna dra egna slutsatser. 
 
Vi valde att inrikta oss på tekniska företag, eftersom vi tror att det i dessa  
företag är särskilt viktigt med innovativ förmåga. Innovation är, som tidigare 
nämnts, en viktig beståndsdel för företagets utveckling, framgång och 
överlevnad. Vi bestämde oss för att kontakta två stora företag med relativt 
lång tradition, två relativt unga och expansiva IT-företag samt två 
konsultföretag med erfarenhet av innovationsverksamhet. Följande personer 
och företag kontaktades: 
 
Saab Aerospace, som är en stor väletablerad organisation. Vi fick, via 
kontakter, höra talas om att företaget bedriver ett utvecklingsprojekt som 
syftar till att ett medskapande förhållningssätt ska växa fram hos de anställda i 
organisationen. Ansvarig för projektet är Pierre Brandt, 
verksamhetsutvecklare.  
 
Skanska, som också är en stor organisation med lång tradition. Vi 
uppmärksammade företaget i samband med den innovativa reklamkampanj de 
dragit igång i media. Efter förfrågan blev vi rekommenderade att kontakta 
Lennart Sandell, KMA-ledare för Region Mellansverige, som har erfarenhet 
av utveckling av idéverksamhet samt ett stort intresse för sådana frågor. 
 
Intentia, ett ungt internationellt verksamt IT-företag. Organisationen 
expanderar och nyanställer i hög takt. Vi intervjuade Sven Ehn, Director of 
Operations 
 
IFS, ännu ett ungt internationellt verksamt IT-företag. Stora likheter med 
Intentia. Båda företagen arbetar i en bransch som utvecklas mycket snabbt. Vi 
intervjuade Roger Arnroth, Site Manager 
 
Carlstedt Research & Technology, CR&T, konsultföretag som också ser sig 
som ett innovationsgenereringsföretag. Vi fick tips om företaget efter kontakt 
med Ewa Andersson som arbetar vid Centrum för innovation och 
entreprenörskap vid Linköpings Universitet. Vi intervjuade Anders Törne, 
kontorschef, Linköping.  
 
Bo Hedlund, konsult inom maskin- och teknikfrågor med eget företag, Tribex. 
Han har lång erfarenhet av innovations- och utvecklingsarbete i ledande 
ställning. Vi tyckte att hans gedigna erfarenhet kunde bidra till uppsatsen. 
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Genom att intervjua dessa personer ville vi få en bred bild av hur den 
innovativa kraften i ett företag kan tas tillvara. 
  
 
2.4.3 Genomförande av intervjuer 
 
Varje intervju varade cirka en och en halv till två timmar och spelades in på 
band. Genom att spela in på band kan intervjuaren koncentrera sig på vad 
respondenten säger. Dessutom kan intervjuerna skrivas ut ordagrant vilket 
underlättar vid analysen av dem. (Kvale, 1997) Intervjuerna genomfördes 
under april och maj månad på respektive arbetsplats förutom intervjun med 
Bo Hedlund som genomfördes i hans hem. I intervjusituationen utgick vi från 
vår förberedda intervjuguide men utöver den försökte vi vara öppna och 
lämna utrymme för den intervjuade personens reflektioner och infallsvinklar. 
Vi ville på detta sätt ge möjligheter för de intervjuade att bidra med 
erfarenheter som vi annars riskerat att gå miste om. Resultaten som redovisas 
i den empiriska delen av uppsatsen har sänts, för kontroll och godkännande, 
till respektive intervjuperson. Vi anser att detta är viktigt för att kunna 
garantera validiteten i den empiriska delen och för att uppfylla kravet på god 
etik. Det är också viktigt att våra tolkningar av vad respondenterna sagt 
överensstämmer med den intervjuades bild. Varje person har också 
informerats om sin rätt att vara anonym. Alla har dock givit sitt medgivande 
till att vi använder namn och företag i uppsatsen. Vi är glada för det eftersom 
det bidrar till öppenheten i uppsatsen när källorna lättare kan spåras. 
 
 
2.5 Metodkritik 
 
Det finns mycket tillgänglig litteratur och vi har inför uppsatsen bedrivit 
omfattande studier av den. Vi är medvetna om att vårt val av teorier som 
presenteras i referensramen påverkar inriktningen på studien. Vi har dock valt 
de teorier som vi anser bäst illustrerar hur den innovativa kraften kan 
tillvaratas. 
 
Vi har så långt det är möjligt använt oss av förstahandskällor. De gånger 
ursprungskällan inte gått att få tag på har vi valt att använda andrahandskällor. 
Vi har gjort det valet då vi anser att citaten/teorierna tillför uppsatsen viktig 
information. 
 
Vi vill ge en bred bild av hur innovativ kraft i företagen kan tillvaratas. Det 
kan tyckas att antalet intervjuer därmed är för litet. Naturligtvis skulle fler 
intervjuer öka trovärdigheten ytterligare, men vi menar att vi trots allt fått en 
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ganska bra bild av hur företag kan gå till väga för att uppmuntra kreativitet 
och innovativ kraft.    
 
Metoden att spela in intervjuer på band kan ha en hämmande effekt på 
respondenten. Vi har dock inte upplevt det som något problem. 
 
Varje intervju har fått karaktären av ett samtal där varje intervjuperson har 
präglat dess inriktning. Tyngdpunkten i de olika intervjuerna varierar därför, 
vilket gjort det svårt att ha en gemensam struktur vid redovisningen i 
empiridelen. Eftersom vårt syfte är att få en bred bild med många 
infallsvinklar tycker vi dock att strukturen vid utskriften får stå åt sidan för 
viktiga erfarenheter och synpunkter. 
 
Genom att skicka frågor i förväg till de intervjuade personerna kan de 
förbereda sig och kanske ge ännu fylligare svar. Vi valde dock att inte skicka 
frågorna i förväg eftersom vi anser att risken för att få svar som är alltför 
tillrättalagda då minskar. Vi ville också ge utrymme för respondenten att 
spontant komma in på spår som inte vi tänkt på. Respondenterna är 
naturligtvis måna om att marknadsföra det egna företaget vilket i viss mån 
influerar den empiriska delen av uppsatsen. Vi är ute efter erfarenheter och 
tankar om innovativ kraft, företeelser som torde vara relativt neutrala i 
sammanhanget, och menar därför att denna marknadsföring inte påverkar våra 
slutsatser.  
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3 Innovation och innovativ kraft 
 
Inledningsvis vill vi beskriva och förklara begreppen innovation och 
innovativ kraft. Vi ger i samband med det några klassificeringar av begreppet 
innovation samt beskriver några innovationskällor vilka kan underlätta för 
företag att upptäcka och utnyttja innovationsmöjligheter.  
 
Vedin (1995, s 27) definierar innovation som:  
 
” en idé som förts in i ekonomin, d v s förts ända fram till marknaden”. 
 
Drucker (1985) menar att en innovation inte behöver vara teknisk eller ens en 
sak, utan många innovationer är sociala och ekonomiska t ex tidning, 
försäkring, sjukhus, organisation. Clifford och Cavanagh (1985) följer samma 
tanke när de säger att innovation är teknologi men därmed inte nödvändigtvis 
teknik. Teknologi innebär, enligt dem, systematisk tillämpning av kunskap för 
att skapa eller förbättra en tjänst eller produkt. De menar att innovation är en 
produkt av naturlig experimentlusta, en vilja att ta risker, en vana att hela 
tiden lyssna och en vision av kundens verkliga behov. (Ibid) 
 
Kuczmarski (1996, s 1) skiljer sig lite från de övriga definitionerna och 
beskriver innovation som:  
 
”A mindset, a pervasive attitude, or a way of thinking focused beyond the 
present into the future”.  
 
Innovation kopplas här mer till ledningens inställning och tankebanor. 
 
Drucker (1985) menar att företag systematiskt måste praktisera innovation. 
Det går inte att vänta på att den revolutionerande idéen som förändrar världen 
ska kläckas. Det är inte ens säkert att en sådan idé är ekonomiskt möjlig, 
medan en mindre prestigefylld idé, som till exempel McDonalds, visar sig 
vara en mycket lönsam affär. Det gäller helt enkelt att leta efter möjligheter. 
Drucker  (1985, s 53) skriver att:  
 
”systematiskt nytänkande består … i ett målmedvetet och organiserat sökande 
efter förändringar och i en systematisk analys av de möjligheter sådana 
förändringar kan erbjuda för ekonomiska eller sociala innovationer”.  
 
Han menar att det är ovanligt att innovationer i sig innebär förändringar (som 
några av de stora tekniska innovationerna t ex Wrights flygplan) utan att de 
flesta innovationer som lyckas istället utnyttjar förändringar. (Ibid) Även 
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Kuratko och Hodgetts (1989) betonar att innovationer till största delen beror 
på ett medvetet letande efter möjligheter. De, liksom Drucker (1985) menar 
att de flesta innovationer är resultatet av hårt arbete och inte p g a 
innovatörens genialitet.   
 
Kuratko och Hodgetts (1989) delar in innovationer i fyra olika typer. Den 
första typen kallar de uppfinning (invention) vilket är en helt ny produkt, 
tjänst eller process t ex telefonen. En annan typ av innovation är förlängning 
(extension) vilket innebär ett nytt eller annorlunda sätt att använda existerande 
produkter, tjänster eller processer, vilket Ray Kroc gjorde när han startade 
McDonald´s. Den tredje typen är upprepning (duplication) som helt enkelt är 
kreativ upprepning av redan existerande koncept t ex Burger King och 
snabbmat. Slutligen finns det innovationer som är synteser (synthesis) d v s 
kombinationer av existerande koncept och faktorer som resulterar i nya 
användningsområden t ex armbandsklockan. (Ibid) 
 
En liknande indelning har Abernathy och Clark (i Vedin, 1995) gjort med 
hjälp av en karta med fyra rutor (fig 2). Den lodräta axeln visar ”marknad” 
och den vågräta visar ”teknik”. De motsatspar som bildas är ”ny” och 
”existerande”.  
 
   MARKNAD 
        Ny 
 
 
  Nischskapande Strukturell 
 
TEKNIK Existerande      Ny  
 
  Reguljär  Revolutionär 
 
   Existerande 
 
Figur 2 Klassificering av innovationer (Källa: Abernathy & Clark i Vedin, 1995, s 87) 
 
 
Fälten som bildas av axlarna beskriver fyra olika typer av innovationer.  
Nischskapande innovationer utnyttjar existerande teknik på ett nytt sätt, för en 
ny marknad (t ex Sony Walkman). Strukturell innovation är varaktig och 
drastisk t ex ny teknik (AXE-systemet), förändringar i samhälls- och 
marknadskrav (bilisters ökande säkerhetskrav, miljökrav) eller ändrad 
konkurrensbild (japansk export till USA). Reguljär innovation baseras på 
många små, systematiska steg inom existerande teknik och marknad. 
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Revolutionär innovation slutligen, innebär att samma produkt levereras men 
med ett helt nytt innehåll  (t ex turbo i motorer). 
 
Vi nämnde tidigare att Drucker (1985) hävdar att företag systematiskt måste 
praktisera innovation. Han, liksom Kuratko och Hodgetts (1989)  beskriver 
sju olika källor som ger möjligheter till innovation. Källorna överlappar 
varandra men är alla lika viktiga. Var och en kräver dock en separat analys för 
att  innovationsmöjligheter ska kunna synliggöras. Den första källan 
behandlar oväntade händelser. Det kan vara en oväntad framgång (DuPont 
nylonet), ett oväntat misslyckande (Fords bilmodell Edsel) eller någon yttre 
oväntad händelse (IBM och persondatorn). Enligt Drucker (1985) är det 
denna källa som är lättast att fånga upp och utnyttja. Den andra källan handlar 
om att söka efter brister på överensstämmelse mellan verkligheten som den är 
och sådan som den av branschen antas vara, d v s något företaget inte trott 
existerar men som kunden i verkligheten vill ha (t ex postleverans inom ett 
dygn). Processbehov är en tredje källa som bottnar i efterfrågan på 
innovationer som tillfredsställer särskilda behov (sockerfria produkter, 
mikrovågsugnar). Förändringar i marknads- eller branschstrukturen är den 
fjärde källan som ett företag måste vara mycket uppmärksam på för att inte 
hamna efter sina konkurrenter (bilindustrin t ex Volvo går från att vara 
nationell bil till internationell). Dessa fyra första möjligheter hittas inom 
företaget och upptäcks därför lättast av människor som befinner sig i 
branschen. De tre sista möjligheterna beror på förändringar utanför branschen. 
Dessa är befolkningsförändringar t ex att människor lever längre och att de 
gamla inte längre tas hand om inom familjen (äldreboende), 
perceptionsförändringar d v s förändringar i människors tolkningar (intresset 
för motion/friskvård och träningscenter/hälsokostmat) samt ny kunskap som 
kan vara både vetenskaplig och ickevetenskaplig (penicillin, aerodynamiken). 
 
Drucker (1985) och Kuratko och Hodgetts (1989) beskriver också ett antal 
principer som bör styra innovativa företag för att de ska bli framgångsrika. 
Dessa principer uttrycks lite olika hos författarna men innehållet är detsamma. 
Den systematiska innovationen måste inledas med analys av de möjligheter 
som finns. Därefter krävs kunskap och varseblivning d v s att företagets 
representanter lyssnar, frågar och ser sig omkring i omvärlden. En fungerande 
innovation bör också vara fokuserad och enkel och gärna upplevas som 
”självklar”. Dessutom bör innovationen starta i liten skala och åstadkomma en 
klart angiven sak. Slutligen ska en framgångsrik innovation ha siktet på att 
målet är en ledande ställning för företaget. Dessutom menar Drucker (1985) 
att företaget inte ska innovera för framtiden utan för nuet, även om själva 
innovationen verkar på lång sikt. 
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Att vara innovativ betyder att ha förmåga till nyskapande. Kraft betyder: 
inneboende förmåga att åstadkomma direkta handlingar eller påtagliga 
resultat. (Stora svenska ordboken, 1986) Utifrån detta följer vår definition av 
innovativ kraft:  
 
En hos individen inneboende förmåga till nyskapande som resulterar i  
innovation. 
 
Den innovativa kraften förutsätter ett kreativt tänkande. Däremot leder inte 
kreativitet automatiskt till innovativ kraft utan den innovativa kraften är 
kreativitet som resulterar i innovativa idéer, som i sin tur kan realiseras i 
verkligheten. Utan nya idéer finns det ingen innovation. Med ett innovativt 
företag avser vi ett företag som tar hand om den innovativa kraften. 
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4 Kreativitet 
 
Kreativitet är grunden för den innovativa kraften. Vi beskriver här begreppet 
kreativitet, den kreativa processen samt krafter inom individen. 
 
Kreativitet är en viktig del av innovationsförmågan. Kreativitet och idéer är 
inledningen till det som kan bli en innovation. Kreativiteten har därigenom 
blivit en viktig konkurrensfaktor. Levitt (i Clifford & Cavanagh, 1985) 
förklarar sambandet genom att påpeka att kreativitet är att komma med nya 
idéer och innovation är att få dem att fungera. Clifford och Cavanagh (1985) 
menar att kreativitet i företag ofta grundar sig på experimenterande som 
bygger på sunt förnuft. Nedan följer tre andra definitioner som vi tycker 
förklarar fenomenet bra. 
 
Kreativitet är enligt Bra Böckers Lexikon: 
 
”förmågan att lösa problem med nya metoder eller att skapa nya produkter 
inom t ex konst eller teknik.”  
 
Kreativitet innebär, enligt Silverman (1985), att se nya och viktiga samband 
hos existerande idéer och fenomen vilket leder till nya idéer, nya metoder, nya 
lösningar eller nya problem.  
 
Matherly och Goldsmith (1985 i Kurathko & Hodgetts, 1989 s 37) ger 
slutligen följande definition av kreativitet: 
 
 ”Creativity is the generation of ideas that result in the improved efficiency or 
effectiveness of a system.”  
 
Taylor (1982, i Vedin, 1995 s 20) skriver:  
 
”Alla människor har kreativitet, och den göder sig själv om den uppmuntras. 
Hejdar man däremot idéer lär sig folk snart att idéer inte är välkomna. 
Idéjakter och tal om att vi vill ha nya bra förslag blir då tomt prat.”  
 
Genom att välkomna och uppmuntra kreativitet kommer alltså nya idéer fram 
men genom att visa att kreativitet är ointressant skapas inga idéer. Om inga 
nya idéer kommer fram, ja då kan företaget få enorma problem. Kuratko och 
Hodgetts (1989) menar också att alla människor är mer eller mindre kreativa. 
Att vissa människor har en mer kreativ läggning än andra kan delvis bero på 
att de under uppväxten vistats i miljöer där kreativitet uppmuntrats, vilket 
gjort att förmågan har utvecklats. (Ibid) 
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Den kreativa processen kan beskrivas som fyra faser (se figur 3). I fas ett, 
kunskapsinsamling, samlas information in genom t ex böcker, tidningar, resor 
och möten med människor. Därefter följer inkubationsprocessen (fas två) då 
information och idéer bearbetas i det undermedvetna. Så småningom 
resulterar förhoppningsvis denna inkubationsfas i en idéupplevelse (fas tre) 
vilket innebär att personen kommer på en idé eller en lösning på det han 
funderat på. Avslutningsvis, i fas fyra, sker utvärdering och implementering d 
v s personen testar om idén fungerar och om den är genomförbar. (Kuratko & 
Hodgetts, 1989) 
 
 
  INKUBATION 
 
  
   KUNSKAPS- KREATIV   IDÉ 
   INSAMLING PROCESS 
 
 
   
   
 
 
 
Figur 3 Den kreativa tankeprocessen  (Källa: Kuratko & Hodgetts, 1989, s 41, översatt) 
 
Vid behov kan det vara nödvändigt att gå bakåt i processen, t ex om individen 
inte hittar någon lösning (idé) kan han behöva gå tillbaka till fas ett och samla 
in ny information. Dessa olika faser stämmer bra överens med våra 
erfarenheter av t ex detta uppsatsarbete som ju kräver ett mått av kreativitet. 
Först läste vi in oss på massor av litteratur för att sedan medvetet och 
omedvetet bearbeta kunskapen innan idén om hur uppsatsen skulle läggas upp 
kom. 
 
 
4.1 Krafter inom individen 
 
När företag vill skapa en kreativ kultur och innovativ miljö är en viktig del att 
ta hänsyn till hur individerna i organisationen fungerar. Detta stycke 
behandlar processer hos individen i samband med utveckling av innovativ 
kraft.  
 

INKUBATION 

KUNSKAPS-
INSAMLING 

KREATIV 
PROCESS 

   IDÉ 

UTVÄRDERING & 
IMPLEMENTERING 
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”Förnyelse (här: kreativ förändring, förf anm) som innebär radikal 
förändring beledsagas alltid av friktion mellan krafter som verkar i dess 
riktning och krafter som går emot. Friktionen finns inom individerna, den 
finns i grupper, i organisationen i sin helhet mellan grupper och mellan 
individen och systemet, och den finns på samhällsnivå mellan 
intressegrupper, yrken, könen, generationer men också mellan den enskilde 
och samhällets normer.” (Ekvall, 1988, s 135)  
 
Vi vill här redogöra för Ekvalls begrepp ”den intrapsykiska friktionen” som 
handlar om vad som händer inom individen när han är kreativ och initierar 
förnyelse. Enligt vår mening berikar den förståelsen för individens situation i 
den kreativa processen och kan vara en hjälp för ledningen i ett företag. 
 
Att agera kreativt är att lämna det inrutade, invanda och välkända. Det är att 
ge sig ut på okända vatten och utflykter av det slaget är alltid, för varje 
människa förenade med oro och spändhet. Kreativa idéer kommer inte endast 
genom rationellt tänkande och stimuli utifrån. Det finns alltid ett subjektivt, 
emotionellt laddat, inre erfarenhetsmaterial med i processen. Detta 
erfarenhetsmaterial blir det genuint originella och personliga i den nya 
kreativa tanken. Dessa impulser kommer från det omedvetna själslivet och 
aktualiserar sig för det medvetna jaget oftast vagt intuitivt. Detta skriver 
Ekvall (1988) kan vara hotande för den psykiska balansen. När individen 
släpper fram det undermedvetna som krävs för att vara kreativ blir han också 
öppen, sårbar inför smärtsamma upplevelser och minnen som kan framkalla 
ångest. Enligt Ekvall visar psykologisk forskning att människor som är starkt 
och radikalt kreativa har en hög ångesttolerans. (Ibid) 
 
En annan spänning i samband med ett kreativt tänkande, på ett mer medvetet 
plan, är konflikten mellan autonomi och gemenskap. Individen har å ena sidan 
en drift till ökad kompetens och kontroll över omgivningen d v s autonomi 
och å andra sidan ett behov av att underordna sig och smälta in i en social 
gemenskap. Autonomitendensen är en drivkraft bakom lärande, 
problemlösande och skapande aktiviteter. Den är individualistisk och ägnad 
att ge den enskilde individen ökad självständighet. Denna drivkraft kan ge 
friktioner med andra individer och deras autonomisträvanden och försvåra 
möjligheterna att tillfredsställa behoven av gemenskap och tillhörighet. Valet 
kan stå mellan harmoniska relationer med sin omgivning och självutveckling. 
Människor är ofta klart medvetna om denna inre konflikt när de planerar 
förändringar. (Ibid) 
 
Autonomitendensen har en djupdimension som inte är medveten. Detta har 
Gudmund Smith som är psykologiprofessor i Lund konstaterat efter studier av 
vetenskapsmän. (Ibid) Genom att verka kreativt söker individen också bättre 
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kontroll över sitt okända inre liv och inte endast i förhållande till den yttre 
verkligheten. Smith skriver: 
 
”Genom den kreativa bearbetningen vinner individen dels en konstnärlig eller 
vetenskaplig slutprodukt, dels kontroll över berörda delar av sitt 
undermedvetna (ett centralt motiv för skapande).” 
   (Smith, 1986 i Ekvall, 1988, s 138) 
 
Ytterligare en intrapsykisk konflikt gäller valet mellan den snäva men lätt 
överskådliga synvinkeln när man startar ett projekt och den breda, mer 
spännande, men också mer motsägelsefulla och svårbemästrade. Pelz och 
Andrews (i Ekvall, 1988) beskriver i sitt arbete om kreativitet i 
industriforskning denna konflikt. De beskriver den som en spänning mellan 
trygghet och utmaning. Smal specialisering ger trygghet och individen blir 
”expert” på sitt gebit. Breda intressen ger större möjligheter att bestiga 
obruten mark och bli pionjär. Det är en större utmaning men samtidigt högre 
risktagande och osäkerhet. 
 
Ekvall (1988) relaterar ovan beskrivna konflikt mellan djup och bredd till 
skillnaden mellan tankestilar. Han gör en grov indelning av tankestilar: 
 
• Den logiska och analytiska 
• Den kritiska 
• Den intuitiva 
 
Ekvall hävdar att alla tre sätten behövs i en kreativ problemlösningsprocess. 
Han menar vidare att västerländsk kultur och skolväsende prioriterar de två 
första och undertrycker betydelsen av det intuitiva tankesättet. Ekvall betonar 
som tidigare skrivits betydelsen av sambandet mellan kreativa och originella 
idéer och människans själsliv. När den ängslan som åtföljer den kreativa 
impulsen kan bemästras och idéerna fullföljas, då upplever individen 
avspänning, glädje och ibland lycka avslutar Ekvall. Denna teori kan kopplas 
till Maslows behovspyramid (avsnitt 5.1.1). Maslow framhåller att kreativt 
agerande är uttryck för självförverkligande. När människan är kreativ får hon 
tillfredsställelse för sina ”högre” behov, toppen av pyramiden. Därför känner 
hon sig harmonisk vid sådana tillfällen. (Ekvall, 1988) 
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5 Faktorer för utveckling av innovativ 
kraft 
 
I detta avsnitt av uppsatsen går vi igenom faktorer som har betydelse för 
utvecklandet av kreativitet och innovativ kraft. Att individen känner 
motivation inför sina arbetsuppgifter är en viktig grund för detta. I avsnittet 
ger vi en definition av vad motivation är och redogör för två grundläggande 
teorier i ämnet, en behovsteori och en processteori. Vidare definieras olika 
former av belöningar som motiverar individen. Attityden hos individen är 
också en viktig del, vi definierar begreppet och för en diskussion kring vad 
som kan föranleda förändring av attityder. Slutligen behandlas 
arbetstillfredsställelse som är betydelsefull för att individen ska stanna kvar i 
företaget och trivas och därmed en förutsättning för innovativ kraft. 
 
 
5.1 Motivation 
 
Begreppet motivation kan ses som mångfasetterat och definitionen är inte 
enkel. Vi har valt att utgå ifrån Rollinsons et al (1998) definition som vi anser 
beskriver motivation på ett lättillgängligt sätt. Den lyder: 
 
”a state arising in processes that are internal and external to the individual, 
in which the person perceives that it is appropriate to pursue a certain course 
of action (or actions) directed at achieving a specified outcome (or outcomes) 
and in which the person chooses to pursue those outcomes with a degree of 
vigour and persistence”   

(ibid, s 148) 
 
Motivationsteorierna delas vanligtvis in i  två grupper: behovsteorier som 
behandlar den roll mänskliga behov spelar vid motivation och processteorier 
som mer hanterar de mentala processer som associeras med ett motiverat 
beteende. Mitchell (1982, i Rollinson et al, 1998) nämner vissa underliggande 
antaganden som går igen i alla motivationsteorier. Teorierna har för avsikt att 
förutsäga beteende genom att förklara vad som framkallar motivation. De 
hävdar vidare att motivation är ett individuellt fenomen, människor är unika 
och individualismen reflekteras i beteendet. Motivationen uppkommer ur 
medvetna val som leder vidare till planerade beteenden. Motivation är ett 
mångfasetterat uttryck som involverar i följande ordning; faktorer som får 
människor att agera, val av beteende, val av uthållighet och intensitet i 
beteende. 
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Nedan beskrivs en behovs- och en processteori som vi anser på ett bra och 
tydligt sätt förklarar uppkomsten av motivation. 
 

 
5.1.1 Maslows behovspyramid 
 

 
 
 
 

Själv- 
förverkligande 

 
Självkänsla 

 
Sociala behov 

 
Trygghetsbehov 

 
Fysiologiska behov 

 
 

Figur 4  Maslows behovspyramid (Källa Statt, 1994, s 279. Bearbetad) 
 
Pyramiden är en bild av de olika behov en människa behöver få 
tillfredsställda för sin utveckling. Pyramiden har fem nivåer som formar en 
hierarki. Individen måste först och främst få basbehoven tillfredsställda, så 
snart de blivit det motiveras individen att försöka tillfredsställa nästa nivå o s 
v. Från  basbehoven klättrar individen vidare i pyramiden tills han når toppen 
som är självförverkligande. På denna nivå strävar människan efter att uttrycka 
sin personliga karaktär, sitt oberoende och självstyre. Hon vill stärka och 
fördjupa personliga relationer och bibehålla sin humor och ett balanserat 
synsätt på sitt liv. Begreppet skapades av Kurt Goldstein men Abraham 
Maslow gjorde uttrycket känt för allmänheten. Per definition menar Maslow 
att det är en människas behov att realisera hela sin unika potential, att bli allt 
vad han har kapacitet att bli. Detta behov kan aldrig bli helt tillfredsställt. Ju 
mer självförverkligad en människa upplever sig vara desto mer vill hon bli. 
Denna motivation har sin egen inre dynamik. Maslow avsåg inte pyramiden 
att fungera som ett strikt schema, personliga variationer finns alltid. (Statt, 
1994) 
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5.1.2 Den grundläggande motivationsprocessen 
 
Rollinson et al (1998) redogör för sin teori om den grundläggande 
motivationsprocessen för individer. Denna teori hävdar att motivation är ett 
inre mentalt tillstånd som framkallar en inriktning, intensitet och uthållighet i 
beteende.  
 
Nedanstående bild visar grundmotivationsprocessen: 
 
 
    Omvärdera mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Omvärdera beteende 
 
  Omvärdera behov 
 
Figur 5 Grundmotivationsprocessen (Källa Rollinson et al, 1998, s 149, bearbetad) 
 
 
Jaget, är varje individs egen känsla av identitet. Det inkluderar individens 
egen syn på vem han är vad gäller styrkor, svagheter, förmågor, åsikter och 
känslor. Det ideala jaget, är enligt teorin den person en individ skulle vilja 
vara. Vanligtvis skiljer sig de två jagen åt. Då upplever individen ett behov att 
tillfredsställa önskan om att efterlikna det ideala jaget. Detta behov har en 
mycket stark  motivationsmässig drivkraft. Behovet skapar förväntningar hos 
individen. Med motiv och drivkraft skapar individen ett beteende som han 
förväntar ska hjälpa honom att uppnå sitt mål som är behovstillfredsställelse. 
Genom att själv kontrollera utfallet av sitt beteende kan individen kontrollera 
resultatet och omvärdera beteendet om så behövs. Att pröva resultat av 
handlingar är ett grundläggande sätt för människor att skapa en framtida 
”beteenderepertoar” och att reducera ovisshet i sina liv. När en individ 
tillfredsställt ett behov verkar det finnas en outtömlig källa som kommer upp 
med nya behov. (Rollinson et al, 1998) 
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Mål 
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5.1.3 Belöningar som motiverar individen 
 
Vi avslutar motivationsdelen med att beskriva olika typer av belöningar som 
motiverar individen. 
 
Belöningar utifrån – Belöningar som kommer utifrån till individen. Exempel 
är löner, försäkringar, pensioner och andra förmåner. Belöningen kommer 
från organisationen och individens möjlighet att bestämma dess storlek är 
begränsad. 
 
Belöningar inifrån –  Psykologiska belöningar inifrån individen själv som 
uppstår ur tillfredsställelsen av att vara del av en organisation eller själva 
utförandet av arbetsuppgiften. Exempel på detta är när individen får tillfälle 
att använda sin kunskap och sina förmågor, upplever känsla av utmaning eller 
tillfredsställelse med sin prestation. 
 
Sociala belöningar – Psykologiska belöningar som uppnås genom interaktion 
med andra. Sociala belöningar kan t ex uppstå ur känslan av att dela ett 
gemensamt mål med andra. De kan också uppstå när individen får erkännande 
av sina kollegor och bekräftelse av den egna identiteten. 
    (Rollinson et al, 1998) 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det hela tiden handlar om individer med 
individuella preferenser. Detta medför att definitionen av belöningar inte har 
samma betydelse för en individ som för en annan. Klart är dock att alla 
individer behöver alla tre formerna av belöningar. De sociala belöningarna 
kan inte ledningen ”planera”, de bygger på individers sociala interaktion. 
Ledningen väljer därför oftast att koncentrera sig på belöningarna utifrån och 
dem inifrån individen själv. De sistnämnda är mycket kraftfulla 
motivationsfaktorer. Det finns ofta inte tid och utrymme att ägna tid åt att 
utreda individers personliga behov och anordna arbetssituationen på ett 
optimalt sätt skriver Rollinson et al (1998). Vi anser att detta är mycket 
intressant och en viktig del i vår uppsats. I vår empiriska del strävar vi efter 
att undersöka hur företag kan göra utrymme för individer och tillfredsställa 
deras behov på ett sätt som är lönsamt för, och i förlängningen gynnar, båda 
parter. 
  
Vidare går författarna igenom några faktorer som kan förhindra utveckling av 
motivation: 
 
Hinder relaterade till arbetet – Grundläggande egenskaper hos arbetet som 
tar bort möjligheten till behovstillfredsställelse för individen. Exempel på 
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detta är när arbetsuppgiften är monoton och det ej finns någon utmaning som 
sporrar till utveckling. 
 
Målblockering – ett tillstånd där vilja till motivation finns men möjligheten 
till måluppfyllelse är omintetgjord. Detta leder oftast till frustration över 
arbetssituationen. Exempel på målblockering kan vara olika regler som 
förhindrar att produktionen sker på bästa möjliga sätt. 
 
Om något av ovanstående hinder uppstår kan individen välja mellan två 
sorters beteende:  
 
Adaptivt beteende – beteende som syftar till att få bort eller kringgå 
målblockering.  
 
Icke-adaptivt beteende – beteende som inte beaktar att måluppfyllelsen är 
blockerad. Detta kan bl a ta sig uttryck i projicering, fixering, aggression eller 
att individen lämnar arbetet.  

(Ibid) 
    
 
5.2 Attityder 
 
Attityder är något människan lär sig. Genom socialiseringsprocessen imiterar 
hon sina föräldrar, sedan anpassar hon sig efter dem hon umgås med och 
andra sociala grupper. Människan upptäcker vilka attityder som passar hennes 
sociala situation och vilka attityder hon anser stämmer bäst in på hennes 
självbild. (Statt, 1994) 
 
Attityder är starkt känslomässigt laddade och något alla har. I ett 
företagsekonomiskt sammanhang är de relevanta då de anses vara uttryck för 
hur en individ i organisationen kommer att agera i ett senare läge. Attityden 
hos individerna i organisationen spelar många gånger en betydelsefull roll vid 
utvecklande av motivation och i senare led kreativitet och innovationer. (Ibid) 
 
I denna uppsats utgår vi från följande definition av attityd: 
 
”a mental and neural state of readiness, organised through experience, 
exerting a directive or dynamic influence upon the individual’s response to all 
objects and situations with which it is related.” 
(Allport, 1954, s 45 i Rollinson et al, 1998, s 124) 
 
Innebörden av definitionen är att attityder hålls gentemot något specifikt som 
är en del av attitydbärarens värld och de reflekterar attitydbärarens erfarenhet 
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inom detta område av sitt liv. Attityder uppkommer till stor del genom 
erfarenheter och är varaktiga i sin karaktär. De ger uttryck för känslor och 
värderingar och är därför en viktig indikator för hur attitydbäraren agerar mot 
attitydobjektet. Eftersom attityder involverar tankeprocesser är de alltså inte 
något påtagligt som direkt kan observeras. Det går endast att dra slutsatsen att 
attityder existerar. (Rollinson et al, 1998) 
 
En attityd kan sägas bestå av tre komponenter. Alla tre är relaterade och ju 
högre samstämmighet dem emellan desto mer stabil anses attityden vara: 
 
Kognitiv komponent – Består av en individs tankeprocesser, uppfattningar, 
och vad han tror om attitydobjektet. 
 
Affektiv komponent – Individens känslor inför attitydobjektet. 
 
Beteende komponent – Med detta menas den tendens att agera på ett 
konsekvent och karakteristiskt sätt mot attitydobjektet. 

 
(Breckler, 1984, i Rollinson et al, 1998) 

 
 
5.2.1 Attitydförändring 
 
Det viktigaste när det gäller att hantera förändring av attityder är inte vad för 
slags attityd någon uttrycker, utan hur djupt de känslomässiga rötterna bakom 
den når. Attityder som är sociala uttryck för kraftfulla personliga känslor är 
mycket svåra att förändra. Även när människor är intellektuellt övertygade att 
attityder de har är felaktiga (som de exempelvis fått genom uppfostran) kan 
det vara mycket svårt för dem att förändra sina känslor och därmed också sitt 
beteende. Att förändra människors attityder med avsikt att i nästa led förändra 
deras beteende är en mycket viktig del av arbetsvärlden. (Statt, 1994) Det 
finns olika skäl till att attityder uppstår och senare förändras. Attityder finns 
till för att hjälpa individen uppnå olika mål i sitt liv och förändras när 
omständigheterna kräver det. Individer följer konsekvensprincipen när det 
gäller attityder. Med konsekvensprincipen menas att individen eftersträvar att 
uppleva följdriktighet, konsekvens, mellan de tre faktorerna hos en attityd – 
kognitiv, affektiv och beteende. (Ibid)  
 
Festinger introducerar en teori om kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är 
en mental obehagskänsla som individen på alla sätt vill undvika och den kan 
därigenom användas för att frammana attitydförändring. Den uppstår när en 
individ beter sig på ett sådant sätt att han går emot sina egna värderingar och 
attityder. Individen vill, som redan nämnts, uppleva konsekvens i sitt 
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beteende och leva och bete sig i linje med de attityder han har. När kognitiv 
dissonans uppstår tenderar individen att antingen förändra sin attityd eller sitt 
beteende. (Ibid)  
 
Försök till att förändra attityder sätts vanligtvis igång genom att den som vill 
övertala försöker skapa en dissonans som ska leda till förändring. Nedan 
följer faktorer som påverkar kommunikationsprocessen:  
 
Trovärdighet – Trovärdigheten hos personen som framför information (den s 
k källan) är mycket viktig. Om den som informerar (kommunicerar) är väl 
insatt i ämnet och om han upplevs som pålitlig kan detta ha en avgörande roll. 
Effektiviteten i kommunikationen ökar. Trovärdighetens dignitet ökar 
ytterligare om källan har förmåga att själv vara lyhörd för och ta upp kritik 
mot sitt budskap. (McGuire, 1985 i Statt, 1994) 
 
Åhörarna – Hur pass lätt det går att förändra en attityd beror mycket på 
åhöraren. Hur budskapet tas emot är i högsta grad individuellt. (Statt, 1994) 
 
Bumerangeffekten – Försök att förändra en attityd kan ibland slå tillbaka. Om 
individen upplever att det nya budskapet på något sätt hotar något han håller 
högt, t ex frihet i något avseende, kan resultatet bli att han tar en än mer 
bestämd inställning i motsatt riktning mot budskapet. (Brehm, 1972 i 
Rollinson et al, 1998) 
 
 
5.3 Arbetstillfredsställelse 
 
En individs prestation, attityd och motivation är kopplad till hur pass 
meningsfull och tillfredsställande han upplever sin situation. Det är därför 
relevant att mäta arbetstillfredsställelse. Det pågår idag debatt bland forskarna  
huruvida det är arbetsförhållandena eller lönen som har störst betydelse för 
motivation och arbetstillfredsställelse för individen. Argument finns för båda 
sidor. Klarlagt är ändå att båda har betydelse. Är arbetstillfredsställelsen låg 
finns också risken att den anställde lämnar organisationen.  
 
Nedanstående nio faktorer som beskriver arbetets innehåll ingår i en modell 
som utarbetats av Warr (1987 i Statt, 1994): 
 
-  möjlighet till kontroll 
-  möjlighet för kunskapsutövning 
-  mål och uppgiftskrav 
-  variation 
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-  omgivning  
-  inkomstmöjligheter 
-  fysisk trygghet 
-  möjlighet till interpersonella kontakter 
-  värderad social position 
 
Genom att mäta/jämföra de olika faktorerna kan man få fram en form av 
värdering av arbetstillfredsställelse. Warr jämför sina faktorer med vitaminer 
och hävdar att somliga kan man inte få för mycket av medan andra, trots att vi 
behöver dem, är skadliga i alltför höga doser. Parallellen han drar är att 
pengar, trygghet och social position kan individen inte få för mycket av 
medan de övriga sex kan vara skadliga i för hög dos. (1987, i Statt, 1994)  
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6 Tillvaratagande av innovativ kraft 
 
I detta kapitel beskriver vi strategier och strukturer som kan underlätta för 
innovativ kraft att blomstra. Dessutom behandlar vi ledarskap i ett innovativt 
företag samt för- och nackdelar med gruppen som innovatör. 
 
 
6.1 Strategi och struktur 
 
”The innovative companies tend to be innovative from stem to stern”  
 
menar Peters & Austin (1985, s 190). Det är helt enkelt viktigt med 
regelbunden innovation i hela företaget, d v s på alla nivåer och i alla 
funktioner (ibid). Vedin (1995, s 44) uttrycker ungefär samma sak när han 
skriver: 
 
 ”Det ligger en oerhörd potential i att utnyttja idéer från alla medarbetare, 
alla anställda, på djupet och på bredden.” 
 
Idéverksamhet på bredden, d v s när alla medarbetare deltar med idéer, har 
stor betydelse för företag. Vedin (1995) har i studier kommit fram till att 
ungefär hälften av alla idéer, som i vinstsiffror kan räknas som lyckade, 
kommer från medarbetare som inte direkt arbetar med forskning och 
utveckling (FoU). Resten står FoU för. Som exempel på ovanstående kan 
nämnas ett mindre framgångsrikt japanskt företag som inte var bra på att ta 
hand om de anställdas idéer. Företagsledningen startade ett tvåårigt program 
för att bli bättre att kunna ta tillvara på dessa idéer. Det ledde bland annat till 
att det kom fram idéer som gav kostnadsbesparingar på två miljarder kronor 
per år. Japansk industri är bäst i världen när det gäller idéverksamhet (i  
genomsnitt 12 förslag per anställd och år). Sverige ligger också bra till när det 
gäller just idéverksamhet. (Vedin, 1995) 
 
Det räcker inte att enbart ha en bra klimat för idéer, de måste också tas om 
hand. Ottosson (1999) liknar utvecklingen av innovationer vid en biologisk 
process. Idén är fröet som måste sättas i rätt jord och klimat för att det ska 
kunna växa och utvecklas. Om fröet sätts på urberget dör det snabbt. 
Dessutom måste någon sköta om fröet och ge det näring. 
    
Det är alltså viktigt att komma ihåg att innovation inte är någon naturlig eller 
spontan process. Företaget måste medvetet eftersträva innovation och 
nyföretagande. Det krävs helt enkelt att företaget bygger in nyföretagaranda i 
det existerande företagets struktur. Innovation måste göras till något attraktivt 
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och bli en del av den normala vardagen i företaget. (Drucker, 1985) 
Intraprenörsskap är en term som används när företag vill skapa 
entreprenörsanda inom själva organisationen och på så sätt uppmuntra 
innovation. (Robbins, 1990 och Kuratko & Hodgetts, 1989)  
 
Förutom att uppmuntra entreprenörsanda måste företaget utveckla ett klimat 
som stimulerar innovativ kraft hos medarbetare och som får dem att utveckla 
sin potential. Att använda strategier och strukturer som uppmuntrar och 
stödjer personalen är ett bra sätt att skapa ett positivt innovationsklimat. 
Nedan följer en sammanställning av strategier och strukturer som vi hittat hos 
olika författare: 
 
Uppmuntra handling: Peters & Waterman  (1982) fann i en undersökning av 
vad de kallar mästarföretag (d v s stora och innovativa företag) att de lägger 
tonvikten på handling. Självständighet och entreprenörskap uppmuntras hos 
medarbetare på alla nivåer i organisationen och ledningen ser sina anställda 
som den viktigaste källan till kvalitet och produktivitet. (Ibid) I detta ligger 
också att ge medarbetare individuellt ansvar och förtroende (Scanlan, 1981 i 
Kurathko & Hodgetts, 1989). 
 
Uppmuntra kreativitet: Att skapa en kreativ miljö i företaget är en 
förutsättning för att den innovativa kraften ska kunna blomstra. 
Organisationsklimatet påverkar individens kreativa beteende och därmed 
också företagets innovativa kapacitet (Ekvall et al, 1985). Kreativiteten i en 
organisation stimuleras således positivt om klimatet är det rätta. Vedin (1995) 
menar att om det kreativa klimatet är olika för olika avdelningar, så innebär 
det i praktiken att de också har olika företagskultur. Nedan följer ett antal 
punkter som karaktäriserar ett kreativt klimat. De överensstämmer i mångt 
och mycket med de strategier och strukturer som vi tar upp i detta kapitel, 
men vi tycker de tål att upprepas.  
 
- att ledningen litar på de anställda 
- vilja att acceptera förändringar 
- öppen kommunikation i företaget 
- mycket kontakt med omvärlden 
- vilja att prova nya idéer 
- att misslyckanden accepteras 
- att olika tekniker för att uppmuntra idéer utnyttjas t ex brainstorming och    

idéforum, förslagssystem 
- val av personal och befordran baserad på meriter 
- tillräckliga resurser för att uppnå satta mål 
- idé utvärderas utifrån idéen ej idégivaren 
- alla idéer får en chans 
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- decentraliserad och mångskiftande organisation 
- tillåter avvikande beteende 

(sammanställning av punkter ur Kuratko & 
Hodgetts, 1989, och Vedin, 1995) 

 
När ett företag lyckas skapa ett kreativt klimat stimuleras och motiveras 
medarbetarna positivt och möjligheten att hitta innovationer ökar. En kreativ 
miljö är inte bara viktigt för att få fram idéer utan också för att stimulera de 
människor som redan är kreativa och få dem att stanna i företaget samt att 
locka till sig nya medarbetare. (Vedin, 1995) Figur 6 tycker vi visar dessa 
samband på ett bra sätt.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Motivation 
 
   Mindre frustration 
 
  Behåller kreativ personal 
 
 
Figur 6  Kreativiteten som föder sig själv och tvärtom (Källa Twiss, i Vedin, 1995, s 127) 
 
 
Tolerera misslyckanden och avveckla olönsam verksamhet: En innovation 
startar i en liten skala men ska sedan sluta i något stort. Om så inte är fallet 
måste företaget avveckla projektet. (Drucker, 1985) Ett misslyckande får dock 
inte leda till negativa konsekvenser för idégivare och projektledare. 
Misslyckande måste accepteras som en nödvändig del av lärande och 
utveckling i innovativa företag. (Vedin, 1995) Det viktiga är helt enkelt inte 
att minimera risker utan att se till att samma misstag inte upprepas om och om 
igen. (Clifford & Cavanagh, 1985) 
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Företagsledningen måste också vara medveten om att existerande produkter, 
tjänster o s v har begränsad livslängd vilket gör innovation till något 
nödvändigt. Olönsam verksamhet måste bort för att ge plats för innovation. 
(Drucker, 1985) Att vara innovativ är helt enkelt det samma som att göra sig 
av med det gamla menar Drucker (1992). Om inte företaget lyckas med det 
kommer det att förgifta sig själv och så småningom dö (ibid). Ottosson (1999) 
är inte fullt så dramatisk men menar dock att alla försök att hålla kvar 
gammalt tänkande och teknik är det samma som att missa affärsmöjligheter. 
Det gäller att ha ordentlig kontroll på verksamheten och verkligen söka efter 
svagheter för att ha möjlighet att förnya den.  
 
Belöna innovation och innovativ personal: Peters och Waterman (1982) 
menar att det är bättre att uppmuntra majoriteten av de anställda i ett företag 
lite grand än att ge ett fåtal anställda mycket. De menar att företaget blir 
betydligt mer innovativt på det sättet. Det är viktigt att skapa känsla av 
samhörighet och inte konkurrens. Vedin (1995) är inne på samma linje. Han 
menar att små belöningar är stimulerande medan alltför stora belöningar 
skapar konkurrens mellan individer istället för gemenskap. 
 
Drucker (1985) menar tvärtom att företaget särskilt ska belöna den personal 
som är uttalat innovativ. De måste uppmuntras om de ska fortsätta att vara 
innovativa menar han. Det finns olika sätt att belöna personer som 
framgångsrikt utvecklar nya innovationer. Antingen kan han erbjudas högre 
rang i företaget, t ex chefsposition med sammanhängande lön och bonus eller 
så kan företaget erbjuda viss andel i eventuell framtida vinst. (Ibid) Även 
Scanlan (1981 i Kuratko & Hodgetts, 1989) menar att belöningen ska kopplas 
till resultatet av de innovativa idéerna. 
 
Uppmuntra informell kommunikation och informella möten: Kommunikation 
måste underlättas i företaget, både vertikalt och lateralt (Robbins, 1990). Både 
den fysiska och den sociala miljön bör utformas för att stimulera den 
informella kommunikationen mellan människor. (Peters & Waterman, 1982) 
Att uppmuntra informell kontakt mellan olika kreativa människor skapar stora 
möjligheter för företaget. Vedin (1995) menar att när kreativa människor 
träffas så blir summan av ett plus ett plus ett fem. Han menar också att det kan 
vara betydelsefullt att ordna forum för kreativitet och även bjuda in 
utomstående för att få fram nya idéer.  
 
Tydliga mål och visioner: För att skapa engagemang och kreativitet hos 
medarbetare krävs också, enligt Vedin (1995), att de får en helhetssyn på 
företaget, dess mål och visioner med verksamheten och företagets plats i 
samhället. Företaget bör alltså ha en plan med tydligt angivna mål och 
visioner både för verksamheten men också för innovationer (Drucker, 1986). 
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Dessa måste regelbundet vitaliseras och uttryckas för att bli effektiva 
(Clifford & Cavanagh, 1985). Målen måste vara tydliga och både personal 
och ledning bör vara överens om dem (Scanlan, 1981 i Kuratko & Hodgetts, 
1989). Hamel och Prahalad (1995) konstaterar att vägledning är 
företagsledningens viktigaste roll och inte kontroll och styrning. Det gäller att 
ge mål och ramar för verksamheten för att sedan delegera genomförande och 
kontroll.  
 
Företagets kultur (värderingar, trossystem, riter, symboler, språk och bärande 
myter, legender och sagor) måste enligt Vedin (1995) och Peters och 
Waterman (1982) vara inriktad på att uppmuntra och att ta hand om idéer 
annars kommer det inte att göras. Kulturellt starka företag kan snabbare 
genomföra organisatoriska förändringar, vilket är viktigt för innovativa 
företag (Peters & Waterman, 1982).  
 
Riskvilja och resurser: Företagets ledning måste våga ta risker för att 
företaget ska kunna utvecklas. Utan risktagande blir det ingen innovation i 
företaget eftersom risk är en del av innovationen. (Clifford & Cavanagh, 
1985) Stora krav ställs också på att resurser för innovation både i form av 
personal och pengar görs tillgängliga (Drucker, 1985).  
 
Feedback: Någon form av mätning av innovationsförmåga gör företaget mer 
mottagligt för nyföretagarandan. Feedback måste byggas in i  
innovationsprojekten för att företaget ska kunna se vad som gått bra och vad 
det finns för problem och begränsningar. Innovationsförsök bör systematiskt 
gås igenom och ledningen måste väga samman företagets 
innovationsprestationer med de uppsatta målen, företagets resultat och dess 
ställning på marknaden. (Drucker, 1985) Även den enskilda individen liksom 
arbetsgruppen behöver ges feedback och positiv uppmuntran (Scanlan, 1981 i 
Kuratko & Hodgetts, 1989). 
 
Anpassa organisationen: Olika typer av idéer behöver olika 
utvecklingsapparat. Inom ett och samma företag kan det finnas flera olika 
ställen där utveckling av idéer kan ske. Utvecklingen kan till exempel ske i 
divisionerna, centralt på FoU, i separat utvecklingsbolag, stiftelser eller 
separata projekt. Idéer som inte direkt passar i den ordinarie verksamheten 
kan utvecklas i nyskapade bolag (avknoppning). (Vedin, 1995) Drucker 
(1985) menar att inledningsvis måste nya idéer och projekt organiseras 
separat från det gamla och redan existerande. Om det blandas in i redan 
existerande verksamhet är risken stor att innovationen möts av ointresse eller 
förbiseende och försvinner. Genom att ge innovationsprojekt en självständig 
ställning kan kostnader som de omöjligt kan bära tas bort. (Ibid) Peters och 
Waterman (1982) menar att innovativa företag har en enkel 
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organisationsstruktur med stor grad av decentralisering men är starkt 
centraliserade när det gäller t ex grundläggande värderingar. Decentralisering 
måste gälla både beslut om och kontroll av verksamheten (Robbins, 1990). 
Clifford och Cavanagh (1985) menar att innovation och byråkrati inte går att 
förena. Byråkrati är till för att minimera risker, medan risktagande är en del 
av innovationen. Genom att skapa flexibla ad-hocstrukturer inom byråkratin 
kan kreativitet och innovation stimuleras och därigenom finns det även 
möjlighet att behålla kreativa människor i företaget (Robbins, 1990). Ottosson 
(1999) anser att all innovationsverksamhet bör genomföras i projektform. Det 
är viktigt att den eller de som satts att leda ett nytt projekt har hela ansvaret 
för det (Drucker, 1986). 
 
Det viktiga är egentligen inte hur utvecklingen organiseras utan att idéerna 
samlas in. Ett sätt kan vara att ha en idéombudsman som letar efter och tar 
hand om idéer, både externt  och internt. (Vedin, 1995) Någon i högsta 
ledningen bör ägna speciell uppmärksamhet åt innovationer för att fånga upp 
idéerna, hitta eventuella problem och ta avgörande beslut om att gå vidare 
med projektet eller lägga ner det menar Drucker (1985). Dessutom anser han 
att det är viktigt att inte blanda administrativa enheter med de som arbetar 
med innovationer.  
 
Företag har olika strategier för att uppmuntra innovation. Vi avslutar detta 
avsnitt med en sammanställning baserad på Kanter (1985, i Kurathko & 
Hodgetts, 1989) av de tre mest förekommande målen med dessa strategier och 
hur de kan uppnås.  
 
MÅL PROGRAM 
 
Se till att existerande system, Minska onödig byråkrati 
strukturer och arbetssätt inte Uppmuntra kommunikation mellan 
hindrar den flexibilitet och avdelningar och funktioner 
snabba agerande som innovation Ändra budget och redovisningssätt 
kräver. 
 
Förse entreprenörsprojekt med Använd speciella projektbudgets,  
sporrar och rätt verktyg internt avsatt riskvilligt kapital och 
 fonder. 
 Ge projekt oinskränkt tid  
 Utvärdering, stöd och belöningssystem 
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Leta efter synergier mellan olika Uppmuntra gemensamma projekt  
affärsområden så att nya möjligheter mellan avdelningar, divisioner och 
upptäcks företag. 
 Använd möten och idéutbyte för att  
 stimulera kommunikation och  
 informationsutbyte över gränserna. 
 
 
6.2 Ledarskap  
 
Företagsledningen måste vidta ett antal praktiska åtgärder för att stimulera 
innovation. Medarbetare i företaget måste göras uppmärksamma och inriktade 
på att hitta möjligheter till förnyelse. Hela ledningsgruppen måste vara 
involverad och det gäller att hålla ögonen öppna för avdelningar och 
människor som är innovativa. (Drucker, 1985) 
 
Företagsledningen måste också kunna avgöra vad som behöver kontrolleras 
noga och vad som inte behöver det. Utöver de få faktorer som kräver 
noggrann kontroll måste ledningen överlåta beslut och befogenheter till 
underställda chefer och lita på deras omdöme. Det är viktigt att VD låter en 
chef vara just chef. (Clifford & Cavanagh, 1985) Kuczmarski (1996) betonar 
också han att ledningen måste ha förtroende för underordnade chefer och 
övriga anställda. Uppmuntran, belöning och respekt måste vara nyckelord för 
ledningen. Respekt för individen och att behandla medarbetare som vuxna 
människor är avgörande för om företaget och dess ledning ska bli 
framgångsrikt. Uppmärksamhet och empati är därför värdefulla egenskaper 
hos ledare i innovativa företag. (Peters & Waterman, 1982). 
Företagsledningens förmåga att ingjuta innovation genom visioner, 
värderingar och mål är avgörande för företaget. Det gäller för ledningen att få 
medarbetare att förstå och anamma dessa värderingar. (Clifford & Cavanagh, 
1985) Peters och Waterman (1982) understryker också vikten för företagets 
ledning att få ut sina visioner och mål för verksamheten. Detta sker bäst, 
menar de,  genom att handla i enlighet med målen och visionerna och att helt 
enkelt delta i verksamheten. Ledningens roll är enligt Kuczmarski (1996) att 
låta innovativa normer och värderingar genomsyra företaget och utifrån detta 
skapa innovativa team inom företaget. 
 
Drucker (1992) betonar också vikten av att ledningen ser sig omkring i 
omvärlden för att snabbt kunna snappa upp olika signaler. Ledningen måste se 
till att hitta den information som behövs för att göra sitt arbete d v s den måste 
ta ansvar för det egna informationsbehovet. Att bygga in lärande i hela 
systemet är ett bra sätt att få både ledning och medarbetare att utvecklas och 
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bli mer lyhörd. Peters (1996) menar också att ledarskapskompetens är det 
samma som att ha en förmåga att kunna utveckla andra. 
 
Vi har vid genomgång av litteraturen hittat olika typer av ledarskap som 
kopplas till innovativa företag. Vi avslutar detta avsnitt med en genomgång av 
dessa. Enligt Vedin (1995) går ett framgångsrikt ledarskap ut på idéer. 
Människor är för många företag den viktigaste framgångsfaktorn. Chefer i 
framgångsrika företag beskrivs ofta utifrån kompetens i fråga om mänskliga 
relationer (relationsorienterat ledarskap) samt effektivitet i planering 
(planeringsinriktad ledarskap). (Ibid) Att framhäva vikten av den mänskliga 
kontakten och personlighetsutveckling blir allt viktigare för ledaren. Som 
tidigare nämnts måste kunnande som finns hos företagets anställda tas om 
hand och värdesättas. (Clifford & Cavanagh, 1985) Ekvall (i Vedin, 1995) 
betonar också förmågan till ständig omprövning och förändring. En 
förändringsinriktad chef accepterar idéer, skapar visioner och vågar ta risker. 
Verksamhetsklimatet är dynamiskt och det råder engagemang och motivation 
även om chefen kanske inte alltid upplevs som konsekvent.  
 
Personligt ledarskap kallar Clifford och Cavanagh (1985) det för när ledaren 
dels kan få acceptans för värderingar men också månar om dessa samt om 
sina medarbetare. En viktig del för den framgångsrika ledaren är också att 
acceptera sina och företagets begränsningar samt att han vet att någon gång 
måste någon annan, som förhoppningsvis är minst lika duktig, ta över 
ledningen av företaget. För att klara av det krävs personlig trygghet och 
vidsynthet hos ledningen. (Ibid) 
 
Ett entreprenöriellt ledarskap kännetecknas av förändringsvilja, flexibilitet 
och vilja att ta risker (Ottosson, 1999). Denna ledare söker helt enkelt efter 
förändring, reagerar på den och exploaterar den (Drucker, 1985). 
Handlingskraft och visioner kan sägas vara ett nyckelord för den 
entreprenöriella ledaren. Den mer traditionella företagsledarens nyckelord är 
snarare planering och samordning. I medelstora och stora företag som är 
inställda på innovation krävs en kombination av dessa ledare. (Ottosson, 
1999) 
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6.3 Gruppen som innovatör  
 
 
Företag uppmanar ofta de anställda att arbeta i grupp. Vi väljer därför att 
kortfattat gå igenom några för- och nackdelar med grupparbete vid 
innovation. 
 
Fördelar med grupper är att gruppen kan representera en större samlad 
kunskap och informationsmängd jämfört med den enskilde individen. 
Gruppen ger fler möjligheter då det kan finnas olika sätt att uppfatta och 
attackera problemet bland medlemmarna.  Ytterligare fördelar är att det är 
lättare att få acceptans för beslutet i vidare kretsar om flera står bakom. Fler är 
insatta i problemet och har fått insikt i mål, hinder och alternativa lösningar 
och kan därför lättare se motiven för beslut. (Ekvall, 1988) 
 
Det finns dock påtagliga nackdelar. Det sociala trycket som lätt uppstår i en 
grupp verkar för konformitet. Individen i gruppen hyser en önskan att vara en 
god gruppmedlem och rädslan för att bli avvisad av gruppen tenderar att 
dämpa motsättningar och gynna consensus. Grupper kan också bli 
dominerade av känslor till den grad att uppgiften glöms bort. T ex kan tävlan 
uppstå och individerna bryr sig mest om att ”vinna” över varandras åsikter. 
Enligt Ekvall (1988) visar resultat av forskning att det är stora risker förenade 
med kreativt arbete i grupp. Goda idéer blir nedtryckta och borttrollade i 
grupprocessen. Endast idéer som omfattas av en majoritet överlever. (Ekvall, 
1988) 
 
En metod att avvärja nackdelarna är genom ledarskapet (se även kap 6.2). Det 
ger möjligheter att frigöra och ta tillvara den innovativa potentialen i gruppen. 
Ekvall förordar en gruppledarroll som är procedurinriktad och går ut på att 
leda problemlösningsprocessen i gruppen så att de positiva möjligheterna tas 
till vara och de negativa hålls i schack. ”Brainstorming” med dess bärande 
princip om uppskjuten kritik framhålls. Metoden ger i lyckliga fall en 
atmosfär av lekfullhet som är idéstimulerande. När den inre censorn blir 
bortkopplad för en stund skapas en spontan, barnslig stämning, som ger de lite 
mer vilda och originella idéerna en möjlighet att ta plats i medvetandet. Vid 
sådana tillfällen sker en s k produktiv regression. (Ibid) 
 
För att en grupp skall kunna vara kreativ krävs att den är uppgifts/målinriktad. 
Sådana grupper brukar betecknas som ”mogna”. Gruppen fungerar bäst om 
den består av både idérika, logiskt och kritiskt fungerande medlemmar. Den 
blir än mer produktiv om det råder en varm och tillitsfull stämning. (Ekvall, 
1988) 
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7 Intervjuer 
 
Här följer de sex intervjuer vi gjort. Intervjuerna har haft karaktären av samtal 
vilket gör att tyngdpunkten i de olika intervjuerna är olika. Vi har dock inte 
strävat efter samstämmighet utan efter att få en så bred bild som möjligt. Vid 
utskrift av intervjuerna har vi, för enkelhetens skull, använt ”han” när vid 
beskrivning av t ex  en ledare eller innovatör. Alla de intervjuade har dock 
påpekat att det lika gärna kan vara en ”hon”. Viss information i de inledande 
företagspresentationerna är hämtade från respektive företags hemsida, 
informationsmaterial eller årsredovisning. 
 
 

7.1 Pierre Brandt, Saab Aerospace 
 
Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag. Vi har besökt 
Saab Aerospace beläget i Linköping, där bl a flygplanet JAS Gripen byggs. 
1999 hade Saab Aerospace en omsättning på 3 803 MSEK och antalet 
anställda var cirka 4 000. Vi har intervjuat Pierre Brandt, 
verksamhetsutvecklare. 
 
På Saab Gripen produktion startades 1997 projekt för att etablera ständig 
förbättring. En plan upprättades som följer en trestegs-utveckling: 
 
Steg 1 Målstyrning 
Steg 2 Förbättringsaktiviteter. Aktiviteter som hjälper till att lösa problem på 
ett strukturerat sätt. 
Steg 3 Verksamhetsanalys.  
 
De olika delarna av planen går in i varandra. Det förs en dialog och ett 
samspel som ger utveckling. Det är tre nivåer på deltagarna i projektet: 
Områdeschefer, linjechefer och medarbetare. 
 
Vår intervju berörde huvudsakligen de första två stegen därför följer 
redovisningen av intervjun samma ordning. 
 
Målstyrningen är mycket viktig. I alla grupper utformas gemensamma mål. 
Det är väsentligt att rent praktiskt och fysiskt veta vad man strävar efter. 
Individen måste fråga sig: Vad vill jag? Överensstämmer det med gruppen? 
Det viktiga och vad det handlar om är att vad ”jag vill” ska överensstämma 
med vad man i verkligheten strävar efter. Målbilderna ska utgå från nuläget: 
Vart ska vi? Med vilka värderingar vill vi nå dit? Vad vill vi utveckla? Hur 
ska det gå till? Vad ska vi avveckla? För att få kontinuerlig utveckling behövs 
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aktiva medskapande människor. Alla ska vara medvetna om visioner och veta 
varför vi gör något. Det kan vara en aha-upplevelse att förstå varför något 
görs. 
 
 ”Många upplever att det inte är så mycket mening, det är en brist i att inte se 
helheten. Inse att jag är faktiskt viktig i den här kedjan.” 
 
Det är viktigt att se att man själv kan påverka, många små gör något stort 
tillsammans. Det gäller att jobba med målstyrning och samtidigt ta hänsyn till 
människan i organisationen.  
 
”Det finns en jättekraft i det här att tänka på sitt förhållningssätt. Det är 
viktigt att sporra människor till engagemang. Många byter yrke inom 
företaget. Jag tror att det handlar om att om jag vill så grejar jag det här.” 
 
Hösten -99 tränade en grupp medarbetare (20 personer) 
problemlösningsverktyg en gång per månad à 4 timmar. Det var bra men de 
kände sig sedan ensamma om sin kunskap när det gällde att praktisera den i 
verkligheten. För att råda bot på problemet med de anställdas bristfälliga 
delaktighet i utvecklingen startades då ett nytt delprojekt som berör hela 
Gripen konstruktion och produktion. 1000 personer är involverade och 
projektet leds av Pierre Brandt i samarbete med konsultföretaget Sunnanå 
Utveckling AB. Tidsmässigt avsätts tre arbetsdagar, två vid första tillfället 
och sedan en uppföljningsdag efter åtta veckor. Åtta konsulter kommer till 
Saab och man arbetar gruppvis med 65 grupper à 15 personer.  Projektet 
syftar till utveckling och ett medskapande förhållnings- och arbetssätt samt 
lagarbete. Man arbetar i grupper och uppmanar till dialog. Projektledarna 
försöker få deltagarna att tänka till om hur de lever sina liv och vad de 
egentligen vill. Det poängteras att en individs livssituation är en följd av val 
han gjort. Det kan vara en ganska omskakande insikt för deltagarna. Vidare 
gör man jämförelser mellan ett medskapande förhållningssätt som innebär att 
individen är aktiv och tänker positivt och ett konsumerande förhållningssätt 
som är passivt och resignerat, konstaterande. Det tränas också spelregler för 
hur man skall förhålla sig mot varandra, respektera varandras olikheter o s v . 
Det ska vara stimulerande för individerna. De ska uppleva att de kan påverka 
sin situation.   
 
”I vardagen köper individen hus, tar försäkringar etc och tar beslut om sitt 
liv. Det är viktigt att få göra det i jobbsituationen också.” 
 
Brandt talar om ett förhållningssätt att se livet som en cirkel med familj, fritid 
och jobb. Han menar att ofta tenderar individer att ha ett annat 
förhållningssätt till jobbet än till de andra delarna. Detta vill företaget försöka 



39 
 

 

ändra på.  Saab vill hjälpa sina medarbetare till att hitta ett läge där deras inre 
vilja är i balans med den yttre verkligheten och på vägens gång bli medveten 
om möjligheterna för ett positivt, aktivt sätt att fungera. Detta gagnar i nästa 
led företaget.  
 
”Mår jag bättre ger jag till andra människor och då mår vi bättre.” 
 
Det har funnits tendenser till ett ”vi – de” tänkande mellan olika delar av 
företaget. 
 
”När det blir för mycket vi och de ser vi inte till det gemensammas bästa. Det 
gemensamma är att bygga flygplan.” 
 
Detta var också ett skäl till att företaget började leta efter 
medarbetarutbildningen som ska få de anställda att ta mer ansvar och vara 
mer aktiva. Tidigare efterfrågades fel saker, individerna blev passiva och 
styrda av regler. 
 
”Det viktiga är att ta egna hanterbara steg mot den egna individuella 
målbilden.”  
 
Projektet kräver tid, allas engagemang och uthållighet. Det är en evolution att 
få in ett annat tänkande och beteende. Saab Gripens vision är: Att alla ska 
trivas och visa engagemang. Att det inte skall vara några vi – dom 
motsättningar. Ledaren ska utveckla medarbetarna. Medarbetarna ska ha 
ansvar och befogenheter. (Idag är det mest ansvar och då upplever man 
vanmakt.) 
 
Det är viktigt att ”vilja” och ”tillåta sig göra”. Det enskilda jaget gör 
skillnaden.  
 
”Det går inte att vänta på ”man” och ”någon”. Vi tror på att om en 
människa utvecklas, utvecklas verksamheten och det går sedan tillbaka till 
människan.”  
 
Det medskapande förhållningssättet innebär att individen frågar sig: Vad kan 
jag? Vad vill jag? Vad vågar jag? Hur förhåller jag mig 
till/handskas/bearbetar jag X? Individen ska tänka efter vad han riktar sin 
energi på, flykt- eller kampbeteende? Den andra viktiga delen är att se 
tillbaka: Vad har jag lärt mig?  
 
”Det är enormt utvecklande. Då går det fort.” 
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Lagandan är viktig. Projektet innebär träning av den. Det svåra är att få det 
man tränat på att fungera vid match d v s ute i organisationen. Det måste först 
bli en mental förändring säger Brandt det tar tid tills det också sker i beteende 
och förhållningssätt. 
 
Det är som nämnts viktigt att den påbörjade utvecklingen sker i små 
hanterbara steg. Det är bra att föra dagbok en gång i vecka skriva ner tankar 
och känslor. Vi är ofta duktiga på att sätta upp mål men svaga på att 
genomföra. Mycket anses självklart d v s klart för mig själv men det betyder 
inte att det är ”allklart”, klart för alla.  
 
”Många är rädda för att gå ur sin trygghetszon. Mitt enda sätt att öka zonen 
är att lära mig nya saker. Att våga bryta mönster. Den mognaden kommer 
inte så fort, att inse att det beror faktiskt på mig” 
 
Det är viktigt med bekräftelse och med feedback att man stödjer varandra i 
utvecklingsprocessen. Attityder, tankar, känslor påverkas hela tiden av 
omgivningen.  
 
”Sedan väljer jag faktiskt vad jag vill känna. Även om det är så att det sker 
omedvetet kan man bli medveten och säga ”jag vill inte vara förbannad.” 
 
 ”Jag brinner ju för det här med förändringsarbete och för det här med 
människan. Det är vi som är kraften.”  
 
”Vi mognar olika fort. Mognandet är beroende av vad vi får för input på 
jobbet, i familjen och bland vänner. Så fortsätt utvecklas! Vi är människor 
inga maskiner det viktiga är hur vi tar hand om varandra” 
 
En viktig startpunkt är att rätt person blir ledare. Han bör engagera sig och 
efterfråga deltagande mer än vad som nu sker, som läget är har ledarna ofta 
svårt att praktisera sin kunskap. Ledarskapet ska vara bränslet i 
organisationen och man får aldrig gå förbi honom. Ledaren ska ha en vilja att 
utveckla och vara intresserad av människor. Han ska ha en empatisk förmåga 
och kunna stödja och uppmuntra. Brandt trycker särskilt på hur viktigt det är 
vad som efterfrågas uppifrån. Ledningens förhållningssätt präglar hela 
organisationen. Barn gör som föräldrar gör och så är det även i relationen 
mellan ledare och medarbetare. Därför är det viktigt att ledaren jobbar med 
rätt saker.  
 
Det finns en förslagsverksamhet för idéer. Om initiativtagaren får betalt beror 
på om idén utvecklas eller inte. Anställda roterar inom Saab för att få olika 
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synsätt på hur man kan påverka sin situation. Utvecklingsmål stödjer i sådana 
fall verksamhetsmål. Det finns belöningssystem även för detta. 
 
Det utbildningscentrum som finns på Saab är en resurs. Förslag från en 
avdelning kan kanske växa och bli till gagn för många. Saab praktiserar också 
en cirkulationspraktik där medarbetare praktiserar hos en kund eller 
leverantör. Det är till för att parterna ska lära känna varandra bättre och riva 
murar. När parterna förstår varandra blir de mer ödmjuk. Detta samarbete är 
också en mötesplats som kan leda till innovationer. 
 
”Det är en livsstil att utveckla ett lärande sätt; tänka, känna, göra, vara. Alla 
tar inte till sig budskapet men när vi är 40, 50, 60% som gör det, OJ, vilken 
kraft!” 
 
 
7.2 Anders Törne, Carlstedt Research & Technology, 
CR&T 
 
CR&T bildades 1994. CR&T är ett konsult och forskningsföretag inom IT-
området med kontor  i Göteborg, Stockholm och Linköping. Företaget har 
idag 45 anställda. Sedan 1997 äger Investment AB Bure 45% av företaget 
medan de anställda äger resterande 55%. 1998 hade CR&T en omsättning på 
29 MSEK. Vi har intervjuat Anders Törne, kontorschef, Linköping 
 
CR&T är en konsultverksamhet men de har med tiden kommit att samtidigt se 
sig själva som ett innovationsgenereringsföretag. I sin konsultverksamhet 
samarbetar företaget med större svenska industriföretag som Ericsson och 
Volvo. Företaget arbetar med avancerad utveckling av mjukvara, IT. Det 
speciella med företaget är den höga kompetensprofilen. CR&T rekryterar sina 
anställda från universitet och högskolor eller arbetslivet. Alla anställda har en 
utbildning motsvarande forskarkompetens. De är licentiater och doktorer 
inom respektive område, datorsystem eller datavetenskap. Spetskompetensen 
är företagets affärsidé. Det etablerade nätverket företaget har med 
universiteten bl a Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Universitet 
har också stor betydelse. CR&T har utifrån sett både en industriell och en 
akademisk trovärdighet.  
 
”Vi har den kreativa personalen - för oss gäller det att se till att den näring 
finns för att det skall kunna hända något.”  
 
När anställda kommer med idéer månar företaget om att ta tillvara kapaciteten 
hos idén och utveckla den vidare. Innovationsidéer uppstår ofta då konsulten 
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är ute på uppdrag i ett utomstående företag. Då samarbetar CR&T med det 
aktuella företaget och gör en undersökning av idéns utvecklingsmöjligheter. 
Är det utomstående företaget inte intresserat går CR&T vidare på egen hand. 
CR&T har två till tre personer (planeras att utökas till sex personer) som 
endast arbetar med att fånga upp dessa ”groddar”, innovationsidéer, och 
utvärdera och koordinera deras utvecklingsmöjligheter. Upplever företaget att 
det är en sund idé och man tror på den startas en projektverksamhet där 
CR&T går in med ca 500 000 kr. Under denna s k kuvösfas får innovatören 
ett halvår på sig att utveckla sin idé. Under perioden görs en teknisk 
bedömning av idéns kvalitet och om den överensstämmer med utvecklingen i 
övrigt, vad som kommer att gälla inför framtiden. Fungerar det bra efter 
kuvösfasen startas ett dotterbolag upp (s k knoppföretag). CR&T går in med 
ledningskompetens, infrastruktur och affärsutveckling. Infrastrukturen består 
av t ex ledningens vana att hantera kontrakt, riskinvesterare, juridisk hjälp att 
upprätta avtal och liknande. Den ursprunglige innovatören följer med sin idé 
och blir entreprenör i det nya företaget. Alla i CR&T blir delägare i det nya 
bolaget. En affärsplan upprättas. I det här skedet går riskinvesterare in och 
finansierar verksamheten, det rör sig om ca 10 miljoner kronor. 
Riskinvesterarna brukar stå kvar med sin kapitalsatsning fram till eventuell 
börsintroduktion, då de lämnar företaget.  
 
CR&T har fördelar av att de har god kompetens och erfarenhet av hur man 
hanterar riskföretag och riskinvestering (tekniska risker). Det finns ett 
ansamlat värde i företaget i form av den tekniska kompetensen, människorna 
som arbetar där och idéerna runt produkterna. Hittills har CR&T startat fyra 
dotterbolag och alla har varit framgångsrika på riskkapitalmarknaden och med 
sina produkter. De tjänster dotterbolaget fortsättningsvis behöver från CR&T 
köps in till samma priser som utomstående företag betalar, det är ingen 
subventionering.  
 
Det dras som synes igång stora projekt och görs stora kapitalsatsningar på de 
anställdas kreativitet och innovationsförmåga.  
 
”Det låter lätt men det är inget man gör helt enkelt.” 
 
 
CR&T använder sig av flera motivationsfaktorer. Den viktigaste är monetär 
belöning. Innovatören blir entreprenör i det nya företaget och delägare. Han 
får en möjlighet till självförverkligande, både genom utvecklandet av sin egen 
idé och genom personlig utveckling inom det nya bolaget. Det blir som att 
starta eget. Det är ett krav från CR&T att innovatören/idégivaren ska vara 
med och driva knoppföretaget. 
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”Det måste vara den person som känner att han vill göra det här och driva 
det. Det är en tung process att dra fram en produkt även att det verkar så lätt 
på IT-marknaden. Det går inte själv. Personen måste driva sin idé och offra 
mycket tid.” 
 
 ”CR&T hjälper och stöttar men det är personen själv som måste dra. Det är 
inte lätt att få gehör för sin idé på marknaden innovatören måste vara bra 
och uthållig.”  
 
Diskussionen går in på hur CR&T får tag på innovatörer som också är 
entreprenörer till sin läggning.  
 
”Det verkar som forskarutbildningen drar till sig en viss typ av människor 
som stämmer i alla fall någorlunda med bilden av en drivande entreprenör. I 
forskarutbildningen ingår skapandet naturligt, det är inte bara att jobba, man 
måste skapa. Men bara idéer räcker inte så långt, det krävs sen att det blir 
någonting lyckosamt. Det är sällan det liksom går själv. Det är otroligt 
mycket arbete.”  
 
De som söker sig till CR&T har ett eget intresse att ingå i den här typen av 
organisation menar Törne därmed har de ofta redan drivkraften.  
 
”Det är personer som vill vara med om det här.” 
 
Halvårsvis hålls utvecklings och planeringssamtal med de anställda vilket 
också är en del i främjandet av motivation och kreativitet. 
Företaget erbjuder två veckors utbildning varje år som de anställda väljer 
själva. Utbildningen ska ha direkt anslutning till arbetet, t ex konferenser och 
liknande, som utvecklar individen åt det håll som personen vill. Andra 
aktiviteter för konsulterna är att de skriver artiklar i tidskrifter och dylikt. 
 
CR&T har en platt organisationsstruktur. Ledningsfilosofin är ett informellt 
ledarskap. VD och vice VD är väldigt måna om att informera personalen 
istället för att bestämma ovanifrån. Kulturen är inriktad på 
consensusförfarande. Självklart är det VD som bestämmer men han är 
”mycket på samma nivå”. Alla åsikter som framförs av personalen är viktiga 
för honom. Törne reflekterar att den här typen av ledarskap är densamma i de 
flesta IT-företag. Som personal förväntas du i många fall vara på samma nivå 
som direktören. Har du åsikter förväntas du framföra dem. Det är viktigt med 
ledare som förstår att i den här typen av miljö måste man vara försiktig och 
lämna utrymme för människors egen vilja att utveckla sig. 
Ledningskompetens definierar Törne som att kunna se vad som är viktigt 
även när man handleder ett nytt projekt. 



44 
 

 

 
Törne avslutar med att räkna upp faktorerna för främjandet av innovativ kraft 
i företaget. Marknadsföringen är en viktig del. Förutom att locka till sig 
kunder är den ett sätt att vidga marknadskännedomen om företaget och också 
en kanal ut till presumtiva anställda. De anställda är en nyckelfaktor för 
utvecklandet av innovativ kraft, de besitter kompetensen och den kreativa 
potentialen. I företagskulturen, säger Törne, bör det finnas en inbyggd känsla 
av nyfikenhet och tillämpas en innovativ arbetsstil. Han understryker vikten 
av flexibilitet. Det är bra att besöka konferenser och liknande för att hålla sig 
informerad om utvecklingen inom branschen. Ledningen bör uppmuntra 
initiativ som föreslår nya produkter eller tjänster. Det är väsentligt att man 
stödjer alla behov i de tidiga faserna för knoppning. Innovationen bör få den 
tid och de pengar som behövs för utveckling. Det är också viktigt att stödja 
entreprenörandan i konsultverksamheten. 
  
 
7.3 Sven Ehn, Intentia  
 
Intentia är ett svenskt IT-företag som är verksamt internationellt och säljer 
affärssystemet Movex. Företaget bildades 1990. Nettoomsättningen för 1999 
uppgick till 3 062 MSEK vilket motsvarar 25 procents ökning i förhållande 
till 1998. Antalet anställda är idag cirka 3 300. Vi har intervjuat Sven Ehn, 
Director of Operations. 
 
Kreativitet ses som mycket positivt inom företaget. Ehn gör dock en 
distinktion mellan den kreativitet som är positiv, som företaget vill ha, och 
den som flummar ut lite för mycket. Det är en balansgång. Det är samtidigt 
farligt att ”slå på fingrarna”, för det hämmar. Det gäller att ge en ledstång och 
ett hjälpande regelverk för att få fram positiv kreativitet.  
 
Det mesta arbetet på Intentia pågår i projekt. Det skapas fixerade former för 
hur man går till väga. Det sätts upp mål för projektet och en plan för att uppnå 
målet arbetas fram. I projekten tillämpas ett iterativt arbetssätt där de olika 
faserna av projektet går i varandra. Detta innebär att projektdeltagarna kan 
arbeta med en kreativitet där idéskapande kommer parallellt med 
produktionen. Det gäller att inte ta jättestora kliv utan ta lite mindre bitar.  
 
”Man kan käka en elefant bara man tar tillräckligt små portioner.” 
 
 I processen är det viktigt att ha en öppen dialog: Hur gör du? Hur tänker du? 
Ledningen ska kräva att medarbetarna tänker själva. Genom att arbeta på det 
här sättet kan medarbetarna utvärdera sig själva under arbetets gång. En 
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negativ sida är att det här sättet att arbeta tar mycket tid. Ehn betecknar detta 
som en informell kreativitet.  
 
Researchdelen av företaget arbetar kreativt på ett annat sätt, de forskar efter 
och fångar upp nyheter. De ska producera och utvärdera idéer och lägga fram 
underlag till beslut. Det blir deras huvudsyssla och de tas ifrån 
produktionsansvar. De får på så sätt arbeta till sin fulla kreativa potential. 
Detta betecknar Ehn som en formell kreativitet. 
 
Kreativiteten i företaget grundläggs genom individerna som rekryteras. 
Företaget söker autonoma individer. Individen ska ha en drivkraft och idéer. 
Han får gärna ha en inneboende stolthet över något svårt han klarat av i sitt liv 
som fått honom att växa. Intentia försöker sedan stödja sina anställda i deras 
utveckling genom att skapa mål och visioner. Företaget tillämpar 
förhållningssättet ”frihet under ansvar”, ledningen definierar målet snarare än 
vägen. Här ges spelrum åt individens kreativitet och motivation. Han 
förväntas kunna ta ansvar och själv ha många idéer och energi att föra 
projektet i hamn. 
 
Ledarskapet är en annan viktig faktor för uppkomst av kreativitet. Hur de 
anställda utvecklas står i relation till vad för stöd och uppmuntran ledaren kan 
förmedla. Ehn menar att många beslut tas absensus i företaget men uppfattas 
consensus när full information ges. 
 
En annat sätt att främja kreativitet är satsningar som företaget gör på projekt 
som det på förhand vet bara är lönsamt på kort sikt. Investeringen görs för att 
få lärdom och erfarenhet som kan leda vidare till framtida innovationer. 
 
Till varje projekt hålls löpande uppföljning med personalutvecklingssamtal.  
 
”Jag tror att ur uppföljningen föds kreativitet.” 
 
 När individen får återkoppling, feedback, på något han gjort upplevs en form 
av stimulans. Konsekvensen av denna stimulans blir motivation och 
kreativitet. 
 
Intentia satsar på utbildning för medarbetarna. De får den utbildning som 
behövs för utveckling av arbetet. Kurser ges i bl a presentationsteknik, retorik, 
pedagogik och förhandlingsteknik. Företagsledningen vill stödja 
medarbetarna och ge dem förutsättningarna för att lyckas. Allt behöver inte 
ligga klockrent i linje med en medarbetares arbetsuppgifter, utbildningen kan 
också syfta till personlig utveckling och vidgad referensram. Många 
övergångar av medarbetare inom Intentias olika bolag har detta dubbla syfte 



46 
 

 

(ökade kunskaper inom arbetsområdet och personlig utveckling). Ett exempel 
är en konferens i USA där temat egentligen inte står i relation till 
medarbetarens arbetsuppgifter men där han får många nya intryck och ny 
kunskap som bidrar till Intentias utveckling. Företaget bedriver också en 
trainee-utbildning på 3,5 mån förlagd i Stockholm. Den vänder sig till 
blivande konsulter anställda på Intentias filialer runt om i världen.  
 
De här olika typerna av utbildning fungerar som inspirationskälla för 
medarbetarna. De ska ge ökat självförtroende och göra de anställda beredda 
att ta sig an nya utmaningar.  
 
”Det ligger i vårt intresse att människor som utvecklas och blomstrar upp och 
får självförtroende kan göra saker, det är jätteskoj.”  
  
Belöningssystemet är ett annat sätt att skapa motivation och kreativitet. 
Intentia har ett bonussystem som är grupprelaterat.  
 
”Vi har så starka individer att vi tjänar på att ge gruppen belöning snarare 
än individen.” 
 
Denna gruppanda genomsyrar hela företagskulturen.  
 
”Om vi säger att, vi ska, och alla är inkluderade från vaktmästaren till VD då 
ska vi också belönas kollektivt för vi har gjort ett resultat. Alla har gjort 
någon del, gett någon annan förutsättningar för vidare arbete.” 
 
Företaget jobbar med en lägre grundlön för att kunna skapa moroten som 
ligger i att få en högre lön.  
 
”Den belöningen är ju monetär, men fungerar väldigt väl.” 
 
 Ytterligare exempel på belöning är när företaget förra året sponsrade en 
racerbil i England och några anställda fick åka dit och vara med i depån. Det 
finns också gruppbelöningar som motivationsresor när hela företaget reser 
iväg på konferens.  
 
”Då är det lite konferens och mycket skoj.” 
 
Den finaste utmärkelsen en medarbetare kan få på Intentia är EPA, Excellence 
Performance Award. Utmärkelsen är förknippad med kreativitet och ges när 
någon ny bra lösning kommit fram inom företaget.  
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”Det handlar väldigt mycket om att någon har tänkt långt bortom vad som 
har förväntats.” 
 
Ehn betonar sambandet mellan belöning och uppskattning och dess 
konsekvens, motivation. 
 
Företaget har mätt arbetstillfredsställelse senast förra året med hjälp av en 
enkät på 120 frågor. Svaren har värderats i samarbete med ett internationellt 
institut. Utfallet var mycket positivt, medarbetarna var mycket nöjda med 
ledning och arbetsomgivning, dock fanns visst missnöje med den restriktiva 
lönenivån.  
 
”Vi tror att vi får ut mer av våra medarbetare om de är nöjda. Vi ligger 
väldigt långt ifrån piska-filosofin. Hellre en morot för mycket än en för lite. 
Därför är det mycket sociala grejer och skoj för att det stärker. Därmed får vi 
bra gäng och så trivs man och jobbar och tycker det är kul. Vi vill skapa 
commitment, skapa en stark känsla för företaget” 
 
När vi frågar om företaget försöker påverka medarbetarnas inställning i olika 
frågor svarar Ehn att det finns regler och det gäller att handskas med dem på 
ett klokt sätt, individen måste tänka själv. Det finns inställningar/attityder hur 
man vill arbeta och fungera på Intentia. Ledningen utgår ifrån att individen 
snappar upp den delen av företagskulturen allteftersom han inlemmas i 
företaget. Det krävs en tydlighet för den nyanställde medarbetaren om 
företagets förhållningssätt inom vissa områden men absolut inga krav. En av 
attityderna inom företagskulturen är att man gärna vill att medarbetarna 
kommer med egna förslag.  
 
”Kom inte med en fråga, kom med ett förslag. Ett förslag är någonting även 
om det är dåligt.”  
 
Ett motto är att individen måste tänka själv.  
 
”Riktig kreativitet kommer om människor är kreativa jämt, tänker själva, då 
blir det som en ständigt pågående brainstorming.” 
 
När någon har en idé eller uppslag till innovation bollar han först idén med 
kollegor eller avdelningschef, beroende på vad han får för gensvar skrivs 
sedan en produktdefinition. Ehn betonar vikten av att idén konkret formuleras, 
det är viktigt att innovationen blir definierad inte bara en dunk i ryggen ”det 
här blir jättebra, kör du”, ett engagemang som sedan svalnar. Idén måste bli 
klart  preciserad och även tankarna bakom den bör skrivas ned och 
dokumenteras. När innovationen sedan läggs fram inför företagsledningen är 



48 
 

 

det, förutom kvaliteten på innovationen, ofta idégivarens egen motivation och 
tydlighet med vad han vill som blir avgörande för om den skall utvecklas. Om 
företagsledningen väljer att satsa på idén sanktioneras den och det avsätts tid 
och resurser för utveckling. När den avsatta tiden förlupit görs en utvärdering 
och ledningen tar beslut om hur man skall gå vidare.  
 
Idé och upphovsman följs inte alltid åt utan andra tar kanske över 
utvecklingsarbetet. Upphovsmannen står ändå på något sätt med i projektet 
som referensperson. 
 
Några direkta innovationsbelöningar förekommer inte eftersom innovationer 
är en naturlig del i ett utvecklingsföretag. Belöning kan förekomma om 
innovation görs inom något område utanför medarbetarens normala 
arbetsuppgifter. Efter ett lyckat projekt kan inofficiella belöningar förekomma 
i form av restaurantbesök eller liknande. 
 
När det gäller tillkomst av innovationer lyssnar företaget på forskarvärlden, 
befintliga kunders önskemål och nya kunders önskemål. Man tar även intryck 
av konkurrenter och IT-analytiker. 
 
Intentia har en relativt platt organisationsstruktur med tre nivåer; VD, 
management group och underställda medarbetare. Kulturen i det svenska 
Intentia R & D har ett decentraliserat, demokratiskt synsätt. Målen och 
visionerna ger underlag för dialog och kommunikation. 
 
Ehn tror att det är viktigt att understödja all form av barnasinne när det gäller 
uppkomst av kreativitet. Barnet har en otrolig nyfikenhet och vill det 
någonting kommer det på ett sätt att utföra det, barnet är också oförstört av 
tankar som att ”det inte går”. Det gäller att anamma barnsligheten, skapa 
kreativitet i någon helt annan miljö än arbetsmiljön. Ehn tror också på att 
belöna kreativitet med pengar eller på andra sätt. Både gruppen och individen 
skall belönas (individen då han är kreativ utanför sitt ansvarsområde). 
Jobbrotation där individer får nya intryck och kan känna efter var de passar in 
i organisationen är också ett sätt att främja kreativitet avslutar Ehn. 
 
 
7.4 Roger Arnroth, IFS 
 
Företaget har cirka 3 500 anställda utspridda i cirka 40 länder. R&D (research 
and development) ansvarar för, tillverkar och driver utvecklingen av det 
affärssystem, IFS Applications, som är företagets produkt. Dessutom har de 
utbildningsansvar för företaget. IFS har också sju geografiska regioner som 
arbetar med försäljning och leverans av systemet ut till kunder. 
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Huvudkontoret ligger i Linköping. Omsättningen 1999 var cirka 1 948 
MSEK. IFS bildades i studentkorridor i Ryd omkring 1984. Verksamheten 
växer mycket fort. Målet är 8 000 anställda och en omsättning på en miljard 
USD inom 2,5 år. Vi har intervjuat Roger Arnroth som är ”site manager” på 
R&D i Linköping. 
 
IFS Applications är ett komponentbaserat system. Det innebär att varje del i 
systemet kan utvecklas separat. Om det t ex krävs förändringar i 
ekonomidelen av systemet, startas ett utvecklingsprojekt som arbetar med just 
den delen, med utgångspunkt från det som redan finns. Denna utveckling sker 
i projektform. 
 
Kreativiteten främjas  
 
”dels genom vårt allmänna sätt att jobba d v s att vi inte detaljstyr, utan ger 
ramar, försöker ge någon slags start och mål och lite ramar runt om, sen är 
det upp till var och en.” ”Det är väldigt viktigt att man får prova och får göra 
fel.”  
 
För att fungera på IFS måste personen gilla att det händer mycket och att inget 
är lika från dag till dag. Det är också viktigt att våga ta beslut och ansvar. 
Vågar personen det, ja då är det fritt fram för idéer, även om de sedan visar 
sig vara mindre bra.  
 
”Om man inte går vilse hittar man inga nya stigar.”  
 
Därför vill företaget främja att medarbetare provar och testar olika saker. 
Företaget hade helt enkelt inte varit där de är idag om det funnits en rädsla för 
risker och felaktiga beslut. 
 
IFS har ingen nedtecknad policy för hur personalen ska motiveras. Arnroth 
tror dock att det framförallt krävs tre bitar för att öka motivation och trivsel. 
Det måste finnas tillräckligt roliga arbetsuppgifter. Dessutom måste det finnas 
möjligheter inom företaget, en sorts långsiktighet, samt att företaget står för 
rätt saker, d v s har värderingar och produkter som individen tycker är något 
så när bra. Förutom de tre sakerna behövs naturligtvis förmåner såsom lön, 
aktiviteter osv. IFS har, enligt Arnroth, för branschen väldigt låg 
personalomsättning (ca sju procent i Sverige). Det borde innebära att summan 
av de tre bitarna är bra. De anställda får gå på en hel del kurser, dels som 
motivation för individen men också för att tillföra företaget kompetens. 
Företaget måste arbeta mycket med utveckling och kompetenshöjande 
verksamhet. Om de inte gör det finns det risk att företaget tappar personal och 
ingen vill heller söka arbete där.  
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För att skapa engagemang i företaget måste det finnas förutsättningar. Att 
arbetsplats, uppgifter, värderingar o dyl är bra är en förutsättning för att bli 
engagerad. Engagemang är en aktiv process. Stämningen på företaget och 
vilka personer företaget anställer är viktigt. Vid en anställningsintervju utgår 
Arnroth inte så mycket från vad personen kan utan hur han är. Det är viktigt 
att han stämmer in i företagets värderingar. Rätt person kan komplettera 
kunskap som saknas. IFS anställer människor där engagemanget redan finns 
och  
 
”tänder man en låga börjar det brinna som bara den”.  
 
Företaget har inget formaliserat sätt att fånga upp arbetstillfredsställelse. Det 
finns dock utvecklingssamtal. Dessutom finns möjligheter för personer att 
arbeta utomlands, vilket kan vara stimulerande. 
 
Sättet att arbeta och de grundläggande värderingarna har följt med från starten 
i en studentkorridor i Ryd. Att man hamnade i databranschen var mer eller 
mindre  en slump. Inledningsvis var de intresserade av charterbranschen. De 
planerade och förhandlade men i slutändan hade de inte tillräckligt med 
pengar utan köpte en dator istället. Denna prestigelöshet och snabbhet är 
fortfarande utmärkande för IFS.  
 
”Upptäcker man någonting som är bättre så kör man det.”  
 
Tankarna är inte: Jag har ju lagt ner massor av tid på det här, borde vi inte… 
utan: Vi kör det här för det är bättre. Om någon har en idé går det snabbt att få 
fram den och personen får direkt gehör för sitt förslag. Det finns helt enkelt 
ett stort handlingsutrymme. Företaget är inte formaliserat och styrs heller inte 
på detaljnivå. Arnroth beskriver IFS som en  
 
”hierarkisk organisation men en informell organisationsstruktur”. ”Detta gör 
att även om vi har en hierarki, med ett antal nivåer, så är det inte i praktiken 
på så sätt, utan man har ett väldigt stort handlingsutrymme”.  
 
Samtidigt är det väldigt mycket upp till var och en som arbetar i företaget att 
ta ansvar för sitt arbete. Chefer arbetar ute i själva verksamheten. Arnroth tror 
inte att någon vid en rundvandring kan peka ut vem som är chef, trots att 
personen ifråga kanske leder 40 man och har en budget på x antal miljoner. 
 
För att flexibiliteten i företaget ska kunna fungera är företagets kultur och 
värdegemenskap viktig. Grunden till dessa kommer från starten, men det tog 
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10-15 år innan den formulerades och uttalades. I och med att företaget växer 
snabbt 
  
”går det inte att ha ett regelverk men man måste ändå ha ramar där man 
tillåter frihet”.  
 
För att kunna ta beslut måste det finnas visioner och mål, menar Arnroth. 
Dessa måste kommuniceras och spridas ut i företaget. Det är viktigt att det 
finns en affärsidé, så att de anställda i företaget vet vad det är de ska göra, mål 
för att veta vart företaget ska och värderingar för att veta på vilket sätt 
ledningen vill nå målen. Med de tre sakerna kommer man ganska långt. 
Naturligtvis måste de tre delarna brytas ner i mindre bitar för att bli 
hanterbara. Om affärsidé, mål och värderingar är tydliga är det möjligt för en 
nyanställd att redan efter några veckor på företaget avgöra om en idé är bra d 
v s om den stämmer med företaget. Detta gör organisationsstrukturen mindre 
viktig för dem som arbetar. Alla nyanställda får en tredagars introduktion då 
det pratas mycket om  värderingar osv. Sedan är det väldigt mycket upp till 
gruppen, den nyanställdes närmsta chef och hans mentor/handledare att ta 
hand om och stötta personen.  
 
IFS har både formella och informella vägar att fånga upp idéer. När det gäller 
förslag till förbättringar på systemet/produkten finns det verktyg som används 
och personer på R&D som ansvarar för att fånga upp dessa. Om det handlar 
om funktionalitet tar dessa personer beslut om idén är bra eller inte. När det 
gäller andra idéer tar de inte det direkta beslutet men deras åsikter väger tungt. 
Idéer som fångas upp kommer med i utvecklingsprojekt och sedan förs 
kompetensen ut i företaget. Små idéer släpps ofta vidare till andra medan 
större idéer ofta utvecklas av idégivaren.  
 
IFS har av tradition inte arbetat med bonussystem. Målet är att de anställda 
ska arbeta för varandra. Det gör att bonussystem kan innebära en risk, d v s att 
personer istället arbetar för sig själv och inte för gruppen. Företaget kommer 
trots det att införa vissa sådana bitar för att öka motivationen.  
 
”Grunden är dock att vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och då ska 
vi ha ett gemensamt sätt i belöningssystemet.”  
 
En bra idé i sig belönas alltså inte speciellt, men om du är en person som 
kommer med mycket idéer som gynnar företaget kommer det att avspeglas i 
lönen och arbetsuppgifter. En form av belöning företaget har är att arbetet är 
väldigt fritt med fri arbetstid. Varje person lägger upp sitt arbete själv, men 
naturligtvis inom ramen för den grupp personen arbetar i. På alla företagets 
kontor samlas personalen till gemensam frukost vilket härstammar från tiden i 
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studentkorridor. Dessutom finns olika typer av aktiviteter (i Linköping finns t 
ex en klättervägg). Allt är till för att främja kreativa idéer. 
 
”Som svensk kan jag påstå att vi är katastrofala på att ge feedback. Vi gör det 
helt enkelt inte.”  
 
Inte heller IFS är riktigt bra på det. Det är dock något företaget pratar mycket 
om på t ex ledarskapskurserna.  
 
”Det sker, men jag tycker inte att det sker tillräckligt mycket.”  
 
Att uppmärksamma och utveckla individen är viktigt. Företaget har 
ambitioner om att bli mycket tydligare och få en helhet i feedbacken. 
Utvecklingssamtal, projektutvärdering, lön o s v ska hänga ihop. Det måste 
klargöras vilka bitar som mäts, hur de mäts samt hur mål sätts. Feedbacken 
ska inte vara någon gradering utan snarare en analys av nuläge och mål. Det 
kan handla t ex om initiativförmåga, hur jag hanterar andra människor o s v 
men också om kunskap och arbetet i projektet och resultatet av mitt arbete. 
Feedback är viktigt för att veta vad som är bra och dåligt.  
 
 
7.5 Lennart Sandell, Skanska 
 
Skanska grundades redan 1887. Företaget finns i ett 50-tal länder runt om i 
världen och har cirka 45 000 anställda. Omsättningen 1999 var cirka 79 
miljarder kronor. Företaget har dragit igång en stor satsning kallad ”Nya 
möjligheter” som syftar till att ändra på företagets image och vision. Vi har 
intervjuat Lennart Sandell som arbetar på Skanska Sverige som KMA-ledare 
(kvalitet, miljö och arbetsmiljö) i Region Mellansverige. Han sitter också med 
i regionens ledningsgrupp. Han har tidigare bl a arbetat som regional 
kvalitetschef på byggföretaget Siab (numera uppköpt av NCC) Där var han 
mycket aktiv i utvecklandet av den förslagsverksamhet som bedrevs inom 
Siab Mellansverige. 
 
Skanska har i nuläget ingen systematisk hantering när det gäller att ta hand 
om den innovativa kraften i företaget. Det ligger dock med i den nya visionen 
att företaget ska bli bättre på det. Sandell har många tankar om hur Skanska i 
Region Mellansverige ska kunna arbeta med att fånga upp idéer och skapa 
mer kreativ miljö för de anställda. Han har fått med sig regionchefen som 
verkligen tror på det hela. Det ligger dock ännu så länge mest på 
planeringsstadiet. 
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Sandells erfarenhet av kreativitet och idéhantering kommer framförallt från 
tiden på Siab där han bland annat arbetade med att få igång idéhanteringen. 
Där arbetades det systematiskt med ett idésystem som bottnade i ett gammalt 
system av förslagstänkande. Det spreds helt enkelt ut i organisationen att om 
någon kom med ett förslag fanns det möjlighet att få belöning. Verksamheten 
organiserades så att det gick att kanalisera idéer. I Mellansverige fanns en 
grupp som träffades regelbundet och tog hand om de förslag som kom in. 
Mycket av idéerna handlade om konkreta förbättringar för att underlätta själva 
arbetet. Belöningar utgick med allt ifrån symboliska saker såsom två 
biobiljetter till större belöningar såsom Finlandsresa och även pengar. Tanken 
var att verksamheten skulle decentraliseras och varje projekt skulle ha 
möjlighet att dela ut belöningar för bra idéer. Dessutom ville företaget skapa 
mer styrda ”kreativitetsgrupper” där anställda kunde sitta och spåna fram 
idéer för att kunna lösa bekymmer i verksamheten. Det drogs igång ett 
testprojekt som visade sig vara mycket lyckat. I det skedet köpte NCC Siab 
och idéverksamheten rann ut i sanden. 
 
Sandell menar att förslag och idéer är positivt över huvud taget. Personen som 
kommer med idén tränar och tycker det är skoj. Dessutom kan han visa för 
andra och kanske till och med få belöning. Hos Siab gjorde man då och då 
reportage i den interna tidningen om personer som kommit med bra idéer. Det 
blir ett  
 
”krig mot jantelagstänkandet”,  
 
vilket bara det är något positivt. En kreativ miljö kan skapas genom att få bort 
jantelagen, skapa god stämning och högt i tak samt att idéer tas emot positivt. 
Det gäller också att skapa positiva förväntningar inför möten. Folk ska känna  
 
”Bra nu kan jag ta upp det här, här kan jag prata utan att bli utskrattad”.  
 
Sandell lyfter fram den så kallade arbetsberedningen som ett forum för 
kreativt tänkande. Det är ett möte där arbetsledningen har genomgång med 
berörd personal innan en ny aktivitet på ett bygge, t ex taket, drar igång. Det 
borde kunna utvecklas och skapa mer plats för kreativt tänkande. Där kan den 
enskilda ”gubbens” erfarenheter och idéer lyftas fram. Målet är ett färdigt tak, 
men hur ska vi lösa arbetet. Här finns en utmärkt möjlighet att efterfråga idéer 
istället för att bara ge direktiv. Dels blir det något positivt för de som arbetar 
och dels går det kanske att finna lösningar som är bättre än vad ledningen 
tänkt på. Problemet är dock att det finns inbyggda spärrar p g a jantelagen.  
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”Många törs inte bjuda på sig själva för att man är rädd att någon ska tycka 
att förslaget är fjantigt. Det behövs en attitydförändring, inte minst hos de 
som är ledare.”  
 
Det gäller ända upp på högsta ledningsnivå.  
 
Motivation kopplas mycket till arbetsglädje och engagemang. Det gäller att 
organisera arbetet så att de anställda känner att de kan påverka och bli 
delaktiga i hela processen inte bara utföra order. Här kommer återigen 
arbetsberedningen in. Här finns stora möjligheter att just skapa motivation 
och engagemang för uppgiften genom att öppna för idéer och förslag. 
 
Att skapa forum där alla vågar säga vad de vill och framföra idéer det ger 
positiva känslor. Idétänkandet måste inlemmas i beteendet om det ska 
fungera. Det gäller att ha en klar filosofi med arbetet, att jobba långsiktigt för 
att förverkliga målen samt att lyfta fram lyckade exempel. ”Rätt” attityd till 
arbetet är viktigt för att skapa kreativitet. Det måste vara roligt att gå till 
jobbet. 
 
”Inställningen att jobbet bara är till för att försörja sig, då tror jag inte att 
man blir särskilt kreativ.”   
 
Skanska gjorde förra året en stor medarbetarundersökning. Den gjordes för att 
skapa en form av index för att kunna ställa upp mål för verksamheten och mer 
konkret kunna arbeta med handlingsplaner och aktiviteter för att öka 
arbetstillfredsställelsen. Nya mätningar ska göras vartannat år.  
 
Skanska har idag inget belöningssystem för idéer. På Siab fanns dock regler 
omkring det. För idéer som en person skrev ner och skissade lite på fick han 
en symbolisk belöning t ex biobiljetter. Om idén togs upp till vidare 
behandling kund den belönas med allt ifrån saker (väskor o s v) till pengar. 
Sandell var t ex med och betalade ut cirka 20 000 kronor för en bra idé. Detta 
gäller dock idéer som inte har direkt med det dagliga arbetet att göra. Där blir 
belöningen t ex i form av bättre hjälpmedel för att lösa själva arbetet, något 
som är nog så viktigt. Allt handlar trots allt inte om pengar. Respons och 
erkännande är minst lika viktigt. Att bli erkänd för att man är duglig. För 
individens personliga del är kompisarnas gillande för att han har gjort något 
bra, minst lika viktigt som pengar.  
 
”Att få status i gruppen.”  
 
System för feedback är idag inte fullt utarbetade hos Skanska. Det som finns 
är slutmöten när ett projekt är färdigställt samt kundenkät. Utvecklingssamtal 
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finns men är mest utvecklat bland tjänstemännen och sämre för 
yrkesarbetarna.  
 
Det behövs en ganska genomtänkt organisation som stöttar upp och 
systematiskt arbetar med idéverksamheten och att det skapas positiva känslor 
för det hela.  
 
”Idéer måste gödas” 
 
 och det är viktigt att folk känner uppskattning även om förslaget inte är det 
allra bästa.  
 
”Att kläcka en idé är en sak men man kanske inte själv har resurser att 
genomföra den.”  
 
Om ingen kan ta hand om idén blir det lätt besvikelse. Det måste skapas 
forum där de anställda kan träffas och slå an tonen. Det gäller också att bygga 
upp en stödorganisation som hjälper till. Inom Skanska finns redan en sådan 
stödorganisation när det gäller miljö- och kvalitetsfrågor som företaget arbetat 
mycket med.  
 
Idétänkandet måste förankras hos ledningen för att sedan kunna spridas i 
organisationen och ut på projekten. Om ledningen tycker att något är bra och 
pratar om det, sprider tankarna, går det inte att undgå att till slut smittas av 
det. Sandell nämner ett exempel från Siab där en av produktionscheferna 
trodde på idéverksamhet och verkligen engagerade sig i det. När han var ute 
på bygget och såg något ”problem” som behövde lösas sa han till någon av 
gubbarna  
 
”Det där kan väl du fundera på lite ytterligare så kan vi lämna in det till 
förslagsverksamheten”.  
 
Från det bygget sprutade det ut idéer och gubbarna upplevde det som något 
positivt. Ledningens förmåga att locka fram idéer är alltså avgörande. En del 
vill helt enkelt bestämma själv och då är det svårt att få igång verksamheten 
ute i gruppen. Ledningen måste känna för idéverksamhet och prata i sådana 
termer. Det gäller att de demonstrerar riktningen. Produktionscheferna till 
exempel måste känna det som en möjlighet och inte en pålaga.  
 
”Oj kommer det här också….”  
 
Det gäller att få honom att känna:  
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”nu är jag satt på det här projektet och jag har anställd personal. Då måste 
jag organisera och få ut så mycket som möjligt av den personalen.”  
 
Den som tänker att lite nya idéer kan underlätta och också spara pengar och 
tid samt ge en bättre arbetsmiljö, då går det hela automatiskt. Utan sådana 
tankar är det svårt. Uppgiften för stödorganisationen är mycket att påverka 
nyckelgrupper. Det är trots allt de ansvariga för verksamheten som måste dra 
det hela. Det går åt resurser i form av människor för att ta tag i idéerna. Dessa 
personer måste ha klart specificerat att de ska ta hand om idéer, annars blir det 
lätt att det glöms bort p g a alla andra åtaganden. Skanska arbetar för ett 
målinriktat ledarskap. Det ges ramar för verksamheten och sedan är det upp 
till t ex produktionschefen att lösa uppgiften. Detta syftar till att skapa större 
engagemang. Företaget har ett väl utvecklat chefsprogram för att höja 
kompetensen hos de i ledande ställning.  
 
 

7.6 Bo Hedlund, Tribex 
 
Bo Hedlund arbetar som konsult inom området maskin- och teknikfrågor. Han 
har sedan sextiotalet arbetat med innovations- och utvecklingsarbete både i 
ledande ställning och sedan åttiotalet via sitt konsultföretag Tribex. Han har 
erfarenhet från både mindre och stora företag. 
 
Personligheten i kombination med hur lätt en person tar till sig information 
påverkar hur innovativ personen är. Det gäller också att fokusera på ett 
område och bli bra inom det. Innovation är  
 
”en kedjereaktion av idéer som bygger på varandra och som också bygger 
tillbaks på det man kunde innan”.  
 
Sedan måste det finnas en fritänkande funktion för att kunna ta tillvara 
innovativa idéer. Personen måste helt enkelt kunna se möjligheter att göra 
något annat med idéen än vad den ursprungligen var tänkt för och sedan ta 
tillvara på det.  
 
”Detta går ju att använda till detta också eller om jag använder denna idé 
och tillämpar den på detta område så får jag en revolutionerande effekt som 
ingen tänkt på tidigare.”  
 
Det är dock viktigt att tänka sig in i användarens sätt att tänka för att lyckas 
med en innovation. 
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För att komma någon vart med en idé måste individen ha en ganska stark 
personlighet. Han måste kunna sälja in sin idé. Att bara hoppas på att någon 
annan ska se förslagen som bra är ingen säker väg. En försynt person i en 
grupp är svårfångad, men om dennes chef är receptiv och vill se allas idéer 
finns det möjligheter att även denna person växer väldigt snabbt. Det krävs 
dock stöttning för att öka personens självkänsla. 
 
Förr skedde all utveckling inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Det 
var de som gjorde produkten. Alla andra anställda i företaget var  
 
”slavar som skulle verkställa”.  
 
Det var vanligt att det fanns ett gäng på konstruktion, ett på produktion och ett 
på marknadsavdelningen. Marknadssidan pratade med konstruktion, men fick 
produkten från produktion. Situationen blev hopplös när de inte pratade med 
varandra. De flesta företagen idag har dock ändrat på detta. De har insett att 
alla människor, oavsett utbildning, kan ha en potential som är minst lika stor 
som den hos de som är satta att utveckla nya tjänster och produkter. 
 
”Utbildning är den största hämmare som finns på innovativ kraft”  
 
menar Hedlund. Den som lärt sig något, att så här är det, den personen sitter 
fast i det och utgår bara ifrån den förutsättningen. Många gånger har saker 
uppfunnits trots att tekniker och specialister ansett att det varit omöjligt. Trots 
det har  
 
”en verkmästare ute i någon bysmedja”  
 
gjort en sådan där sak i alla fall. Den har visat sig fungera alldeles utmärkt, ja 
till och med jättebra, fast det var omöjligt. Sedan kommer specialisterna på att 
det visst var möjligt att göra saken, men ingen hade tänkt så för ingen hade 
lärt sig att det var möjligt. Hedlund menar att det inte krävs topputbildning för 
det ger inte bästa resultat. Däremot är topputbildning bra för att ta ut det 
optimala ur en redan uppfunnen idé. Naturligtvis kan vem som helst, även den 
med mycket teoretisk kunskap, få fram den innovativa, fria lösningen. Det är 
också viktigt att komma ihåg att det ofta är de små idéerna som är avgörande 
och inte de stora innovationerna.  
 
Det är viktigt att skapa en harmonisk miljö där de anställda inte känner sig 
bevakade men att någon ser när någon gör ett bra jobb. Att känna sig 
kontrollerad låser människor och kreativiteten.  
 
”Det måste vara roligt att jobba.”  
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För att inte låsa sin innovationsförmåga är det bra att söka nya miljöer, säger 
Hedlund. Det är stimulerande att behöva tänka i nya banor. 
 
Brainstorming kan vara ett bra sätt att få fram nya idéer. Det är viktigt att först 
skapa en bra atmosfär i gruppen. Vid brainstorming är det förbjudet att 
kritisera. Alla förslag är där lika mycket värda. Det kan lyfta fram och stärka 
individens personlighet. Individen blir därigenom inte en bättre innovatör men 
gruppen får fram fler förslag. Att stärka individer är bra menar Hedlund men 
grupparbete måste vara målet, för att kunna skapa en innovativ miljö. Annars 
finns det risk att företaget får ett antal starkare individer som konkurrerar med 
varandra. 
Grupputvecklingsövningar, där gruppen ska lösa knepiga problem som inte 
har med arbetet att göra, kan vara ett bra sätt att stärka gruppen. Där måste 
individerna våga bjuda på sig själva. 
 
En del människor vill arbeta i grupp och andra inte. När företaget har en 
grupp som fungerar så är det viktigt att stimulera den gemenskapen. Om 
ledaren ser en person som visserligen är fysiskt närvarande, men hans tankar 
vandrar sina egna vägar, är det viktigt att inte tvinga in personen i 
diskussionerna.  
 
”Låt honom hålla på med sitt spånande.”  
 
I regel lyssnar personen på gruppen och tar till sig deras information för att 
sedan pussla in det i sina egna tankar. På så sätt kan han på förväg undanröja 
många av invändningarna mot idén och när den sedan läggs fram är den ofta 
bra. Det handlar ofta om att personen i fråga är rädd för att lägga fram ett 
förslag som inte är helt färdigt. 
 
Det är viktigt för företaget att följa upp individens reaktioner. Många gånger 
är det självstyrande i gruppen. Schemalagda utvecklingssamtal kan vara ett 
annat sätt, men många behärskar inte den situationen vilket gör att parterna 
lämnar samtalet otillfredsställda. Det är egentligen viktigare att kunna stötta 
varandra i den vardagliga kontakten.  
 
En bra lön är en del av en bra belöning, men miljön, andan och arbetslusten 
betyder mycket mer än pengar. Framförallt att känna sig uppskattad för det 
man gör och de idéer man framför. Bemötande mellan personer på 
arbetsplatsen är väldigt viktigt. Innovativa idéer uteblir om personen inte trivs 
på arbetet. Om miljön i arbetsgruppen är dålig, t ex när någon ”trampar ner” 
andra eller pratar bakom ryggen på personer, då är man illa ute. För att 
hantera en sådan situation krävs en mycket stark ledare. 



59 
 

 

 
Hedlund nämner Volvo som exempel på hur ett stort företag skapar en kreativ 
miljö. Volvobilens funktioner utvecklas av 13 olika funktionsgrupper. Målet 
med verksamheten är att bygga en bra bil med vissa krav på t ex prestanda 
och bränsleförbrukning. Det finns en central projektledare som ser till att de 
olika delarna passar ihop, men sedan är det helt fritt för varje funktionsgrupp 
att utveckla sin del. Det finns ingen central styrning. Den som har idéer för 
fram dem. Miljön är mycket rörlig. Som nyanställd på Volvo får du veta 
vilken grupp du ska arbeta i, men inte mer. Sedan gäller det att ta för sig. De 
som redan finns i gruppen ser den nya som en kapacitet som snart sätts i 
arbete. Visst skapar det vissa problem med en sådan lösning, men 
arbetsmiljön är mycket uppmuntrande och kreativ. 
 
Idag är företagsledaren oftast inte den stora innovatören. Hans roll är istället 
att se vad marknaden behöver för att snabbt få ut den produkt eller tjänst som 
kunden vill ha. Dessutom måste han känna av om marknaden är mogen för 
produkten eller tjänsten. 
 
Den som ska stimulera en verksamhet måste vara väldigt öppen och ärlig samt 
kunna berätta och motivera vad det är företaget eller han själv som ledare 
söker. Han måste helt enkelt tala om vad han vill ha ut för något, vad målet är. 
Det är viktigt att ha tydlig målsättning och riktning men inte tala om hur målet 
ska nås. Ledaren måste få medarbetarna att förstå vad det handlar om och inte 
bara säga: Nu ska du göra detta. Istället måste han formulera ett behov som 
måste lösas men inte hur, utan släppa tankarna fria och låt personerna fundera. 
Tvingade situationer ger inga bra idéer utan skapar otrivsel och företaget 
förlorar lätt erfaren personal. 
 
Det är helt enkelt viktigt för chefen att lyssna på alla i företaget och inte sätta 
sig själv på en piedestal och kommendera in folk till sig och lyssna av en och 
en. Han måste våga gå in i diskussioner, dock inte på detaljnivå om han inte 
är kunnig. När han delegerar uppgifter till andra måste han stötta och backa 
upp dessa personer.  
 
”Bra chefer backar alltid upp sina medarbetare”. 
 
En bra ledare i innovativa miljöer är en person som accepterar sig själv och 
sina svagheter. På det sättet måste inte personen hela tiden spela en roll utåt 
sett. Han behöver inte heller alltid vara bäst. En ledare måste våga anställa 
någon som är duktigare än han själv. Han måste kunna argumentera för de 
uppsatta målen och inte  
 
”slå folk i huvudet för att de ska arbeta”.  
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Samtidigt måste han våga säga till medarbetare i gruppen att  
 
”din idé är bra, men den andres är bättre, den tar vi”.  
 
En bra ledare är en förutsättning för att skapa en bra kreativ miljö. 
 
Genom att företaget har en ambition att hela tiden bli bättre, skapas en positiv 
miljö och innovationskraften växer. Hedlund avslutar med att poängtera att en 
positiv livssyn är viktigt för att skapa en innovativ miljö.  
 
”Japaner ser inte svårigheter, de ser möjligheter. Medan vi pekar på att: Det 
där är inte bra, det skramlar, där säger japanen: Det där kan vi göra bättre.” 
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8 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi de empiriska resultaten utifrån vår referensram. 
Analysen följer referensramens disposition med direkt koppling till 
uppsatsens frågeställningar i problemdiskussionen. Vi vill på så sätt nå fram 
till svar på vårt syfte. 
 
 

8.1 Kreativitet 
 
Taylor (1982, i Vedin, 1995) skriver att alla människor är mer eller mindre 
kreativa. Det är något som Hedlund (Tribex) håller med om när han säger att 
alla kan ha en innovativ potential. Han poängterar särskilt att utbildning inte 
har något med det hela att göra. Törne menar att CR&T rekryterar människor 
som redan visat sig ha en kreativ förmåga. Det är inte utbildningen i sig utan 
det faktum att de tagit steget att gå en forskarutbildning, som Törne menar är 
en kreativ process, som visar på deras potential. Vi förstår att de 
högteknologiska IT-företagen såsom IFS, Intentia och CR&T vid rekrytering 
lägger större tonvikt vid kreativitet än vad företag med mer traditionell 
verksamhet gör. Dessa IT-företag anställer helt enkelt personer som redan har 
drivkraft och engagemang som utmynnar i kreativa och innovativa idéer, om 
de ges utrymme. Den innovativa kraften är i allra högsta grad redan 
tillgänglig hos dessa personer. Hos t ex Saab eller Skanska behövs människor 
som utför en viss typ av arbete, där kreativiteten inte spelar någon viktig roll, t 
ex skruvar gipsskivor eller monterar flygplansmotorer. Det gör att kreativitet 
inte är avgörande eller ens uppmärksammas vid anställningstillfället. Däremot 
har många företag börjat uppmuntra idétänkande i ett senare skede då det 
upptäcks att kreativitet och motivation kan spela en positiv roll för arbetsmiljö 
och trivsel samt även leda till kostnadsbesparingar. Vi tror att de som arbetar 
med en sak ofta har lättare att se vad som kan göras bättre än de som bara ser 
verksamheten på avstånd.  
 
Sandell (Skanska) menar att ett sätt att stimulera idétänkande på arbetsplatsen 
är att skapa forum för just kreativt tänkande. Hos Intentia startas projekt som 
bara förväntas vara lönsamma på kort sikt. Dessa syftar till att ge erfarenhet 
och kan ses som investering i kreativitet. Företaget arbetar med kreativitet 
utifrån ett iterativt arbetssätt där idéskapande sker parallellt med produktion.  
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8.1.1 Krafter inom individen 
 
En stor del av den innovativa kraften kommer inifrån individen. Ekvall (1988) 
benämner detta som ett subjektivt, emotionellt laddat, inre 
erfarenhetsmaterial. Han säger vidare att detta erfarenhetsmaterial blir det 
genuint originella och personliga i den nya kreativa tanken. De intervjuade 
personernas svar går i linje med Ekvalls (1988) åsikt. Törne (CR&T), Ehn 
(Intentia) och Arnroth (IFS) talar om hur deras företag lägger stor vikt vid 
karaktärsdrag och personligheten hos den de anställer. De anställda utgör 
grunden till företagets innovativa kraft. Företagen eftersöker individer med 
stark drivkraft och förmåga till att tänka självständigt och kreativt.  De 
förväntas bidra med energi, ambition och många idéer. De flesta anställda på 
CR&T har en bakgrund som forskare och har en vana i att tänka kreativt och 
nyskapande. På Intentia vill man gärna att individen ska kunna visa en stolthet 
över något han gjort i sitt liv som fått honom att växa. Det här är olika sätt att 
få fram de personer man vill ha. Poängen är att alla företagen är överens om 
betydelsen av den enskilde individen, den personlighet och 
erfarenhetsmaterial han för med sig in i företaget. Sedan försöker företagen 
komma med ett hjälpande ramverk för att så mycket kraft som möjligt skall 
växa fram och frodas. Att goda innovationer ska bli till och ansamla värde till 
företaget.  
 
Vi kopplar Intentias sökande efter individer som övervunnit svårigheter i sina 
liv till Ekvalls (1988) konstaterande att riktigt kreativa människor har hög 
ångesttolerans. Vi tolkar det som att Intentia bedömer att individer som har 
fått gå igenom svåra saker har satts på prov och visat sin förmåga att klara av 
svåra saker/situationer. Detta skulle enligt Ekvalls (1988) teori också innebära 
att de har kapacitet att kunna vara kreativa (andra fördelar förekommer också 
såsom personlig mognad, uthållighet o s v).  
 
Saabs projekt ser uttryckligen till individen, angreppssättet och synen är att en 
förändring har sin början i individens inre. Det börjar genom en djupgående 
mental förändring i synsättet på sig själv och sitt liv. Projektet syftar till att 
individen ska bli medskapande i företaget. Detta börjar genom steget att 
individen på ett djupt plan ska komma till insikt om att han skapar sin yttre 
verklighet genom de val han gjort. Projektledarna vill hjälpa individen att 
hitta den ”röda tråden”, vad han upplever är viktigt och vad han vill i sitt liv. 
Detta ska sedan gagna företaget genom att individen ska hitta en plats i 
organisationen där han passar in och känner engagemang för det han gör, 
känner att han utvecklas och är medskapande. Om individen är i harmoni och 
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balans med sig själv och sin tillvaro är individen produktiv och en tillgång för 
företaget.  
 
Ehn säger uttryckligen att Intentia eftersträvar autonoma individer som en del 
av deras kreativitetsutveckling. Vi finner att det bekräftar Ekvalls (1988) 
beskrivning om autonomitendensen som en drivkraft bakom lärande, 
problemlösande och skapande aktiviteter. Hedlund (Tribex) berör spänningen 
som kan bli mellan den autonoma strävan att utveckla sig och den delen av 
individen som vill uppleva gemenskap med andra.  
 
Ekvall (1988) diskuterar olika angreppssätt vid innovation, om individen ska 
ta den svårare breda vinkeln eller den snävare som är lättare att definiera och 
få fram preciserade resultat. Vi tror att det är bra om innovatören kan ha flera 
tentakler ute och därmed bilda en mångfasetterad inre referensram. Samtidigt 
när det gäller en specifik innovation kan det nog underlätta att innovatören 
fokuserar sig för att vara så produktiv som möjligt. Hedlund (Tribex) säger 
också att individen bör specialisera sig och fokusera på ett område.  
 
Vår undersökning styrker Ekvalls (1988) uppfattning att den bästa 
tankemetoden vid innovation är en kombination av logiskt, analytiskt, kritiskt 
och intuitivt tankesätt. Nyfikenhet nämns som betydelsefullt av flera av de 
intervjuade personerna, individens egen förmåga att ta från sitt eget inre och 
skapa i verkligheten. Att lita till den inre känslan. Hedlund (Tribex) säger att 
en vetenskapsman kanske säger att något inte går ändå kan någon ”rookie” 
göra just det ( d v s han vet inte om att det inte bör gå). I sådana här fall är det 
ofta rätt att vara intuitiv och gå på ”känslan”. Samtidigt är det viktigt att vara 
strukturerad i sitt arbete säger Ehn (Intentia).  
  
 
8.2 Motivation 
 
I Maslows teori (Statt, 1994) beskrivs människans olika behov. Motivationen 
uppkommer genom den inre drivkraft hon har att uppfylla dessa behov. Vi 
finner att arbetssituationen berör alla nivåer i pyramiden. Vi ser det som att 
lönen är en förutsättning för att individen skall kunna betala för sitt 
livsuppehälle och tillfredsställa fysiologiska behov som hunger och att ha 
någonstans att bo (tak över huvudet, värme, vatten o s v). Anställningsavtal 
och kontrakt med arbetsgivaren är vidare delar av att trygghetsbehovet blir 
tillfredsställt. En del av individens sociala behov, bedömer vi, tillfredsställs 
genom interaktionen med arbetskamrater, kunder och leverantörer. Individen 
upplever samhörighet, gemenskap och delaktighet vilket är betydelsefullt för 
honom och en förutsättning för nästa steg i pyramiden. Vi bedömer att särskilt 
Intentia och IFS är mycket duktiga på att arbeta för att skapa en god stämning 
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i företaget. De har många sociala aktiviteter, IFS gemensamma frukost är ett 
exempel på hur företaget ger plats för social interaktion. Även Saab arbetar 
för medskapande och ökad kommunikation. Vi menar att det är viktigt för 
individen att få bekräftelse från sina kollegor, bekräftelsen är en del i 
utvecklandet av nästa steg i pyramiden, självkänsla. 
 
Vi anser att självkänsla utvecklas när individen upplever att han klarar av sina 
arbetsuppgifter och får beröm för sin prestation. Sandell (Skanska) säger att 
det är viktigt att individen blir erkänd för att han är duglig och även Hedlund 
(Tribex) belyser vikten av att individen upplever sig sedd och bekräftad. Här 
har företaget en viktig uppgift menar vi, att beakta bemötandet av individen. 
Hur omgivningen är och vilket bemötande individen får från överordnade och 
kollegor kan påverka individens utveckling och framtida innovativa kraft. Vi 
menar vidare att ledaren har en mycket viktig funktion. Direktiven som 
kommer från ledningsgruppen präglar hela organisationen. 
Avdelningscheferna som arbetar nära den enskilde medarbetaren har också en 
viktig roll. Ledarens förmåga att känna empati, ”se” individen och ge honom 
konstruktiv feedback och uppmuntran är ofta avgörande. Ehn (Intentia) 
nämner det farliga i att ”slå på fingrarna” och den hämmande effekt det kan 
medföra. Vi menar att om individen istället får stöd och klarar av sina 
arbetsuppgifter växer han och kan ta sig an utmaningar. Detta menar vi leder 
till fortsatt utveckling. I projektet på Saab behandlas områden som rör 
samarbetsklimatet, ett sådant är att medarbetarna ska respektera varandras 
olikheter. För att ett företag ska få bästa möjliga nytta av sin anställda 
personal menar vi att det är i företagets intresse att individens inneboende 
potential frigörs. En hjälp för att uppnå detta är att erbjuda för yrkesutövandet 
passande utbildning. På t ex Intentia hålls kurser i presentations och 
förhandlingsteknik. 
 
Toppen av pyramiden är självförverkligande och det är enligt Maslows teori 
(Statt, 1994) målet för varje individ. Här har människan ett behov av att 
realisera hela sin unika potential. Vi tolkar Saabs projekt som ett sätt att 
hjälpa individen uppnå denna nivå. Genom att aktivt påverka medarbetarnas 
personliga utveckling (mental stimulans) vill projektledarna hjälpa de 
anställda att växa, hitta sin plats och bli produktiva, det gagnar både individen 
och företaget.  CR&Ts anställda torde nå en hög nivå av självförverkligande i 
ett yrkesperspektiv. Företaget satsar på sin innovatör både med ekonomisk 
hjälp och omgivande infrastruktur. Innovatören får medel för att utveckla sin 
idé och får om det går riktigt bra vara med och starta upp ett nytt företag med 
den egna idén som grund. Vi bedömer att mentorprogrammet på IFS är ett 
mycket bra sätt att stödja individens utveckling samtidigt som det också 
gynnar företaget. Intentia och IFS satsar som redan nämnts mycket på 
företagskulturen och försöker ge en inspirerande omgivning för individen. 



65 
 

 

Klätterväggen i IFS matsal anser vi är ett sådant exempel, rolig rekreation och 
samtidigt en mental metafor.   
 
 
8.2.1 Grundläggande motivationsprocessen 
 
Teorin (Rollinson, et al 1998) hävdar att motivationen föds ur upplevda 
skillnader mellan individens ”ideala jag” som han vill vara, och det ”jag” han 
i verkligheten upplever sig vara. Skillnaderna tar sig uttryck som behov, målet 
för individen blir att tillfredsställa dessa behov. För att uppnå sitt mål 
använder sig individen av ett beteende som han förväntar ska leda till 
måluppfyllelse. Ett sätt för företagen att vara delaktiga i processen tror vi är 
när individerna får feedback genom utvecklingssamtalen. Samtalen kan göra 
individen medveten om sin kapacitet och vad han kan uppnå. De hjälper till 
att skapa förväntningar, motiv och frigöra drivkrafter. Genom att ge feedback 
sporras individen och motiveras till bättre prestation. Ytterligare sätt som 
företaget kan påverka anser vi är genom de olika typerna av resor och 
utbildning. De ger den anställde en vidgad referensram som ofta leder vidare 
till ambition och motivation. Möjligheter till avancemang inom företaget 
torde påverka en individ som vill göra karriär. Alla företagen talar om hur 
viktigt det är att ha klara målbilder och veta vad företaget strävar efter. Brandt 
(Saab) talar om att individen ska uppnå en insikt, där han ser sig själv och sin 
betydelse i kedjan för företagets framgång.     
 
 
8.2.3 Belöningar som motiverar individen 
 
Belöningar utifrån är mycket viktiga motivationsfaktorer i de intervjuade 
företagen. Monetära belöningar såsom löner och förmåner spelar stor roll. 
Hos CR&T förekommer även delägande som en stark motivationsfaktor. En 
annan form av belöning är olika typer av resor. Resorna kan vara tjänsteresor, 
konferenser, studieresor etc. Det kan också vara nöjesresor som t ex Intentias 
resa till England där de anställda fick vara med i depån på en racerbana. 
Dessa belöningar ses som mycket attraktiva och stimulerar individen till 
motivation och utveckling. Vi anser att resorna är en form av belöning som är 
positiv ur flera aspekter. Vi resonerar att genom dem bygger de anställda ut 
sitt (och företagets) kontaktnät och de kan samtidigt vara ett sätt att skapa 
profil och marknadsföra företaget. Nyttan blir alltså stor både ur en intern och 
en extern synvinkel och kan på flera sätt komma att generera innovativ kraft 
till företaget. 
 
Belöningar inifrån är mycket starka motivationsfaktorer. Vi menar att kraften 
i tillfredsställelsen av individens egen drivkraft/egna mål kan nog inte 
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överskattas i ett motivationssammanhang. CR&T, Intentia och IFS lämnar 
alla mycket spelrum åt individen och han får på många sätt själv utforma 
sättet att arbeta. Ledningen definierar målet men individen/gruppen får själv 
staka ut vägen. Det ger möjligheter till utmaning, det kräver eget tänkande 
och utveckling, självförverkligande. När individen uppnår det han föresatt sig 
ger det självförtroende. Här menar vi att företagsledningen har en viktig roll 
den kan  aktivt påverka individen och skapa motivation genom att visa 
uppskattning för individens idéer och arbetet han utför.  
 
Sociala belöningar uppkommer genom interaktion. Utrymme för detta finns 
särskilt då man arbetar i grupp. Det gör man på både Saab, Intentia, IFS och 
Skanska. Att vara en i gruppen och uppleva bekräftelse är viktigt. Sandell 
(Skanska) understryker hur viktigt det är att uppleva bekräftelse och status 
inom gruppen. Vi understryker att de tidigare nämnda resorna också ger 
många möjligheter till social interaktion där individen utvecklas. Både 
Intentia och IFS gör som tidigare nämnts stora satsningar på sina anställda i 
form av aktiviteter som skall svetsa samman gänget och skapa en god 
stämning.  
 
När det uppstår hinder relaterade till arbetet eller målblockering är ett adaptivt 
beteende för att kringgå problemet att föredra enligt Rollinson et al, 1998. 
Detta bedömer vi att Saabs projekt ger ”verktyg” för att klara av. Individerna 
tränas i ett aktivt, konstruktivt sätt att tänka, i att se lösningar. Vi anser att 
medarbetarna lär sig ett proaktivt sätt att fungera. Med proaktivt menar vi här 
att individen lär sig att inte blint styras av känslor utan att kunna stanna upp 
och reflektera över situationen och därefter ta genomtänkta beslut. Projektet 
lär individerna att tänka på sitt förhållningssätt till ”X” och vilken betydelse 
det förhållningssätt man bemöter någon/något med har. Intentia uppmanar 
sina anställda ”kom inte med en fråga, kom med ett förslag” och betonar 
vikten av att individen tänker själv. Det kan tyckas självklart att var och en 
måste tänka själv men det är värt att understryka tycker vi. Brandt (Saab) t ex 
berättar att individen många gånger har en annan inställning till arbetet än han 
har till andra delar av livet och tänker kanske inte själv på hur han faktiskt kan 
påverka och förbättra. I privatlivet tar han beslut och styr över sitt liv medan 
han i arbetssituationen mer ser det som att han ”gör sitt jobb” utifrån ledarens 
instruktioner. Vi bedömer att det är mycket viktigt att individen har något att 
säga till om och känner att han kan påverka sin situation. Han ska uppleva att 
det lönar sig att tänka själv, det gagnar både individen och företaget. 
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8.3 Attityd 
 
I definitionen som ges i referensramen står att individens attityd ”exerts a 
directive or dynamic influence upon the individual´s response to all objects 
and situations with which it is related” (Allport, 1954, s 45 i Rollinson et al, 
1998, s 124). Vi menar att individens attityd  har mycket stor betydelse för om 
han blir anställd, hur han sköter sina arbetsuppgifter, hur han hanterar 
svårhanterliga situationer, hur pass innovativ han är och vilken kapacitet han 
har till att utvecklas och nå toppen av sin förmåga. CR&T, Intentia och IFS 
lägger som tidigare nämnts stor vikt vid individens attityd vid 
anställningstillfället. Arnroth talar om hur man vid anställning mer ser till hur 
individen fungerar i den miljö som råder på IFS och hur han är som person än 
vilka förkunskaper han har. Ehn berättar om hur ledningen på Intentia gärna 
ser att individen bär på en ”stolthet”, att han klarat av något svårt som fått 
honom att växa. Sandell på Skanska säger att ”det ska vara roligt att gå till 
jobbet” och påpekar hur viktigt det är att individen känner så för att det ska bli 
ett väl utfört arbete. Den empiriska studien visar att det anses viktigt att den 
anställde har en attityd som är förenlig med rådande företagskultur. Ehn säger 
att man på Intentia inte direkt försöker förändra attityder. Däremot tillämpas 
en viss tydlighet inför den nyanställde hur saker och ting fungerar i företaget. 
På IFS bedrivs ett mentorprogram och individen lotsas på så sätt in i 
företagskulturen. 
  
Saabprojektet för ett medskapande förhållningssätt sätter individens attityd i 
fokus. Här arbetas aktivt med att göra de anställda medvetna om hur deras 
attityder påverkar deras liv. Saab vill förändra attityder. Projektet syftar till en 
förändring på ett mentalt plan. Ett nytt sätt att tänka ska efter en 
mognadsprocess ge ett nytt beteende. Ett medskapande förhållningssätt ska 
växa fram där individerna är aktiva och tar ansvar. Detta är produktivt och 
gynnar företaget.  
 
Både Brandt (Saab) och Ehn (Intentia) understryker att vid förändring är det 
viktigt att ta små hanterbara steg. Att inte ta för stora kliv. 
 
Under arbetets gång med vårt uppsatsskrivande har det stått klart för oss hur 
viktig attityden hos organisationen i sin helhet är och hos ledarskapet. Brandt 
(Saab) understryker att rätt saker måste efterfrågas uppifrån. Vi understryker 
att företagsledningen sätter måttstocken för och präglar resten av 
organisationen. Vi anser att det är viktigt att ledningen behandlar sina 
medarbetare som vuxna självständiga individer och bemöter dem med respekt 
samtidigt bör ledaren ha en god empatisk förmåga. Vi tror det är viktigt att 
från ledningens sida påverka företagets kultur på ett sådant sätt att atmosfären 
blir ”människovänlig”. Att anställda visar varandra respekt och tolerans och 
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gärna har en positiv, uppmuntrande attityd mot varandra. Vidare menar vi att 
spontanitet, nyfikenhet och barnslighet är positivt och konstruktivt i en 
innovativ miljö. Vi tror inte det är bra med en alltför ironiserande och cynisk 
jargong, då det många gånger hämmar individen från att våga uttrycka 
spontana förslag.  
 
Under flera av intervjuerna diskuterar vi synen på arbetet. Både Brandt (Saab) 
och Sandell (Skanska) säger sig se livet som en helhet där även arbetet ingår. 
Brandt beskriver det som en cirkel där alla delar hör samman. Han menar att 
många individer ser ett avbrott mellan familj och fritid å ena sidan och arbetet 
på den andra. Saabs projekt vill försöka förändra dylika tankar. 
 
 
8.4 Arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelsen är en förutsättning för att de anställda skall stanna 
kvar i företaget menar vi. Arnroth (IFS) nämner hur det är en förutsättning att 
företaget satsar på omgivningen och möjligheter till utbildning för att 
anställda ska lockas till företaget. På Intentia har arbetstillfredsställelsen mätts 
och resultatet var bra. Den satsning företaget gör för att motivera de anställda 
(ledarskap, resor, arbetsmiljö) uppskattades. Det ligger i linje med 
bedömningen vi gör efter Warrs modell (Statt, 1994). Alla IT-företagen i vår 
undersökning torde få goda resultat i arbetstillfredsställelse enligt den. Även 
Skanska har gjort mätningar av arbetstillfredsställelse och det har varit en 
positiv åtgärd. Utifrån svaren har en handlingsplan upprättats som nu följs.  
 
 
8.5 Tillvaratagande av innovativ kraft 
 
Vedin (1995) och Peters och Austin (1985) talar om de stora möjligheter som 
skapas genom att utnyttja idéer från alla människor i ett företag. Det är något 
som även Hedlund (Tribex) är inne på. Han menar att företag mer och mer 
inser att alla människor kan ha en innovativ potential. Att stirra sig blind på 
utbildning och tro att det är avgörande för hur innovativ en person är, är helt 
fel menar han. Experter kan hävda att något är omöjligt som sedan en person 
trots det genomför. Det kan beror på att den personen inte är bunden av de 
tankebanor som skapas vid utbildning. Vi tror att detta är mycket viktigt för 
företag att inse och utnyttja. Naturligtvis finns det människor som inte är 
intresserade av att tänka innovativt utan är nöjda med att gå till arbetet och få 
sin lön. Vi måste acceptera och respektera att alla är olika, men samtidigt 
måste alla ges en möjlighet att utveckla sin innovativa potential. 
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Vedin (1995) beskriver den japanska förslagsverksamheten och hur den 
framgångsrikt har hjälpt japanska företag. Sandell på Skanska förespråkar en 
sådan förslagsverksamhet. Dels kan det leda till kostnadsbesparingar men 
framförallt kan det underlätta arbetet och de anställda får känslan av att de 
kan påverka. Sandell menar att det är ett nyttigt krig mot jantelagen. Det är 
något som även vi tror är bra. Möjlighet att påverka skapar motivation för 
arbetet och gör att individen känner sig synlig. Även hos Saab används 
förslagssystem. Det handlar också här mycket om att göra små förändringar i t 
ex arbetssätt. I sådana fall är det arbetsgruppen som avgör om förslagen är 
bra. Vissa idéer kan också vara av större betydelse för företaget. Vi anser att 
dessa behöver lyftas upp på en högre nivå så att hela företaget kan få glädje 
av dem. 
 
Vikten av att kunna formulera sin idé nämns bl a av Ehn (Intentia). Han 
menar att idégivarens tydlighet och motivation vid framläggandet av en idé 
avgör om projektet blir av eller inte. En väl formulerad idé på papper har 
mycket större chans att få gehör än en idé som bara kastas ut. Hedlund 
(Tribex) menar också att det krävs en stark personlighet, som kan sälja in en 
idé, för att lättare nå framgång. Törne (CR&T) menar att konkurrensen mellan 
nya innovativa idéer är enorm så det gäller att ha ett bra underlag vid 
presentationen. Vi tror också att det är först när personen/gruppen formulerar 
och riktigt tänker igenom en idé som det går att avgöra om det är något att 
satsa på. Visst finns det idéer som verkar bra redan vid första anblicken, men 
det behövs tyngd bakom idén för att beslut om genomförande ska kunna tas. 
 
Klimatet för idéer måste vara det rätta. Ottosson (1999) liknar det vid en 
biologisk process, som måste underhållas för att inte dö. Sandell (Skanska) 
menar också att idéer behöver stöd och uppmuntran för att det ska fungera. 
Om idéer som läggs fram inte tas om hand tröttnar idégivaren snart och 
idéflödet sinar. Drucker (1985) med flera menar att företag medvetet måste 
sträva efter nyföretagaranda. Vi tycker att det framgår bra hos t ex IFS, 
Intentia och CR&T att de arbetar med att skapa en sådan anda. Kreativitet 
uppmuntras, de arbetar med mål utan någon hård styrning, det finns en vilja 
att prova nya idéer och företagen är flexibla. Törne beskriver CR&T som ett 
innovationsgenereringsföretag. Företaget har till sin hjälp en väl utvecklad 
infrastruktur. Infrastrukturen består bl a av ledningens förmåga och 
kompetens att hantera uppkomna idéer på ett produktivt sätt. Det finns också 
olika typer av kunskap och en back-up inom områden såsom juridik och 
riskinvestering. Infrastrukturen ger väl utvecklade möjligheter att fånga upp 
idéer och möjligheter att hjälpa till att genomföra dem. 
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Vi fortsätter här vår analys med att gå igenom den sammanställning av 
strategier och strukturer som vi givit i referensramen. Dessa syftar till att 
tillvarata innovativ kraft. 
 
Uppmuntra handling: Peters och Waterman (1982) menar att framgångsrika 
företag uppmuntrar handling. Vi tolkar idégivande som handling och det är 
något som alla mer eller mindre uppmuntrar. Ehn på Intentia säger t ex att 
företaget uppmanar sin personal att inte se problem utan att komma med 
förslag på lösning istället. Vi tror att det i samband med att uppmuntra 
handling måste finnas tydliga visioner och mål för verksamheten för att idéer 
inte ska spreta iväg. Det är också något Arnroth (IFS) poängterar. Genom att 
vara medveten om mål, visioner och värderingar är det ganska lätt att avgöra 
om idén passar företaget och om det är någon mening att utveckla den inom 
ramen för företagets verksamhet. Hedlund (Tribex) poängterar också att små 
idéer ofta är mer betydelsefulla än stora innovationer. Att handla behöver 
alltså inte betyda att stora förändringar sker utan att man tar små hanterbara 
steg som Brandt (Saab) uttrycker det. Ehn (Intentia) i sin tur menar att det går 
att genomföra mycket stora projekt bara man tar en bit i taget. Han menar att 
ett iterativt arbetssätt möjliggör genomförandet av projekt. 
 
Projektet på Saab syftar till att skapa aktivitet hos de anställda. Företaget vill 
uppmuntra till handling istället för att personalen bara ska konstatera faktum. 
Istället för att klaga över något som inte är bra vill företaget att personalen 
aktivt ska komma med förslag som förbättrar t ex arbetssättet. Vi tycker att 
det är ett intressant och positivt projekt som borde få fler efterföljare. Att 
uppmuntra till handling och få personalen engagerad tror vi är viktigt både för 
personalen och för företaget. 
 
IFS har ett system med mentorer som hjälper framför allt nyanställda att 
komma in i företagets verksamhet och värderingar. Vi tror att mentorer är ett 
utmärkt sätt att uppmuntra individen och den innovativa kraften. Mentorn blir 
en förebild och ett bollplank för idéer. En person som inte riktigt vågar 
framföra en idé i en större grupp kan här få stöd hos en person med erfarenhet 
av företaget och idégivande. Naturligtvis är det viktigt att matcha mentor och 
adept så att personkemin dem emellan stämmer och att öppen kommunikation 
tillåts. 
 
Uppmuntra kreativitet: Mycket i denna uppsats handlar om att uppmuntra 
kreativitet. Om kreativitet inte uppmuntras finns heller ingen möjlighet att ta 
tillvara på den innovativ kraften i företaget. Detta är alltså den springande 
punkten i vår uppsats. Kuratko och Hodgetts (1989) och Vedin (1995) radar 
upp ett antal punkter, förutsättningar, för att ett positivt klimat för kreativitet 
skapas. Dessa punkter är naturligtvis snarlika de punkter som beskriver ett 
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innovativt klimat.  Här tar vi upp de punkter som inte närmare analyseras 
under andra rubriker i detta avsnitt. 
  
Ledningen litar på sina anställda genom att delegera ansvar och ge ramar och 
mål istället för styrning. Att tydligt ge den enskilda ansvaret för sitt arbete är t 
ex något som nämns av Arnroth (IFS) och Ehn (Intentia). Vi menar dock att 
det är viktigt att komma ihåg att arbetet för det mesta sker i grupp och 
individen måste därför även känna ansvar för gruppen. Både Arnroth, Ehn 
och Hedlund (Tribex) poängterar att det är viktigt att det är gruppen som är 
målet. Ett antal starka individer som konkurrerar med varandra är inget 
företagen vill ha. 
 
Att ha kontakt med omvärlden är inte bara något som gäller på ledningsnivå 
utan också för de anställda. Saab har t ex ett system där de anställda får arbeta 
ute hos kunder och leverantörer (dock oftast inom Saab-koncernen). Även om 
det kan diskuteras om det är omvärlden så, tror vi, att  det ändå är ett bra sätt 
att få nya impulser. Saab är stort och de olika delarna i koncernen arbetar på 
olika sätt. Ehn (Intentia) förespråkar arbetsrotation och Hedlund (Tribex) 
menar också att det är nyttigt att då och då byta miljö för att stimulera 
kreativiteten. Hos t ex Intentia finns det möjligheter att åka på konferenser 
som inte direkt är kopplade till den anställdes arbetsuppgift. Syftet är att 
personen ska få impulser från omvärlden som sedan tas med tillbaka till 
företaget. Över huvudtaget tror vi att det är nyttigt att få impulser från 
omvärlden. Risken finns annars att de anställda fastnar i ett företagstänkande 
som de lärt sig fungerar i det företag där man arbetar och bortser därmed från 
många nya idéer och infall som kan tillföra verksamheten mycket. Kunder 
och deras önskemål kan vara en mycket viktig källa till innovativa idéer. 
 
Brainstorming som Hedlund (Tribex) nämner är ett sätt att få fram idéer och 
att ge alla idéer en chans. Vid brainstorming måste alla idéer vara lika 
välkomna. För att det ska lyckas krävs dock att gruppen (ledaren) kan skapa 
en trygghet. Annars blir det lätt att någon eller några tar över medan andra 
inte vågar säga något. En intressant koppling till brainstorming tycker vi Ehn 
(Intentia) gör. Han menar att om individen ständigt är kreativ och tänker 
självständigt kan det liknas vid en ”ständigt pågående brainstorming”.  
 
Ett företags rykte för att tillåta kreativt tänkande är avgörande för om 
företaget lyckas locka till sig kreativ personal. För att behålla personalen 
måste företaget naturligtvis också leva upp till ryktet, något som Arnroth 
(IFS) betonar. Ehn (Intentia) och Törne (CR&T) menar att det är viktigt att 
uppmuntra nyfikenhet, att låta barnets upptäckarlust komma fram hos den 
vuxna. Vi tror att eftersom konkurrensen om vissa typer av arbetskraft är hög 
idag är det viktigt för företaget att kunna erbjuda en positiv miljö som 
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stimulerar och utvecklar individen. Ingenjörer är en typisk grupp där många 
har en innovativ kraft som företagen har stor nytta av om den utvecklas och 
används på rätt sätt. 
 
Tolerera misslyckande och avveckla olönsam verksamhet: Vedin (1995) m fl 
understryker att misslyckande är en del av innovationen. Flera av de 
intervjuade är också inne på samma linje. Arnroth (IFS) menar att det krävs 
att saker misslyckas för att det ska gå att hitta nya möjligheter. Här är det 
återigen, tror vi, viktigt att företaget även i handling visar att misslyckande är 
tillåtet men att, som Clifford & Cavanagh (1985) säger, samma misstag inte 
förväntas upprepas hur många gånger som helst. Det är ju meningen att 
misstagen ska leda till lärande eller nya vägar. Om de istället ständigt 
upprepas dras ingen lärdom ifrån misstagen. 
 
Frågan om avveckling av olönsam verksamhet (t ex Ottosson, 1999) berörs av 
Arnroth (IFS). Även om IFS drivit ett projekt överger företaget det om det 
kommer nya bättre idéer. Han menar att det inte får finnas prestigetänkande. 
Vi tror att det är viktigt att inte hålla fast vid något som inte längre är lönsamt 
eller inte fungerar bara p g a prestige eller tradition. Företagsledningen måste 
vid sådana tillfällen vara rationell och först och främst tänka på företagets 
bästa. 
 
Belöna innovation och innovativ personal: Peters och Waterman (1982) samt 
Vedin (1995) menar att belöning ska komma så många som möjligt till del 
istället för att ge några mycket. På det sättet kan företaget skapa 
samhörighetskänsla. Både Ehn (Intentia) och Arnroth (IFS) är inne på samma 
linje. Syftet med belöning ska vara att stimulera gruppen. För att skapa vi-
känsla måste också belöning ske i vi-form. Hos IFS planeras det dock för 
någon form av individuell belöning som komplement till gruppbelöning. Ehn 
påpekar också att om individen kommer med innovativa idéer som ligger 
utanför hans ansvarsområde bör det belönas extra. Intentia har en utmärkelse 
som de kallar Excellence Performance Award. Den ges till någon som 
kommit med en lösning/idé som ligger långt ifrån vad som förväntats av 
individen. CR&T har en form av belöning som innebär att alla anställda är 
delägare i företaget, samt i de avknoppade bolagen. Det innebär att ju bättre 
företaget går ju mer belöning får de anställda. Vi tror att eftersom CR&T ännu 
inte är något stort företag fungerar denna belöningsform bra. Det framgår 
också klart hos flera av de intervjuade att belöning i form av  pengar inte är 
det viktigaste. Vi menar att en bra lön naturligtvis är en början, men det är 
nog så viktigt att personen trivs på sitt arbete och att miljön är stimulerande. 
Det är viktigt att få uppmärksamhet och uppskattning när man gjort något bra. 
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Drucker (1985) menar att särskilt innovativa människor ska belönas extra t ex 
i form av högre befattning. Arnroth (IFS) säger också att en person med 
mycket idéer som verkligen bidrar till företaget också märker av det i 
lönekuvertet och i arbetsuppgifter. Vi tror dock att det finns en fara med att 
enbart befordra människor på grund av meriter. För att bli chef/ledare behövs 
kompetens, både yrkesmässig men också social. Personen ska trots allt leda 
människor och måste därför ha en känsla för det och vara mogen att ta det 
ansvaret. Risken finns annars att personen misslyckas i sin chefsroll.     
 
Uppmuntra informell kommunikation och informella möten: Peters och 
Waterman (1982) och Vedin (1995) tar upp vikten av att kunna träffa och 
kommunicera med andra spontant och inte bara vid bestämda möten. Flera av 
de intervjuade tar upp det. Hos CR&T har konsulterna utmärkta tillfällen att 
komma i kontakt med omvärlden vid sina olika uppdrag. Det ger impulser till 
nya idéer som sedan kan vidareutvecklas i den så kallade groddfabriken. Hos 
IFS över hela världen äts gemensam frukost varje dag. Det ses som ett 
utmärkt tillfälle att träffa andra i företaget än de personer man för tillfället 
arbetar med. Något som vi tror bidrar till att öka den informella 
kommunikationen är en öppen planlösning på kontoren. Vid vårt besök på IFS 
kunde vi konstatera att företaget i sina nyinflyttade lokaler satsat just på en 
öppen planlösning. Ehn berättar om resor som Intentia gör då hela företaget 
åker iväg mest för nöjes skull. Syftet är att de anställda ska ha möjlighet att 
träffa varandra under mer avslappnade former än i själva arbetssituationen.  
 
Vi anser att det är viktigt att den informella kommunikationen och mötena 
också måste gälla chefer i organisationen. Arnroth (IFS) menar att det inte, 
genom att bara gå runt och titta i företaget, går att avgöra vem som är chef 
eller inte. Det bidrar naturligtvis till ökad kontakt att chefen är en i mängden 
och sitter ute i ett kontorslandskap. Vi menar att möjligheter till informella 
möten och informell kommunikation, både vertikalt och horisontellt, hör 
samman med företagets kultur. Om kulturen uppmuntrar informella kontakter 
blir det en naturlig del i företaget. Vi tror dock att det är viktigt att se till att 
information och beslut inte får blir alltför informella. Med det menar vi att 
information och beslut måste nå alla som de berör och måste därför 
formaliseras till en viss grad. 
 
Tydliga mål och visioner: Mål och visioner behandlas av bl a Drucker (1985) 
och Vedin (1995). Vi har redan berört ämnet under flera av ovanstående 
punkter. Mål och visioner kopplas också till en företagskultur (värderingar, 
trossystem o s v) som uppmuntrar idéer och omhändertagande av dessa (t ex 
Peters & Waterman, 1982). Samtliga intervjupersoner vi pratat med 
återkommer också till vikten av mål och visioner. Hedlund (Tribex) säger att 
det är viktigt att ha en tydlig målsättning och tala om riktning för 
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verksamheten men inte på vilket sätt gruppen ska nå målet. Ledaren måste ge 
de anställda friheten att själva hitta vägen till målet. Arnroth (IFS) betonar 
också hur viktigt det är att sprida ut mål, värderingar och affärsidé i företaget. 
Han tror också att de anställda på något sätt måste ha värderingar som på ett 
ungefär stämmer överens med företagets. Tydliga mål och visioner ser han 
som en förutsättning för att de anställda ska kunna fungera självständigt och 
fatta egna beslut. Företagskulturen hos IFS ser han som en förutsättning för 
att flexibilitet och decentralisering ska fungera. Ehn säger att på Intentia ger 
man individen frihet under ansvar. Mål är då en förutsättning för att det ska 
fungera. Han menar att genom att definiera målen och inte vägen skapas 
förutsättningar för kreativitet och motivation. Utbildningsprojektet på Saab 
arbetar med att få medarbetare att sträva mot gemensamma mål. Syftet är att 
skapa målbilder, dels för individen men också för organisationen. Genom att 
göra de anställda medvetna om företagets mål och visioner med verksamheten 
hoppas företaget skapa förståelse och mening för den roll de anställda spelar i 
företagets framgång. Brandt (Saab) menar att detta ofta blir en aha-upplevelse 
för de anställda. 
 
Vi anser att det är mycket viktigt för ett företag att klargöra sina visioner och 
mål samt dess värderingar. Företaget måste visa vad det står för. Målen får 
inte enbart bestå av siffror utan även andra mål bör finnas t ex ökad 
gemenskap, ett medskapande förhållningssätt i organisationen. Enbart 
siffermål kan leda till konkurrens mellan avdelningar och skapa vi-och-de-
attityd som vi tror är viktigt att bekämpa för att företaget ska bli 
framgångsrikt. Målen och visionerna ska vara något gemensamt att sträva 
mot. Det finns alltid personer som inte är speciellt intresserade av företagets 
mål och visioner. Det är troligtvis vanligast i riktigt stora organisationer som 
Saab och Skanska. Vi tror dock att genom att verkligen sprida mål, visioner 
och värderingar ut i organisationen och hela tiden agera utifrån dessa går det 
att så positiva frön i den mest negativa människan. En företagskultur som 
tydligt är inriktad på att uppmuntra de anställda till att ta egna initiativ och 
komma med egna idéer skapar också förutsättningar för att den innovativa 
kraften ska tas tillvara. Att skapa stolthet inför att arbeta i företaget tror vi 
leder till positiva känslor som därmed också påverkar den innovativa kraften 
positivt. Ehn har också de tankegångarna när han säger att Intentia vill skapa 
”commitment”, d v s en stark känsla för företaget.  
 
Riskvilja och resurser: Risk är en del av innovationen (Clifford & Cavanagh, 
1985) och för att kunna få fram innovationer krävs resurser (Drucker, 1985). 
Arnroth menar att IFS inte hade haft den position företaget har idag om 
ledningen inte varit beredd att ta risker. CR&T är också ett företag med 
riskvilja. Företaget har ett antal personer som arbetar med att fånga upp 
innovationsidéer. Om det anses att idén har en potential avsätts pengar för att 
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idégivaren ska kunna utveckla idén. En idé som visar sig hållbar kan leda till 
att ett dotterbolag, med idégivaren som entreprenör, bildas för att fortsätta 
utveckla idéen. CR&T erbjuder då både monetära medel och en infrastruktur i 
form av t ex juridiskt kunnande och kontakter med riskinvesterare. Detta 
tycker vi är ett mycket intressant sätt att tillvarata innovationer i den större 
skalan. Visserligen skiljer sig nog CR&T från det genomsnittliga företaget, 
men idén och tankarna om hur innovationer tas om hand tycker vi är något 
som andra företag kan ta efter, om än i mindre skala.  
 
Feedback: Drucker (1985) menar att feedback måste byggas in i företaget. 
Alla de intervjuade är överens om att feedback är viktigt. Arnroth (IFS) menar 
att svenskar i allmänhet är dåliga på att ge feedback. Det är något vi också 
håller med om. För individen finns t ex utvecklingssamtal som Ehn (Intentia) 
menar kan föda både motivation och kreativitet. Hedlund (Tribex) varnar 
dock lite för utvecklingssamtal. Han menar att många inte kan hantera de 
förväntningar som ställs på ett sådant samtal. Vi tror därför att det är viktigt 
att parterna redan innan vet vad som ska tas upp och att det behövs en 
öppenhet och respekt för varandra.  
 
Vi tror inte att det krävs några invecklade system för feedback men företaget 
måste lägga stor vikt vid det. Det måste bli en naturlig del av det vardagliga 
arbetet. Även här kommer företagets kultur in. Om den är inriktad på att 
feedback ska vara en naturlig bit av företagets verksamhet då kommer 
feedback också ges. Chefer på alla nivåer måste involveras och det är också 
viktigt att komma ihåg att även chefer behöver feedback. Avslutningsvis tror 
vi att ett positivt och öppet klimat i företaget skapar naturlig feedback i det 
dagliga arbetet. 
 
Anpassa organisationen: Företaget måste anpassas till att kunna fånga upp 
innovationer menar t ex Drucker (1985). Projektformen förespråkas av en del 
författare (t ex Ottosson, 1999). Mycket av arbetet i t ex Intentia och IFS sker 
i just projektform. Vedin (1995) nämner avknoppning som ett sätt att ta 
tillvara och utveckla innovativa idéer som inte direkt är relaterade till 
företagets verksamhet. CR&T använder, som tidigare nämnts, avknoppning 
när en innovation visar sig vara tillräckligt bra affärsmässigt. Clifford och 
Cavanagh (1985) menar att byråkrati och innovation inte går att förena. Det är 
något som också kommer fram i flera intervjuer. Att arbeta med mål istället 
för detaljerad styrning framhålls av alla de intervjuade. Flexibilitet och 
decentralisering är ord som återkommer. 
 
Vedin (1995) menar att det viktiga är inte hur företaget är organiserat utan att 
idéer fångas upp. Sandell (Skanska) nämner att under hans tid på Siab hade 
företaget speciella idéråd, som tog emot och behandlade idéer från 



76 
 

 

personalen. Saab har ett liknande system. Vi tror att detta är speciellt viktigt i 
stora företag där kreativitet och innovativ kraft inte ses som en del av det 
vardagliga arbetet i sig, men där företaget ändå har en tro på att utnyttja allas 
idéer. 
 
Drucker (1985) menar att någon i högsta ledningen måste vara ansvarig för 
innovationsprojekt. Det tror vi är omöjligt, speciellt i stora företag som Saab 
och Skanska. Däremot, som vi tidigare påpekat, ansvarar ledningen för att 
företagskulturen inriktas på att uppmuntra kreativitet och innovation och 
bygga en organisation där det möjliggörs. 
 
 
8.5.1 Ledarskap 
 
Drucker (1985) menar att ledningen måste vara inriktade på innovation. 
Sandell (Skanska) pratar också om att alla chefer i företaget, från toppen och 
nedåt, måste vara inriktade på att uppmuntra kreativitet och idéer. Vi anser att 
genom att prata och agera utifrån dessa tankar skapas förutsättningar. Om 
ledningen med ord säger att kreativitet och innovation är positivt men sedan 
inte agerar utifrån det, t ex inte fångar upp idéer som kommer, då kommer 
inte företaget bli mer innovativt. Sandell menar att om inte idéer 
uppmärksammas eller tas omhand då försvinner lusten att komma med idéer. 
Det gör att företaget går miste om den innovativa kraften hos de anställda, 
menar vi. I ledarrollen ligger också, som Hedlund (Tribex) säger, att våga ta 
ställning och våga säga att en idé är bättre än en annan. Det gäller att vara 
tydlig och peka på att det är idén i sig och inte idégivaren som just vid det 
tillfället är bättre.  
 
Drucker (1985) menar dessutom att hela ledningsgruppen måste vara 
involverad. Det är något som säkert är möjligt i mindre företag, men att hela 
ledningsgruppen i ett stort företag måste vara involverad i det innovativa 
tänkandet tror inte vi är möjligt. Däremot måste alla i ledningen ha en positiv 
inställning till innovativt tänkande och att uppmuntra kreativitet och innovativ 
kraft. Det måste, som tidigare nämnts, bli en del av företagskulturen. Törne 
pekar bland annat på att känslan av nyfikenhet är del av CR&Ts 
företagskultur. 
 
Kontrollbehov berörs av Clifford och Cavanagh (1985). Vikten av att lita på 
sina anställda och låta chefer vara chefer poängteras. Hedlund (Tribex) menar 
att det är viktigt att ledaren inte petar i sådant han inte kan någonting om, utan 
lämnar över ansvaret till någon annan. Han poängterar också att det är viktigt 
att ledaren litar på sina medarbetare. Genom att ha förtroende för medarbetare 
tror vi att kontrollbehovet automatiskt minskar. Hos IFS, Intentia och CR&T 



77 
 

 

pratar de alla om vikten av decentralisering. Det är också kopplat till mål och 
visioner, menar vi. Ledningen ger mål och ramar och låter sedan ansvaret 
ligga på respektive projekt/person att inom vissa ramar arbeta för att uppnå 
målet. Detta måste ske utan att ledaren behöver slå folk i huvudet som 
Hedlund (Tribex) säger eller använda piska-filosofi som Ehn (Intentia) 
uttrycker det. Ledaren ska inte tala om hur målet ska uppnås utan överlämna 
det åt de som arbetar inom projektet/avdelningen. 
 
Detta kan också kopplas till respekt för individen och att behandla anställda 
som vuxna (Peters & Waterman, 1982). Sandell (Skanska) menar att det beror 
mycket på ledaren om idéer uppmuntras och fångas upp. Vissa chefer vill helt 
enkelt bestämma själva, vilket inte skapar ett positivt klimat för idéer. Vi 
menar att de då också fråntar medarbetarna möjligheten att vara vuxen på 
arbetet. Att se de anställda som vuxna innebär också att ge ansvar och ha 
förtroende och respekt för dem. Naturligtvis krävs det också att de anställda är 
beredda att agera som vuxna människor och ta sitt ansvar. Om den viljan inte 
finns är det svårt för chefen att arbeta med mål istället för styrning. Genom att 
stötta människor och uppmuntra dem till att våga ta ansvar ökar också 
möjligheten att lyfta fram kreativa idéer och den innovativa kraften, anser vi. 
Peters (1996) menar att ledarskapskompetens är att utveckla andra och se 
deras potential. Hos t ex IFS och Skanska finns det väl utvecklade 
ledarskapskurser där sådana frågor tas upp. Det är viktigt, anser vi, att ta 
tillvara det kunnande som finns i företaget för att kunna konkurrera på 
marknaden.  
 
Drucker (1992) menar att det är viktigt att ledningen i ett företag är lyhörd för 
signaler i omvärlden. Hedlund (Tribex) är inne på samma sak när han säger 
att företagsledarens roll idag är att se vad marknaden behöver och lyssna på 
kunders behov. Vi menar att det är viktigt att komma ihåg att signaler från 
omvärlden tolkas mer eller mindre subjektivt. Det ökar därmed vikten av att 
fler än bara företagsledaren är öppna och lyhörda för händelser utanför 
företaget. Om många i företaget har den möjligheten ökar chansen till att 
snappa upp signaler och därmed komma med innovativa idéer. Flera av 
företagen vi varit i kontakt med använder sig också av externa 
omvärldsanalytiker.  
 
När det gäller vilken typ av ledarskap som är bäst för att stimulera den 
innovativa kraften finns det en hel del gemensamma nämnare. Brandt (Saab) 
menar att ledaren måste efterfråga ”rätt saker”, bestämma riktning, och sedan 
handla i enlighet med det. Ehn (Intentia) pratar om ett demokratiskt ledarskap. 
Arnroth (IFS) pratar om ett prestigelöst ledarskap som är inriktat på 
värderingar, mål och visioner. Törne (CR&T) pratar om ett informellt 
ledarskap där ledningen informerar personalen istället för att besluta uppifrån. 
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Beslut är istället inriktade på consensus. Sandell (Skanska) pratar om ett 
målinriktat ledarskap som innebär, som namnet antyder, att det ges mål och 
ramar för verksamheten. Hedlund (Tribex) tar upp vikten av att ledaren är 
mogen och trygg i sig själv. Chefen måste våga låta andra vara duktigare än 
han själv. Utifrån dessa olika förmågor drar vi slutsatsen att det krävs att 
ledaren har någon form av social förmåga. Ledaren måste vara tydlig, lyhörd, 
intresserad, flexibel och acceptera avvikande åsikter. Ledaren bör också ha en 
empatisk förmåga. Vi tror att ju närmare själva verksamheten en chef är desto 
viktigare blir de mänskliga, sociala aspekterna och ledarens förmåga  att ”se” 
och stödja utveckling av individen. I vissa positioner t ex vissa 
ekonomifunktioner, krävs mer analytisk förmåga än social, även om en 
kombination av dessa inte skadar. 
    
 
8.5.2 Gruppen som innovatör 
 
Ekvall (1988) tar upp ett antal fördelar och nackdelar med gruppen som 
innovatör. Gruppen som arbetsform återkommer hos de intervjuade. Hos t ex 
Intentia och IFS sker det mesta av utvecklings- och förändringsarbete i 
projektform. Hedlund (Tribex) säger att grupparbete är ett sätt att få fram fler 
idéer än om de anställda arbetar individuellt. Han menar att det är viktigt att 
stärka (projekt)grupperna i företaget. Det kan t ex ske genom gruppträning. 
Ofta handlar det om att gruppen ska lösa uppgifter som inte har med själva 
arbetet att göra. Syftet är att träna samarbete, tillit osv. Hedlund betonar också 
att det är viktigt att inte tvinga människor att aktivt delta i grupparbetet. Ett 
passivt deltagande, då personen lyssnar och tar till sig information, kan också 
bidra till projektet. Personen kan sedan lägga fram en färdig idé för gruppen 
som ofta är väldigt bra. Brandt (Saab) talar om vikten av att skapa laganda 
och att undvika vi-och-de-fenomenet. Utbildningsprojektet på Saab går 
mycket ut på det. Lagandan är också något både Ehn (Intentia) och Arnroth 
(IFS) understryker när respektive företag har valt att belöna hela gruppen. Ehn 
menar att om företaget ska ha som mål att vi ska göra något, då måste alla 
belönas kollektivt. Risken är annars att de redan starka individerna som finns i 
företaget konkurrerar med varandra. 
 
Brainstorming är en teknik som Ekvall (1988) tar upp som ett idéstimulerande 
verktyg. Vi har redan berört det under rubriken Uppmuntra kreativitet. Vi 
anser att det krävs en bra ledare i gruppen för att inte några i gruppen ska ta 
över utan ge alla chansen. Det är också viktigt att skapa en god stämning där 
individen vågar släppa på spärrar. Ekvall (1988) tar i samband med det upp 
något som han kallar produktiv regression, d v s när det skapas idéer genom 
att släppa på beteendet och låta barnet i individen komma fram. Det är något 
som Ehn (Intentia) kommer in på. Han menar att det är bra att stödja 
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barnasinnet hos individer. Vi anser att barnets nyfikenhet är något att 
eftersträva. Nyfikenheten att hitta nya vägar och möjligheter är ett led i den 
kreativa processen. Törne (CR&T) nämner också att känslan av nyfikenhet är 
en viktig del i företagskulturen. Nyfikenhet är kopplat till upptäckarlust, vilket 
vi menar är nödvändigt för den innovativa kraften. 
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9 Sammanfattande reflektioner  
 

Vi vill här avslutningsvis sammanfatta våra reflektioner och de slutsatser vi 
dragit efter genomförandet av studien. 
 
Vi har funnit att ett företags innovativa kraft kommer från individerna i 
företaget. När ett företag ska skapa förutsättningar för utveckling av innovativ 
kraft har vi funnit att det är viktigt att ha en helhetssyn på individen. Individen 
behöver bli sedd och förstås i ett sammanhang som berör hela hans 
livssituation. Även individen själv bör ha en balanserad syn på de olika 
delarna av sitt liv som familj, fritid och arbete och vara klar över sin 
prioritering av dessa. 
 
För att en individ ska kunna utvecklas på ett bra sätt och visa motivation, 
engagemang och vara kreativ krävs en förståelse och tillfredsställelse av hans 
behov. Företaget kan påverka utvecklandet av innovativ kraft genom att 
försöka tillmötesgå individen och stimulera behoven. Individen behöver 
uppleva att han är synlig och kan påverka sin situation, han har också ofta ett 
behov av att uppleva utmaning. Utbildning kan vara ett sätt att stimulera 
individen, feedback och personliga, bekräftande samtal är andra. 
 
Individen motiveras också positivt genom belöningar av olika slag. Monetära 
belöningar är ofta attraktiva. Vi understryker även vikten av sociala 
belöningar som företaget på ett aktivt sätt bör skapa förutsättningar för. Olika 
typer av resor och rekreation som belöning tror vi är mycket fördelaktigt då 
det samtidigt ger insikter och nytt kunnande som kan bli till glädje både för 
individen och företaget. Det blir en inspiration för individen och kan många 
gånger direkt generera innovativ kraft. 
 
Ledaren har en viktig roll för individens utveckling. Det är viktigt att han 
visar den anställde respekt och ger ansvar och förtroende och behandlar den 
anställde som en jämbördig vuxen. Ledaren bör ha en social och empatisk 
förmåga. Det är bra om han har en personlig mognad och trygghet, det hjälper 
honom att se och på ett konstruktivt sätt stödja den anställde. Ledningen slår 
an tonen för hela företaget därför är deras inställning mycket betydelsefull.  
 
Vid utveckling av innovativ kraft krävs en kombination av logiskt, analytiskt, 
kritiskt och intuitivt tänkande. Det bör ges plats för att följa den intuitiva 
känslan samtidigt måste aktuella projekt ha struktur. 
  
För att ta tillvara innovativ kraft kan organisationsstrukturen se ut på flera 
sätt, den bör dock alltid präglas av flexibilitet och decentralisering. Det är 
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mycket viktigt att formulera tydliga mål och visioner som både ledning och 
personal är överens om och känner delaktighet i. Samtidigt gäller det att inte 
vara fastlåst utan ha en förmåga att omdefiniera och ändra riktning när så 
krävs. Företagskulturen måste vara inriktad mot att uppmuntra, fånga in och 
utveckla idéer. Idéer bör formuleras och dokumenteras noggrant för att få den 
uppmärksamhet som krävs och behandlas på bästa sätt. Arbetet i 
organisationen bör fungera på ett processliknande sätt där de olika 
utvecklingsstegen går in i varandra och det ges möjlighet att gå tillbaka i 
processen och göra ändringar. Det är bra om det finns både formella och 
informella nätverk för kommunikation. 
 
Vid tillvaratagandet av innovationsidéer är det fördelaktigt om det finns en 
beredskap och plan för tillvägagångssättet. Projektet behöver tid, ekonomiska 
resurser och stöd i den s k kuvösfasen. CR&T har stått som exempel för hur 
ett företag kan utarbeta en infrastruktur som ser till innovationsprojektets 
behov. Den kan bl a bestå av kompetens att hantera innovationer, verktyg för 
att underlätta idéutveckling, nätverk till riskinvesterare och juridiska 
kontakter för att upprätta avtal. 
 
Attityder är mycket viktiga, de anses vara indikatorer för beteende. Beteendet 
påverkar hur individen tar sig an sina arbetsuppgifter och hur han interagerar 
med andra. En positiv attityd är grunden för aktiva, medskapande individer i 
företaget.  
 
Ett företag är en mötesplats där människor interagerar. Människan påverkas 
av sin omgivning och atmosfären hon befinner sig i. Vi tror att klimatet i 
företaget spelar en avgörande roll för utvecklandet av innovativ kraft. Vi 
anser att klimatet i ett innovativt företag ska vara ”människovänligt”. Alla, 
ledare och medarbetare, ska visa varandra  respekt och  tolerans. Det ska råda 
en positiv stämning. Klimatet bör uppmuntra handling och egna initiativ. 
Företaget ska se olikheter som utvecklingsmöjligheter och uppmuntra 
kommunikation både inom och utom företaget. Ledningen bör tolerera 
misslyckanden som en naturlig del av utvecklingsprocessen (samtidigt får det 
inte gå till överdrift). Vi vill avvisa ironiserande och cyniska jargonger då vi 
anser att det hämmar individen. Vidare menar vi att spontanitet, nyfikenhet 
och lekfullhet är starkt förknippade med utvecklandet av innovativ kraft.  
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9.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi tycker det vore intressant att utveckla de psykologiska aspekterna för 
uppkomsten av innovativ kraft och hur företaget praktiskt kan agera för att 
stimulera individen. Det torde också vara av intresse att djupare undersöka 
vilka förutsättningar som krävs för att skapa en bra infrastruktur för 
innovationsidéerna. Ett annat förslag är att utveckla hur innovativ kraft 
uppkommer och tillvaratas ur de anställdas perspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Praktiska frågor samt presentation av företagen   
 
Kreativitet 
 
Hur ser ert företag på kreativitet och era anställdas förmåga att vara 
innovativa? 
Hur arbetar ni för att skapa en kreativ miljö? 
Hur fångar ni upp kreativitet? 
 
Motivation, attityd, arbetstillfredsställelse 
 
Hur arbetar ni för att motivera era anställda? 
Hur skapar företaget engagemang hos de anställda? 
Hur vårdar sig företaget om sina anställda? 
Hur viktiga är de anställdas attityder? Arbetar ni aktivt för att påverka dem? 
Mäter ni arbetstillfredsställelse? Hur påverkar utfallet företaget? 
 
Tillvaratagande av innovativ kraft 
 
Söker företaget aktivt innovationer? 
Hur främjas innovationer? 
Hur arbetar företaget för att fånga upp idéer inom organisationen? 
Hur bör organisationen struktureras? 
Vem bedömer idéerna? 
Vad finns det för beredskap att tillvarata innovativa idéer? 
Vad får de anställda för feedback? 
Hur är personalpolitiken utformad? Vad finns det för belöningssystem? 
Hur involverade är de anställda i företagets mål och visioner? 
Är någon i ledningen ansvarig för innovationsområdet? 
Hur ser företaget på risktagande i anslutning till innovationer? 
Hur bör ledarskapet vara utformat för att främja innovationer? 

 


