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Abstract 
 
Innovation has become necessary for success even for surviving in the fast changing business 

environment. This is why innovation has been brought to the top of many organization’s 

agendas all over the world. Innovations earlier only seen as an output from research and 

development, have today received high priority in companies and concern the whole 

organization. Innovation is necessary for the survival of many companies. Companies need 

development, new ideas and new products to be competitive in the future. Effective 

innovation is needed to improve the capability to be competitive for the organization. Power 

is a method to achieve goals in the organization. The practice of power can be perceived 

negatively but it depends on how power is being used by the leader. The purpose with our 

essay has been to create an understanding of how power affects the innovation process.  We 

have studied how four companies practice power to develop successful innovations. Our 

results showed that companies have large focus on rewarding the employee to create 

successful innovation.  The companies try to avoid use of power of knowledge and power of 

punishment in the innovation process. The conclusion is that companies working with 

innovation want to create potential to transform silent knowledge. It can be done in the 

company if the managers spread silent knowledge, which is hard to gather in written 

documents, and the company at the same time have an open corporate culture, that promote 

the transformation of knowledge within the company.   

 



  
 

Sammanfattning  
 
I dagens samhälle sker förändringar mycket snabbt och därigenom är innovation en 

nödvändig förutsättning för framgång och kanske till och med för överlevnad av 

organisationen. Det är på grund av detta som innovation har tagit sig till toppen av agendan i 

organisationer runt om i världen. Innovation, som tidigare endast sågs som en output från 

forskning och utveckling, har idag fått hög prioritet i företagen och berör alla anställda på ett 

företag. Effektiv innovation behövs för att förbättra en organisations förmåga att vara 

konkurrenskraftig. Företag behöver utveckling, nya idéer och nya produkter för att vara 

konkurrenskraftiga i framtiden. Makt är ett medel att nå uppsatta mål. Ordet makt kan ha en 

negativ innebörd, med det behöver inte vara så eftersom det beror på hur ledare utnyttjar 

makten och hur den utövas i ett växelspel i ojämlika relationer. Den teoretiska referensramen i 

studien belyser innovation och makt, specifikt kunskapsmakt, belöningsmakt och 

bestraffningsmakt. Studien som genomfördes var teoriutvecklande eftersom vi eftersom vi 

inte hittat teorier som berör både området innovation och makt. Den teori som finns behandlar 

dessa områden separat. Intervjuer genomfördes på fyra innovativa företag för att se hur makt 

inom företaget påverkar utvecklingen av innovationer. Respondenterna arbetar alla i 

ledningsposition och har därmed makt över medarbetarna som utvecklar innovationer. 

Resultatet av föreliggande studie visar att företagen blivit mycket fokuserade på 

belöningsmakt för att få medarbetarna lyckas med sina innovationer. Båda kunskapsmakt och 

bestraffningsmakt är något som företag undviker och försöker att minska vid 

innovationsprocesser. Vår studie visar vidare att företag som arbetar med innovationer är 

verksamma med att skapa förutsättningar för kunskapsomvandling genom att ledningen 

sprider tyst kunskap vilket skapas genom erfarenhet, svårt att samla i dokument eller databas 

samtidigt som företagskulturen med dess öppna klimat främjar kunskapsomvandlingen. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ta upp bakgrunden till innovationer, varför innovation är viktigt 
och förklarar övergripande hur innovationsprocessen ser ut. Detta mynnar sedan ut i syftet 
med vår uppsats. 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens snabbt föränderliga affärssamhälle är innovation en nödvändig förutsättning för 
framgång och kanske till och med för överlevnad. Jamrog, Vickers & Bear (2006) anser att 
det är på grund av detta som innovation har tagit sig till toppen av agendan i organisationer 
runt om i världen. Innovation, som tidigare endast sågs som en output från forskning och 
utveckling, har idag fått hög prioritet i företagen och berör alla anställda på ett företag. (ibid) 
  
Brenner (2005) anser att innovationer kan ses som en del i förnyelsen av ekonomin och även i 
andra delar av samhället. Enligt Cumming (1998) har innovation varit den mest betydelsefulla 
skapande kraften i mänsklighetens historia. Denna formande kraft har fått bränsle och drivits 
fram av det mänskliga sinnets kreativitet men har varit, i allmänhet, tillbakahållen av 
teknologiska hinder (ibid).  
 
Ahmed (1998) förklarar att innovation inte är något som går att ta på, höra eller se men det 
går att känna det. Enligt författaren är innovation det som driver förändring och med den 
konkurrensfyllda miljö som finns idag är det viktigt att följa med i dessa. Författaren anser 
även att den viktigaste drivkraften i en organisation är innovation. 
 
Enligt Brenner (2005) ökar värdet av innovationer och ny kunskap inom den globala handeln. 
Även den ekonomiska betydelsen av kunskapsintensiv produktion och innovationsförmåga i 
företag och organisationer ökar enligt Brenner. Enligt Ahmed (1998) talar många företag om 
innovation och vikten av innovation, många försöker "göra det" och bara ett fåtal lyckas med 
sin innovation. Författaren förklarar att innovation handlar om aktiviteter som är nödvändiga 
för att tillgodose ett värde för kunderna och för att ge tillfredsställande återbäring till 
företaget.  
 
Kuczmarski (2003) skriver att accelererad tillväxt kan uppnås genom att anamma ett 
innovativt tankesätt och en innovativ inriktning men att företag inte hörsammar detta budskap 
eller lägger tillräckligt med energi på innovation. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Drucker (refererad i Deshpandé, Farley & Webster 1993) förklarar att det finns endast en äkta 
definition av ett företags syfte och det är att skapa en kund, det är kunden som bestämmer vad 
företaget är. Författaren menar att eftersom syftet är att skapa en kund har ett företag endast 
två funktioner och dessa är marknadsföring och innovation. Kanter (refererad i Bakka, 2006) 
definierar innovation som den process som för ut nya problemlösande idéer i livet.  
 
Enligt Dougherty (1992) är innovation en nödvändighet för många företags överlevnad och 
Lemon (2003) menar att ett mantra för dagens företag är ”innovate or die”. Författaren menar 
att man behöver en effektiv innovation som förbättrar en organisations förmåga att vara 
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konkurrenskraftig. Även Trott (2005) anser att företag behöver utveckling, nya idéer och nya 
produkter för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.  
 
Leavy (2005) anser att dagens VD: ar är under konstant press att hitta nya källor till tillväxt i 
en krävande och konkurrensfylld affärsomvärld. För att klara detta anser författaren att de 
måste inspirera sina organisationer till nya nivåer av effektivitet i allt som de gör. Leavy 
menar att det finns mycket som kan göras för att öka en organisations totala innovation. Han 
anser att få företag idag får ut sin fulla potential gällande innovation. Enligt författaren återgår 
många företag till innovation som sin huvudstrategi vilket har fått imponerande effekter. 
Författaren framhåller att många innovatörer har återupptäckt de mer långsiktiga insikterna 
angående länken mellan organisationsklimatet och effektiviteten av innovationer. Nyström 
(citerad i Dorabjee, Lumley & Cartwright, 1998) förklarar att en öppen företagskultur och 
öppet klimat ses som en av de viktigaste resurserna för att nå framgångsrik innovation. 
 
Holmblad och Brunsson (2007) refererar i sin artikel att styrning av innovationsarbete kräver 
att det finns en ledning som styr och har makt för att innovationsarbete ska fungera. Makten 
ska de använda i sina kontakter med andra medarbetare, som inte delar samma uppfattningar 
och intressen. Enligt Simon (1957/1965) är behovet av maktutövning ett skäl till att 
organisationer inrättas. Om alla som tillhör en organisation hade samma intressen skulle ingen 
behöva bestämma över någon annan (ibid).  
 
Med denna utgångspunkt från vår problemdiskussion finner vi det intressant att undersöka hur 
makt är utformad i innovativa företag. Studien vi kommer att genomföra är delvis 
teoriutvecklande eftersom vi inte hittat teorier som berör både området innovation och makt. 
Den teori som finns behandlar dessa områden separat.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur makt utövas när innovationer skapas. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel behandlas den forskningsstrategi som använts. Därefter behandlar vi valet av 
undersökningsobjekt, den datainsamlingsmetod som använts i undersökningen och 
avslutningsvis behandlas metodproblem.  

2.1 Forskningsansats 
 
För att skapa förståelse för hur makt utövas när innovationer skapas, ska vi förstå verkligheten 
utifrån hur företagen utövar makt vid innovation skapandet. Detta stämmer överens med 
Lundahl och Skärvads (1999) beskrivning av en aktörsstudie. En sådan studie brukar, enligt 
författarna beskrivas som studier inriktade på att identifiera hur aktörer och deras 
verklighetsuppfattning, värderingar och motiv styr deras handlingar och beteenden. 
 
Vår studie genomfördes med deduktiv ansats eftersom forskare som enligt Patel och Davidson 
(2003) använder sig av ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att denne drar slutsatser 
genom allmänna principer och befintlig teori. Deduktiv metod innebär enligt Arbnor och 
Bjerke (2004) precis detta, att befintliga teorier jämförs med empirin och kan därigenom 
bekräftas eller förkastas. Enligt Patel och Davidson är det centrala problemet i vetenskaplig 
forskning hur teori och verklighet ska relateras till varandra. Författaren beskriver tre olika 
sätt som forskaren kan använda för att relatera teori och verklighet till varandra. Dessa tre är 
induktion, deduktion och abduktion. Eftersom vi i denna studie utgått från teorier om 
innovationsprocessen och om makt och utifrån dessa teorier dragit slutsatser har vi använt oss 
av en deduktiv metod. 
 
Patel och Davidson (2003) anser att det finns risker med det deduktiva arbetssättet. Den 
befintliga teorin som författaren använder kan vinkla och påverka studien så att nya 
intressanta slutsatser inte upptäcks. Vi anser inte att detta är ett problem i vår studie eftersom 
vi inte hittat teorier som behandlar både innovation och makt. 
 

2.2 Undersökningsansats/Forskningsstrategi 
 
Syftet med studien överensstämmer med en fallstudie enligt Denscombe (2000). En fallstudie 
har enligt författaren som målsättning att åskådliggöra det generella genom att studera det 
enskilda. Denscombe menar därför att fallstudier passar bra för småskalig forskning som den 
som vi valt att utföra. Vi ville göra en kvalitativ undersökning och därigenom studera företag i 
detalj och på djupet för att få veta hur makt påverkar innovationsprocessen.  
 
Enligt Denscombe (2000) genomförs en aktörsstudie oftast som en fallstudie och utgår 
vanligtvis från kvalitativ ansats. Författaren anser vidare att en forskningsmetod som inriktar 
sig på en eller några få undersökningsenheter för att erhålla en djupare redogörelse för 
händelser, relationer, erfarenheter eller processer som förekommer i denna speciella 
undersökningsenhet. Vi vill i denna studie beskriva det generella genom att se på det enskilda, 
vilket är helt i linje med fallstudie. 

2.3 Litteraturstudie 
Vi genomförde en litteraturstudie kring innovation, styrning och makt för att få kunskap inom 
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dessa ämnen. Den litteraturen som vi använt oss av har vi funnit genom att söka i LUCIA 
(Luleå universitetsbibliotek katalog). Vi har även använt oss av databaserna Business source 
elit, Emerald och Social Sciences Citation Index. Vi har även gjort sökning på google. De 
sökord som vi använt oss av är innovation, styrning, ekonomistyrning, makt och framgång 
samt dess motsvarigheter på engelska. Denna litteraturstudie har fungerat som grund för vår 
problemdiskussion och uppsats. 

2.4 Val av undersökningsobjekt 
Vi har i studien valt att studera fyra företag som arbetar med innovationer. Vi har valt dessa 
företag för att få en stor variation på respondenterna som möjligt. Dessa företag är Aqeri, Max 
Hamburgerrestauranger AB, Abelko Innovation och SKF Online Conditionion Monitoring. 
Alla de personer vi intervjuat arbetar i ledningsgruppen och/eller med ekonomi. På Aqrei 
intervjuade vi Sten Sundén som är controller och på Max Hamburgerrestauranger, Lars 
Olsson som är vice VD. På Abelko Innovation intervjuade vi Anders Lindberg som är VD och 
ekonomichef och på SKF Online Condition Monitorin Maria Larsson som är ekonomichef.  

2.5 Datainsamling 
Vi ville få mer djupgående information och därför valde vi att använda semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. När målet är att erhålla denna typ av information, anser 
Denscombe (2000) att intervjuer är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet. Före 
genomförandet av intervjuerna kontrollerades intervjuguiden av vår handledare. Detta för att 
vara säkra på att de frågor vi ställde till respondenterna ger den information som vi behövde 
för studien.   

2.6 Analysmetod   
Enligt Denscombe (2000) innebär analysmetod hur undersökaren sammanställer och bedömer 
de vetenskapliga teorierna med materialet från datainsamlingen. För att genomföra denna 
studie har vi först lagt en teoretisk bakgrund om innovation och makt. Undersökaren 
sammanställer enligt Dencombe materialet och kommer sedan slutsatser av undersökning. Det 
är detta sätt som vi använt oss av i denna studie. Efter att materialet från intervjuerna 
sammanställts, jämfördes detta med vår teori för att nå undersökningens syfte. Utifrån detta 
material drog vi sedan våra slutsatser. 

2.7 Metodproblem 
Validitet innebär enligt Thurèn (2006) att man undersöker det som avsetts att undersöka och 
ingenting annat. Därför valde vi att intervjua personer som arbetar med ekonomi på företag 
som har mycket innovationer. De personer som vi intervjuat  är en VD som även fungerar som 
ekonomichef och tre ekonomichefer. Dessa personer var mycket involverade i företagens 
ekonomistyrning och innovationsprocess.  För att ytterligare stärka validiteten fick 
respondenterna ta del av frågorna innan intervjuerna ägde rum och kunde därför förbereda sig 
bättre. En nackdel med att vi gav ut intervjuguiden i förväg var att vi inte erhöll lika spontana 
svar som om de fått frågorna först vid intervjutillfället. Vi ansåg dock att mer spontana svar 
inte var nödvändigt eftersom frågorna inte var av känslig karaktär.  
  
Enligt Thurèn (2006) är reliabilitet när mätningarna är korrekt gjorda och därigenom 
tillförlitliga. För att öka reliabiliteten i vår studie gjorde vi fyra intervjuer med företag i olika 
branscher. Detta för att erhålla information från flera perspektiv. Utifrån detta gjordes 
jämförelser och slutsatser. Inför intervjuerna var parterna väl medvetna om syftet med studien 
och vad som skulle tas upp under intervjun. Före genomförandet av intervjuerna tillfrågades 
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respondenterna om vi fick göra bandinspelning under intervjun. Ingen hade några 
invändningar mot detta och därigenom upplevde vi inte heller att de blev hämmade av detta. 
Därför anser vi att detta inte haft någon större påverkan på deras svar. Under intervjuerna 
gjordes fältanteckningar för att säkerställa att ingen information förbisågs. Efter att materialet 
sammanställts skickades det ut till respektive respondent så att de kunde läsa igenom så att vi 
uppfattat allt på ett korrekt sätt. Dessa moment ansåg vi stärker reliabiliteten i studien 
eftersom vi kan vara säkra på att vi uppfattat respondenterna korrekt. 
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3. Innovation och maktutövande 
I detta kapitel kommer vi att beskriva begreppen innovation och dess faser. Vi kommer även 
närmare beskriva de olika typer av makt som behandlas i uppsatsen.    

3.1 Innovation 
 
Det finns många definitioner av innovation. Cumming (1998) skriver att många författare har 
bidragit med definitioner till innovation och att varje definition har sin egen nyans. 
 
 Vedins (1995) definition om att innovation är: “En idé som förts in i ekonomin, d v s förts 
ända fram till marknaden.”  
 
Innovation definieras av Kanter (citerad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006) som följer: 
”Innovation avser den process som för ut nya problemlösande idéer i livet. Idéer som gäller 
omorganisation, kostnadsreduktion, introduktion av nya budgetsystem, förbättring av 
kommunikation eller förbättring av produktmontering i arbetsgrupper är emellertid också 
innovationer. Innovation är skapande, accepterande, och genomförande av nya idéer, 
processer, produkter eller tjänster.” 
 
Innovation finns på alla nivåer i en organisation och den kan enligt Kanter innebära såväl 
kreativt agerande som en originaluppfinning. Användning och genomförande är centrala led i 
denna definition. Det innebär förmåga att förändra eller anpassa, och det kan enligt författaren 
finnas många olika slags människor som betraktas som organisationens interna motor (ibid). 
Sheppard och Canning (2006) förklarar att när konkurrensutsatta marknader förändras 
upptäcker företag att för överlevnad krävs snabbare innovation av produkter och tjänster. 
Författarna menar att nya modeller för företagskulturer och nya standarder och bestämmelser 
för företagen även måste utvecklas. De anser att vikten av att leverera lösningar ökar med 
tiden medan lönsamheten sjunker ju längre tid som går. Detta tillsammans med en ökad 
efterfrågan på effektivitet och erfarenhet leder till att företagen måste hitta kreativa sätt att 
förbättra tillverkningsprocesser, system och metoder samtidigt som den dagliga driften hålls 
igång (ibid).  
 
Innovation är enligt Davila, Epstein och Shelton (2006) mer än en strategi i vissa företag, det 
är ett sätt att leva nästan som en religion. Vidare förklarar författarna att vissa företag har satt i 
system att hålla innovationen levande och att göra innovation till en mental del av företaget. 
Davila et al (2006) kopplar innovation till två fenomen, dessa är kontrollera och styra 
kreativitet och företagsförnyelse. Vidare förklarar författaren att de bland anställda i företag 
där man tar hand om och kontrollerar kreativiteten förekommer tankar om att medarbetarna är 
mera livfulla om de är kreativa och innovation är en integrerad del i företagets mentalitet. 
 
I denna uppsats har vi valt att utgå från Schumpeters definition av innovation. Innovation 
innebär enligt Schumpeter (1994) att ett befintligt föremål börjar användas på ett nytt sätt, 
eller att man börjar tillverka en gammal produkt på ett nytt sätt. Även idéer till varor som det 
inte skulle gå att patentera kan vara innovationer (ibid). Till exempel kan en tilltalande design 
på en cykel bli en framgångsrik innovation. Motsatt kan även en patenterad vara misslyckas 
med att bli en framgångsrik innovation (ibid). 
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3.1.1  Innovationsprocess 
Scott & Bruce (1994) beskriver innovationsprocessen med fyra steg. Dess är: 

1. Identifierar ett problem  
2. Genererar idéer till lösningar. 
3. Mobilisera stöd i organisationen för sin idé 
4. Förverkliga den.  

 
Cumming (1998) skriver att det finns tre steg i innovationsprocessen som innovativa företag 
ska gå genom för att erhålla en innovation. Dessa steg är: 

1. Idéer skapas 
2. Framgångsrik utveckling, från idéer till användbart koncept 
3. Framgångsrik tillämpning av konceptet 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1 Innovationsprocessen Egen tolkning av Cumming (1998) 
 
Cumming (1998) menar att det är viktigt att innovativa företag skapar förståelse för kundens 
behov och ser dessa behov på ett bra sätt för att lyckas med sina innovationer. Enligt 
Tushman, William och Moore (1998) är utveckling och förverkligande av nya idéer, vilka 
över tiden är inblandade i transaktioner med andra inom ramen för en strukturerade former 
viktigt i innovationsprocessen.  
 
Brännström (2001) delar innovationsprocess i tre delar. Dessa är grundforskning, detta är att 
eftersträva ny kunskap utan specifik tillämpning, tillämpade forskning för utveckling av ny 
kunskap för kända produkter och sista delen som är utvecklingsarbete. Detta är framtagning 
av kommersiella produkter genom applicering av kända eller nya teknologier. Detta stämmer 
med Cummings definition. I denna studie utgick vi från Cummings definition av 
innovationsprocessen. 
 
Den aspekt av innovation som oroar företagsledare mest är enligt Kuczmarski (2003) att 
innovation nästan alltid är förenad med risker. Många företag är rädda för att ta de aggressiva 
investeringar som innovationer kräver och ser innovation som någonting som innebär en hög 
risk och en hög kostnad för någonting vars utdelning är osäker (ibid). Författaren skriver att 
detta leder till att många företagsledare motvilligt uppmuntrar innovation. Kuczmarski menar 
att anställda inte vill ta de risker som innovationer kräver eftersom de inte vill förknippas med 
misslyckande och därigenom kan engagemanget gällande innovation minska. Många 

Idén skapas 
(kreativitet) 

Framgångsrik 
utveckling 

Innovation 
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företagsledare upptäcker att det är en sak att tala om innovation men en annan sak att satsa 
resurser och sin karriär på detta (ibid).  
 

3.1.2 Framgångsrik innovation 
Enligt Cozijinsen, Vrakking och Ijzerloo (2000) finns det flera olika definitioner av 
innovationsframgång. Exempel på definitioner på framgångsrik innovation är hur snabbt 
produkten sprids och tas i bruk och graden av förändringsacceptans (ibid). Även i hur hög 
grad företagets kultur och struktur möjliggör en snabb introduktion av innovationen och 
ekonomiska mätetal för innovationsföretagets omsättning och vinst är definitioner på hur 
framgångsrik den är. Det kan även vara resultat från implementeringen av ett 
innovationsprojekt inom en specifik organisationell kontext (ibid).  

 
En annan definition av framgångsrik innovation menar Drucker (1985) att en innovation har 
varit en signifikant källa till lönsamhet inom organisationen. Drucker skriver vidare att målet 
för framgångsrik innovation ska vara en ledande ställning för företaget. Företaget ska inte 
arbeta med innovation för framtiden utan för nuet detta även om själva innovationen verkar på 
lång sikt. För att uppnå en framgångsrik produktinnovation måste innovatörer bygga på sina 
styrkor och se många tillfällen, och även ha förmåga att välja det tillfälle som passar denne 
och företaget (ibid). 
 

3.2 Makt 
Granér (1991) definierar makt som ett medel för att uppnå målen. Författaren skriver att ordet 
makt kan ha en negativ innebörd, men det behöver inte vara så eftersom detta beror på hur 
ledare utnyttjar makten och hur den utövas i ett växelspel i ojämlika relationer. Yukl (2006) 
menar att makten är förmåga att kunna påverka andra medarbetare. För att bli en effektiv 
ledare är det viktigt att kunna påverka anställda att göra det som de blir tillsagda att göra och 
gynna planer och implementera fattade beslut. Makt är knutet till mänskliga relationer. För att 
makt skall kunna utövas måste det finnas en annan person att ha makt över. Makt kan utövas 
vid varje tillfälle där en eller flera personer kan påverka sina villkor, efter egna mål, behov 
och intressen. Relationer har en central roll vid skapandet av makt (ibid). Det kan enligt 
författaren vara ett privilegium eller en resurs tillhörande en socialgrupp. Dessa tankar leder 
enligt Hörnqvist (1996) till att det enda som finns är en mängd maktrelationer och att dessa 
ständigt är verksamma i oräkneliga styrkeförhållanden. Värt att nämna här är att en 
maktrelation aldrig någonsin är passiv eller latent, överallt där makten finns så utövas den 
genom detta nät av ständigt aktiva relationer (ibid).  
 
Burns (1999) hävdar att makt och politik är de två grundstenar som krävs för att göra en 
förändring i en organisation. Enligt författaren handlar politik om vilka idéer och visioner som 
vill erhållas. Makten kan uttrycka sig som makt över resurser, kunskap, belöningar och 
bestraffningar. Makt kan även vara över mening och att kontrollera vilket inflytande andra i 
organisationen har över beslutsprocesser. Makt över mening handlar om möjligheten att 
kunna förändra en organisations värderingar och synen på verksamheten. Det vill säga att få 
organisationen att tro på förändringen och dess positiva inverkan. Vidare menar Burns att 
politik och makt kan användas både för att underlätta en förändring och för att förhindra den 
(ibid). Burns menar vidare att all politik och makt i världen dock inte kan garantera att 
strategiförändringen kommer att lyckas. I den här uppsatsen utgår vi från Burns definition av 
makt och belöningsmakt, kunskapsmakt och bestraffningsmakt som författaren beskriver.   
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3.2.1 Kunskapsmakt  
Kunskapsmakt är enligt Yukl (2006) korrelerat till skicklighet och kunskap hos ledaren. Att 
inneha expertkunskaper om problemlösning ger makt över de underställda (ibid). Hislop 
(2005) skriver att olika författare har definierat ordet kunskap på olika sätt men det vanligaste 
är att definiera kunskap genom att skilja mellan data, information och kunskap. Data 
definieras som bilder, nummer, ord utan något samband, men information är data som har 
omvandlats och strukturerad i en form med stor innebörd. Kunskap definieras som 
användandet av data och information, därför är kunskap och information i ett sammanhang, 
tillsammans med en uppfattning av hur kunskapen ska användas. Enligt Brooking (1999) 
delas kunskap i två typer; tyst och explicit kunskap. Vilken som bör användas beror på vilken 
kunskap som ger bäst grund för hur kunskapen ska överf1öras i organisationen.  
 
Tyst kunskap erhålls enligt Hislop (2005) genom erfarenhet detta eftersom denna typ av 
kunskap är svårt att samla i instruktionsböcker och databaser. Tyst kunskap är mer personlig, 
subjektiv, och beroende av sammanhanget (ibid). Enligt författaren är det är svårt för 
medarbetarna att dela med sig av den. Den tysta kunskapen överförs därför till människor 
genom informella kunskapsnätverk där anställda träffas och talas vid (ibid). Genom 
informella kommunikationssätt är det lättare för medarbetare att ta del av tyst kunskap. Därför 
bör den som innehar tyst kunskap vara öppen (ibid). Detta gör kunskapen tillgänglig för andra 
då denna är svår att uttrycka i ett dokument eller databas (ibid). Processen att överföra tyst 
kunskap från en anställd till en organisation är enligt Davenport och Prusak (1998) begränsad. 
Den är enligt författarna begränsad till att placera den medarbetare som innehar kunskapen på 
rätt position i organisationen och få denne att guida personer som behöver kunskapen och 
uppmuntra dem att samarbeta. Genom att tillhandahålla tillgång till dessa personer kan 
företaget främja kunskapsomvandlingen av tyst kunskap och behålla den inom organisationen 
(ibid). 
 
Enligt Hislop (2005) är explicit kunskap motsatsen till tyst kunskap, den är objektiv och 
enklare att uttrycka och dela med sig av. Därför skriver författaren att den är enklare att 
överföra till andra inom organisationen utan att dess innehåll förändras. Exempel på explicit 
kunskap är produktspecifikationer, patent, regler och instruktioner (ibid). Davenport och 
Prusak (1998) anser att det kan vara problematiskt att omvandla tyst kunskap till explicit men 
att det är viktigt att företag försöker att göra det. Eftersom den anställde som innehar tyst 
kunskap kan lämna företaget när som helst och kunskapen då går då förlorad (ibid). Därmed 
uppstår här kunskapsmakt som Brooking (1999) definierar som en process att skydda och 
utveckla kunskap som ägs av enskilda anställda. Ett hinder som finns är att personer som äger 
kunskapen bestämmer om och i vilken utsträckning denne vill dela med sig av den. Ju mer 
tyst kunskap som omvandlas till explicit, desto större blir möjligheterna att styra den (ibid). 
Därför beskrivs kunskapsmakt av Mårtensson (1999) som en strävan efter att omvandla tyst 
kunskap till explicit för att företag bättre kunna styra den på ett effektivt sätt.  
 
Enligt Hislop (2005) är första steget i processen gällande kunskapsmakt att försöka omvandla 
tyst kunskap till explicit för att behålla och hantera kunskapen i företaget. I nästa steg gäller 
det för företaget att samla all explicit kunskap på en central plats i företaget, till exempel i 
manualer eller databaser (ibid). För att det enligt författaren ska vara möjligt att strukturera 
det på ett systematiskt sätt och göra det enklare för andra medarbetare i företaget att få 
tillgång till. Det sista steget i processen är när kunskapen tillgänglig för alla medarbetare i 
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företaget  och alla kan använda sig av den när de behöver.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Informationsverktyg  Egen bearbetning av Hislop (2005) 
 

3.2.2 Belöningsmakt 
Enligt Bolman och Deal (1997) är kontroll över belöningar och fördelning av arbetsuppgifter 
pengar och politiskt stöd någonting som ger makt. Belöningsmakt handlar därför enligt 
Granèr (1991) om att dela ut belöningar till någon som gör det ledaren säger. Exempel på 
belöningar är att ge någon en utnämning, löneförhöjning eller bonus. Belöningsmakt är ett bra 
sätt att enligt författaren öka motivationen och koncentrationen hos de anställda. Författaren 
anser vidare att belöningsmakt i de flesta fall är tillfredsställande för alla parter och gör det 
enklare för chefen att få arbetet gjort. Anställda arbetar flitigt och får sin belöning och 
därigenom blir de även nöjda (ibid). 
 
Styrkan med belöningsmakt är enligt French och Ravens (1959) att den ökar beroendet av 
medarbetarnas uppfattning om hur väl en ledare kan ge belöningar. Styrkan beror på hur väl 
den överordnade kan förmedla de positiva uppfattningarna och minska de negativa (ibid). 
Blöningsmakt anses vidare som nödvändig för att kunna genomföra förändringar, men det är 
viktigt att ledaren inte ställer för höga krav på medarbetarna. Om de inte kan utföra de kraven 
kommer både de anställdas förväntningar på att erhålla belöningar och förtroendet för ledaren 
att minskas i framtiden (ibid). Detta därför att belöningsmakt enligt Yukl (2006) förutsätter att 
underordnade uppfattar att ledaren har den makten och att belöningsmakt används med 
försiktighet på ett etiskt och rättvist sätt.  

3.2.3 Bestraffningsmakt  
Bestraffningsmakt bygger enligt Bolman och Deal (1997) på att kunna bestraffa, begränsa, 
blockera eller störa andra.  Hit räknas enligt Yukl (2006) avskedande och möjlighet att 
beordra underställda mot deras vilja. French och Ravens (1959) skriver att det även innefattar 
att den överordnade har förmågan att bestraffa den anställde. Att disciplinera är även detta ett 
slags bestraffningsmakt och kan ibland enligt Yukl (2006) vara nödvändigt att använda. Enligt 
Bolman och Deal (1997) ger förfogande över bestraffningar makt. Bestraffningsmakt är enligt 
Granèr (1991) motsatsen till belöningsmakt. Om medarbetarna inte utför det hon/han ska så 
blir denne straffad på ett eller annat sätt. Detta gör att underordnade blir rädda för 
bestraffningar och kan känna sig mer eller mindre tvungen att göra som man blivit tillsagd. 
Användandet av denna typ av makt ska ske på ett riktigt sätt för att den ska ge positiva 
effekter på arbetsresultatet (ibid).  
 
Enligt Hughes, Ginnet, Curphy och Gordon (2002) är exempel på bestraffningar skarp 
reprimand, löneavdrag, obehagliga arbetsuppgifter och uppsägning från jobbet. 
Bestraffningsmakt har samma egenskaper som belöningsmakt på det viset att den också är 
kontrollerad och begränsad till situationen (ibid). Överordnade bör undvika bestraffningsmakt 
eftersom denna ofta får negativa effekter på de underordnade som då blir uppretade skriver 

Informationshanteringsverktyg 
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Yukl (2006). Användandet av bestraffningsmakt har minskat de senaste åren eftersom 
överordnade blivit mer medvetna om de negativa konsekvenser som denna typ av makt 
medför (ibid). French och Raven (1959) säger att belöningsmakt och bestraffningsmakt kan 
vara svåra att skilja på. De menar att medarbetarna kan se borttagandet av ett straff som en 
belöning i sig. Att slippa bli utfryst av en grupp och att bli accepterad av en grupp är båda 
positiva händelser (ibid). De klargör skillnaderna genom att förklara att när individen handlar 
utifrån ett undvikande av straff är det på grund av den bestraffningsmakt som referensgruppen 
har över individen.  
 

3.3 Analysmodell 

 
Figur 3 Analysmodell 

 
De utvalda teorierna ligger till grund när vi besvarat vår frågeställning. För att kunna svara på 
vårt syfte har vi valt ut teorier inom ämnena innovation, kunskapsmakt, belöningsmakt och 
bestraffningsmakt. För att kunna studera hur olika former av makt påverkar medarbetarna och 
deras vilja och förmåga att ta fram framgångsrika innovationer har vi använt oss av teori om 
de olika makter som en ledare besitter eller anses besitta. Vidare kan dessa användas för att 
analysera vilken påverkan det har på förmågan att driva fram medarbetarna att få 
framgångsrika innovationer. Vi utgick även från dessa när våra intervjuer genomfördes. Vi 
undersökte hur makt utövas på medarbetarna i företagen när de arbetar med innovationer.  

 
Kunskapsmakt 
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4. Empiri  
Detta kapitel innehåller sammanställningar av de intervjuer som vi gjorde hos våra 
fallstudieföretag. I början av varje avsnitt finns en kortare beskrivning av varje företag. 
Därefter behandlar vi områdena innovation, kunskapsmakt, belöningsmakt och 
bestraffningsmakt. 
 

4.1 Aqeri  
Antal anställda: 44 st 
Respondentens namn: Sten Sundén  
Position/befattning inom företaget: Business controller 
Företagets affärsområde/bransch: Dator och kommunikationsutrustning  
 
1970 startades Propac av en Luleå familj och 2006 köptes företaget upp av PCQT Vid 
årsskiftet 2007/2008 bytte företaget namn till Aqeri. Företaget bildades alltså genom en 
sammanslagning av PCQT och Propac, två av Sveriges ledande företag inom robust dator- 
och kommunikationsteknik. Nu finns företaget i Luleå och Spånga. De producerar datorer och 
kommunikationsutrustning för extrema förhållanden som till exempel smuts, damm, 
vibrationer, fukt, elektromagnetiska störningar och växlande temperatur. Företagets utrustning 
utsätts dagligen för dessa påfrestningar och kräver därför en speciell och mer hållbar 
prestanda jämfört med vanliga installationer. Några av företagets kunder är Svenska försvaret, 
Indiska försvaret, Kustbevakningen, Komatsu och SQS. Detta gör att Aqeris produkter finns i 
alla olika miljöer och klimat runt om i hela världen. 
 

4.1.1 Innovation  
Sten anser att den viktigaste tillgången i företaget är kunskapen de anställda besitter. De flesta 
produkter som Aqeri utvecklar kommer genom förfrågningar från kunder. Enligt Sten medför 
detta att företaget vet att en innovation kommer att kunna säljas och vara framgångsrik, i alla 
fall i det avseendet att kunden köper produkten. Detta bidrar till att en stor del av osäkerheten 
vid innovationsprocessen kan elimineras. De innovationer som företaget tar fram utan att ha 
fått en förfrågan är produkter som företaget tror att de kan producera till rätt pris och 
prestanda i förhållande till övriga markanden. Sten säger att deras säljare har ”tentaklerna ute” 
och på det sättet får de information om produkter som efterfrågas av kunderna.  
 
Företagets innovationer innehåller till stor del ny teknisk kunskap. Sten säger ”det kommer 
hela tiden nya saker på marknaden, nya tekniska lösningar på gamla problem”.  Det är viktigt 
att de som utvecklar nya innovationer har ett stort intresse för teknik och håller sig 
informerade om vad som händer i branschen och vad andra företag har för tekniska lösningar. 
Det finn stora ekonomiska risker vid innovationsprocessen. Det är viktigt att se hur det ser ut 
hos kunden. Hur ser kundens finansiella situation ut? Sten säger att ”vi måste bedöma hur stor 
del vi kan ta på oss och även fundera över om kundens produkt kommer att bli en killer”. 
 

4.1.2 Kunskapsmakt  
Medarbetarna på utvecklingsavdelningen arbetar främst med belöningar till kunder och om de 
upplever att de saknar kompetens för att lösa ett eventuellt problem så de få hjälp av 
ledningen att tillföra denna kompetens utifrån. 
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Varje avdelning, utvecklig, produktion och ekonomi, har forum där medarbetarna kan erhålla 
feedback på sitt arbete. Denna feedback kan bland annat ges vid utvecklingssamtal och 
avdelningsmöten. Eftersom Aqeri är ett relativt litet bolag är det viktigt att medarbetarna delar 
med sig av sin kunskap så att inte kunskapen försvinner om personen skulle sluta eller ta 
långledigt. Det kan vara problematiskt att i små bolag, där det ofta blir en hög grad av 
specialisering, ha dubbla kompetenser på varje position. Aqeri försöker dock bredda och ha 
kunskapsöverföring mellan olika kompetenser så att de inte står och faller med en 
medarbetare. Detta är mycket viktigt, som Sten säger ”företaget lever på sin kompetens”. 
Ledningen kan bistå de anställda med sin kunskap genom avdelningsmöten där till exempel 
problem med projekt kan ventileras. Sten anser att det beror mycket på den som är 
avdelningsansvarig hur kunskapsöverföringen och feedbacken går till. Det vanligaste är att 
avdelningen har informationsmöten angående ett projekt.  
 
För att sprida kunskap i företaget säger Sten att Aqeri försöker ha ett öppet klimat så att 
kunskapen på ett lätt sätt kan spridas. De vet vad som behöver göras för att ”säkra upp” kritisk 
kompetens. Detta är viktigt att iaktta så att kunskapen inte riskerar att försvinna från företaget. 
Löpande medarbetarundersökningar, en så kallad barometer, görs för att ta reda på hur 
medarbetarna trivs i företaget, med sina arbetsuppgifter och hur de upplever arbetssituationen. 
Då kan företaget även få information om hur de upplever att de kan utvecklas i arbetet och 
även hur de uppfattar att ledningen fungerar. Företaget strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
I en liten organisation som Aqeri är det relativt lätt att erhålla i intern information i och med 
att det är lätt att kontakta en person och fråga. De har även lagrade dokument i en gemensam 
server som finns tillgänglig så att alla kan ta fram information vid behov.  
 
Sten tycker att Aqeris företagskultur kan utvecklas för att främja kunskapsöverföringen. Det 
problem som Sten ser är att företaget finns på två orter men det upplever han även som en 
möjlighet. Ett exempel på det är utvecklingsavdelningen som finns både i Spånga och i Luleå, 
det är inte säkert att kunskapsöverföringen blir lika effektiv då de sitter på olika orter detta 
eftersom varje ort är van att arbeta på sitt sätt och har olika typer av projekt.  
 

4.1.3 Belöningsmakt 
Ledningen har stor möjlighet att gå in och styra hur olika arbetsuppgifter ska fördelas i 
företaget. Sten anser att det är en av de viktigaste uppgifterna för en ledning, att kunna 
allokera resurser dit de behövs mest så att det finns rätt kompetens på rätt plats. Ledningen är 
även med och påverkar löner och eventuell bonus för de anställda även om företaget har 
kollektivavtal. Eftersom företaget har detta finns det bland annat reglerat hur många timmar 
de anställda ska arbeta, minimilön och hur mycket som ska avsättas till pension. För att 
bibehålla sammanhållningen har företaget även möjlighet att med kort varsel ordna aktiviteter 
för de anställda. Detta kan till exempel vara "after work" eller andra personalaktiviteter. 
Utöver detta har de anställda möjlighet att till rabatterat träningskort, träning på arbetstid, 
massage och fri frukt och kaffe. Detta är något som ledningen hoppas att de anställda 
uppskattar och gör att de känner sig uppskattade och uppmuntrade av arbetsgivaren. Företaget 
anser att också är mycket viktigt att de erbjuder marknadsmässiga löner för att medarbetarna 
ska arbeta kvar. 
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4.1.4 Bestraffningsmakt 
Sten anser att företaget har bristfälliga rutiner för att hantera projekt som inte är så 
framgångsrika som företaget önskar. Detta är något som Aqeri måste arbeta med att förbättra. 
Ledningen har möjligheter att begränsa eller utöka en medarbetares arbetsuppgifter utifrån hur 
den anställde presterar. De försöker givetvis uppmuntra de som presterar bra genom att ge 
dem utmaningar och ytterligare uppgifter. Om någon kliver fram och vill ta för sig finns det 
stora möjligheter i detta bolag. När det är något som fungerar mindre bra med en medarbetare 
försöker ledningen och arbetsledaren att så fort som möjligt ge feedback och prata med den 
medarbetaren för att lösa problemet. 

4.2 Max Hamburgerrestauranger AB 
Antal anställda: 1100 st 
Respondentens namn: Lars Olsson  
Position/befattning inom företaget: Vice VD 
Företagets affärsområde/bransch: Restaurangbranschen  
 
Max Hamburgerrestauranger AB startades 1968. Under 70- 80- och 90-talet expanderade Max 
till flera verksamheter. Företaget drev bland annat hotell, bensinstationer, gym, solarier och 
gourmetkrogar. I slutet av 90-talet beslöt sig Max för att koncentrera sin verksamhet på att 
endast innefatta snabbmatsrestauranger, därmed avvecklades den övriga verksamheten. Innan 
detta års slut har Max 70 restauranger i Sverige. Max är just nu i ett mycket expansivt skede 
och kommer inom de närmaste åren att start många restauranger med franchisekoncept 
utomlands. 
 

4.2.1 Innovation  
Lars anser att Max viktigaste tillgång är företaget som helhet. De jobbar mycket med 
marknadsföring, produktutveckling och design av företagets produkter, vilket bidrar till den 
helhet som utgör detta framgångsrika företag. När Max utvecklar nya innovationer vill de att 
den ska uppfylla vissa kriterier. De utgår från en målbild och arbetar utifrån detta mot 
slutprodukten. Ett av kriterierna de har är att kunden ska uppskatta innovationen, att den har 
rätt design och att den ”ligger rätt i tiden”. Ett annat viktigt kriterium är försäljningsvolym, 
det måste säljas en viss volym för att företaget ska uppleva att utvecklingen av den nya 
innovationen varit framgångsrik. Företaget är också noga med att ha bra medarbetare i 
företaget eftersom de är ansiktet utåt och de speglar företaget. Vid utveckling av innovationer 
är det viktigt att även se vad kunderna efterfrågar och vad som är på gång på marknaden. 
Enligt Lars är Max mycket noga med att hålla sig uppdaterade om trender och debatter i 
media. Därför har företaget på senare år satsat mycket på fettsnåla produkter, de var först på 
marknaden med en nyckelhålsmärkt meny, frityroljan har bytt ut och de pågår just nu ett 
arbete för att få in fler kravmärkta produkter i sortimentet.  
 
Vid innovationer finns en hel del hinder, som Lars säger ”det är många parametrar att ta 
hänsyn till”. Några av de hinder som finns är att det är viktigt för många kunder att produkten 
är nyttig, har bra smak och även att den är allergivänlig. Därför krävs många tester innan 
innovationen kan bli godkänd. Andra hinder är logistik, leverans och att de passar in i Max 
utbud. Vanligtvis går det inte snabbt att få ut en produkt på marknaden, företaget räknar med 
minst ett år innan en produkt kan vara ute till försäljning. Max anser att det är viktigt att vara 
unik om företaget ska kunna expandera. Lars säger ”många tycker att en hamburgare är en 
hamburgare” men Max strävar hela tiden efter att ha den bästa och de konsumenttest som 
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genomförs i media följer de med stort intresse. 
 
Eftersom det är relativt små kostnader att ta fram nya innovationer i företaget anser de inte att 
det är nödvändigt att ha en budget för varje innovationsprojekt. De kostnader som uppstår vid 
framtagandet av en ny produkt är främst råvarukostnaden som är låg. Förtaget satsar mycket 
på innovationer och har därför valt att anställa en chefskock som enbart arbetar med detta. 
Företaget anordnar även studieresor för att åka ut och studera andra marknader och olika 
koncept. Det som kan hindra en innovation är om den krävs en viss utrustning, till exempel i 
form av en maskin för att kunna tillverka den. Detta kan medföra stora kostnader i och med 
att maskinen de måste köpas in till alla restauranger. Max strävar hela tiden efter att hålla hög 
kvalitet på sina produkter och innovationer och enligt Lars är de aldrig nöjda utan vill hela 
tiden höja kvaliteten. Han tror att detta är mycket av företagets framgång, att hela tiden sträva 
efter att bli bättre.  
 
Det är inte så mycket ny teknisk kunskap i företagets innovationer, däremot kan det vara svårt 
att hitta produkter som lever upp till de höga krav som företaget har. Det kan även vara svårt 
att hitta kombinationer som fungerar utifrån de krav som företaget har vad gäller bra 
smakkombination, nyttighet och allergivänlighet.  

4.2.2 Kunskapsmakt 
I Max ser Lars stora möjligheter att gå in och hjälpa medarbetarna att lösa problem som 
uppkommer under innovationsprocessen. Detta eftersom företaget arbetar detaljstyrt och 
ledningen har goda kunskaper och insikt i innovationsprojekten. Lars anser att ”om man inte 
förstår detaljer kan man inte heller se helheten”. Ledningsgruppen rör sig därför mycket bland 
de anställda och jobbar några dagar per år ute på restaurangerna för att erhålla kunskaper 
förståelse för alla delar av företaget.  
 
Inom Max finns särskilda forum där medarbetarna kan få feedback på sitt arbete, detta sker i 
form av medarbetarsamtal, möten och information från restaurang- och distriktscheferna. Lars 
anser att det är viktigt att tidigt se och försöka lösa eventuella problem. För att ytterligare 
uppmuntra kunskapsspridning inom företaget skickar de ut veckobrev, har interaktivt 
utbildningssystem och ett intranät där aktuell information presenteras. För att företaget inte 
ska bli sårbara och riskera att förlora kunskap om en medarbetare med specifik kompetens 
skulle sluta i företaget försöker de enligt Lars sprida kompetensen på olika nivåer och 
geografiskt i olika distrikt inom företaget. För att uppmuntra kunskapsutvecklingen har Max 
även startat en egen skola med en utbildningslokal. Där kan medarbetarna gå kurser och 
vidareutbildningar för att utvecklas.  
 
För att få medarbetarna att dela med sig av sina kunskaper krävs ett öppet företagsklimat och 
att de anställda får bra utbildning. Det är viktigt att de anställda har kunskap om säkerhet, 
hygien, kundbemötande. Detta är avgörande för att även kunna dela med sig av sin egen 
kunskap och erfarenhet till andra inom företaget. Ledningen försöker i stor utsträckning att 
bistå de anställda med sin kunskap. Detta sker genom att ledningen är mycket ute i 
verksamheten och håller olika kurser för dem som arbetar ute på restaurangerna. Då har även 
medarbetarna möjlighet att framföra synpunkter och förslag och förmedla sin kunskap till 
ledningen. Max har hög personalomsättning vilket är vanligt i branschen. Därför har de 
utarbetat klara riktlinjer för hur de nyanställda ska tas om hand. För att få arbete måste alla 
genomgå ett kunskapstest om Max för att visa att de är medvetna om vad de står för och har 
grundläggande kunskaper om företaget. Vid anställningens start får de en introduktion och en 
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grundutbildning som innefattar allt från företaget policy till hur en hamburgare kan tillagas på 
bästa sätt.  
  

4.2.3 Belöningsmakt 
Ledningen i företaget har möjlighet att gå in och styra hur olika arbetsuppgifter ska fördelas 
men de arbetar inte på detta sätt. Det är en del av den process som ständigt pågår och det är 
viktigt att detta sker i samråd med berörda distrikts- och restaurangchefer och att det finns en 
öppen kommunikation angående dessa frågor. Det är viktigt att det är ett temaarbete vilket 
Lars anser att de kan och bör arbeta med att förbättra. Företaget vill uppmuntra de anställda 
att göra bra prestationer och upplever att det är viktigt att de känner att det lönar sig att visa 
sin kunskap och sitt engagemang. Vilket kan leda till ökat ansvar och nya arbetsuppgifter. De 
anställda har även möjlighet att lämna in förslag på arbetskamrater som de anser har utfört 
någonting extra bra eller som av någon anledning anser bör uppmärksammas.  
 
Ledningen går inte in och påverkar lönerna för varje enskild anställd men de är med när 
ramarna för lönerna bestäms. Ledningen är även delaktig vid beslut rörande bonus och andra 
typer av ekonomiska ersättningar. Att uppmuntra medarbetarna ser Lars som en mycket viktig 
del i de anställdas trivsel på företaget. Det är viktigt att alla känner sig uppskattade och att de 
får uppmuntran. Max vill att de anställda ska uppleva att det är roligt att gå till arbetet. Därför 
anordnas bland annat tävlingar mellan de olika restaurangerna, detta medverkar även till att 
öka känslan av att vara med i ett team. 
 
Lars och de övriga i ledningen deltar inte vid nyanställning. Detta sköts av restaurangcheferna 
och distriktscheferna beroende på vilken typ av tjänst det är. Det är dock vanligt att dessa 
kontaktar ledningen för att presentera sitt förslag innan det slutgiltiga beslutet tas. 
 

4.2.4 Bestraffningsmakt 
Max vill vara ett företag som medarbetarna trivs att arbeta i. Om de upptäcker att någon inte 
presterar det som förväntas tar de så snabbt som möjligt itu med detta för att lösa problemet. 
Problemen kan bero på att de från företaget inte varit nog tydliga i sin information till den 
anställde. Det kan även finnas andra orsaker till detta, det kan vara arbetssituationen, 
hemförhållanden eller något annat. Det är enligt Lars mycket viktigt att ta reda på vad 
problemet beror på så att det kan åtgärdas i ett tidigt skede. Vilket gynnar både företaget och 
den anställde.  
 

4.3 Abelko Innovation  
Antal anställda: 35 st 
Respondentens namn: Anders Lindberg 
Position/befattning inom företaget: VD/Ekonomichef  
Företagets affärsområde/bransch: Fastighetsautomation, Energieffektivisering 
 
Abelko Innovatio är ett elektronikföretag som grundades 1970 i Luleå. Företaget marknadsför 
lösningar i form av totalkoncept som innehåller hårdvara, mjukvara och service. Abelko 
tillverkar produkter huvudsakligen inom områdena styr- och reglerteknik för värme, 
mätsystem, eneri,- klimat och processmedia. De utvecklar även styrsystem för maskiner, 
processer samt medicinutrustning. Abelkos filosofi är att bygga upp långsiktiga relationer med 
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kunderna och att arbeta nära kunden från innovation till färdig produkt. En dialog med kunden 
redan på idéstadiet gör upprättandet av en heltäckande specifikation möjlig. Abelkos erbjuder 
ett totalkoncept där problem löses genom en noggrant utarbetad produktspecifikation, som 
görs i nära samarbete med kunden.  

4.3.1 Innovation 
De anställda och den kompetens som finns i företaget är enligt Anders den främsta tillgången 
för Abelko. Företaget arbetar för att vara unika och ha en nisch som de anser sig vara duktig 
på, och sedan sälja in den. När en ny innovation ska tas fram genomför företaget en 
undersökning för att se om det går att sälja tillräckligt mycket av den. Detta är ett av de 
kriterier som byggts upp för att försöka säkerställa att innovationerna blir framgångsrika. 
Anders säger ”vi har lärt oss den hårda vägen, det är ingen ide att ha bra teknik om man inte 
kan sälja den”. Företaget har förändrat sitt arbetssätt från att tidigare ha utvecklat nya 
innovationer och sedan försökt sälja dem, till att nu försöka sälja innovationen innan den tas 
fram. Anders upplever att detta ger en ökad säkerhet och en större trygghet. 
 
Det som Abelko undersöker för att avgöra om en innovation är mer framgångsrik än en annan 
är hur stort genomslag den får på marknaden, hur mycket det går att sälja av den och vad den 
ger för ekonomiskt utfall. En del av de innovationer som utvecklas kan ha en viktig roll för att 
stärka Abelkos varumärke. Därigenom kan en lägre vinst på dess vara acceptabelt. Hur länge 
det tar att få ut de nya innovationerna på marknaden varierar kraftigt. Är det en ny produkt 
med en ny teknik kan det ta många år innan den kommer ut på marknaden och börjar generera 
något ekonomiskt överskott till företaget. 
 
De innovationer som Abelko utvecklar är till stor del ny teknologi. De satsar alltid på att vara 
väl framme och gärna steget före konkurrenterna. Det är viktigt att de gör avvägningen mellan 
att vara först och att marknaden ska vara redo för den nya innovationen. När nya innovationer 
ska lanserar arbetar företaget ett till två år med marknadsföring och med att sälja in produkten 
innan det är dags att satsa på försäljning till kunden. Varje innovationsprojekt har en budget 
som godkänts av företagsledningen eller om det gäller stora projekt även av styrelsen. 
Företaget försöker uppskatta hur många produkter som måste säljas för att 
utvecklingskostnaden ska betalas. Detta är en svår uppskattning då utvecklingen ofta är mer 
tidskrävande än vad de räknat med.  
 
Företaget har höga kvalitetskrav på alla sina produkter vilket gör att det inte är högre krav på 
de innovationer som utvecklas. Abelkos kunder är mycket kvalitetsmedvetna och därför är det 
viktigt att företagets produkter har hög kvalitet så att de uppfyller dessa krav. Detta bidrar 
även till att priset blir högre. De innovationer som Abelko utvecklar är ofta ny teknologi. De 
har goda kontakter inom Luleå Tekniska Universitet och försöker därigenom ta fram vad som 
är på gång på marknaden några år framåt och vad som är kommersiellt gångbart.  
 
Vid utvecklig av innovationsprojekt finns det ekonomiska risker men Anders upplever inte att 
det bromsar företaget. Det kan vara så att de har missbedömt utvecklingskostnaderna eller hur 
mycket som går att säja av produkten. Detta kan leda till att marknadsföringskostnaderna blir 
högre än väntat. Anders upplever att företaget de senaste åren har blivit bättre på att kalkylera 
med dessa risker och kan på ett bättre och effektivare sätt välja vilka innovationsprojekt som 
är värda att satsa på.  
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4.3.2 Kunskapsmakt 
De tekniska problem som uppstår i de olika innovationsprojekten löser företaget genom att 
ledningen kan välja att hyra in extern kompetens för ett visst ändamål eller att tillsätta mer 
intern arbetskraft. Andra problem som uppstår löses inom företaget med hjälp av ledning och 
arbetsledare. Detta är en viktig uppgift för styrelsen eftersom det kostar mycket pengar om ett 
projekt blir stillastående. Det finns väl utvecklade rutiner för hur medarbetarna ska på 
feedback på sitt arbete. Företaget har medarbetarsamtal minst en gång varje år och 
regelbundna möten inom de olika avdelningarna. Vid dessa möten lyfter ledningen även fram 
om det är någon som har gjort något extra bra för företaget. De arbetar också för att det ska 
vara bra kommunikation mellan arbetsledarna och medarbetarna så att feedback, åt båda 
hållen, kan ges kontinuerligt. För att få medarbetarna i företaget att dela med sig av sina 
kunskaper är det viktigt att de trivs och känner sig stimulerade av sitt arbete. 
Anställningsvillkoren ska vara bra och det är mycket viktigt att de anställda får feedback 
vilket leder till att de känner att deras kunskap uppskattas av ledningen.  
 
Företaget satsar på en medvetenhet i företaget, att de anställa ska ha en helhetsbild över det 
som händer och de produkter som utvecklas. Detta för att de ska förstå vikten av 
kunskapsöverföring inom de olika delarna av företaget. Detta stimuleras genom att de 
anställda gör regelbundna studiebesök ute hos kunder så att medarbetarna, som arbetar med 
en liten del av en färdig produkt, får se hur produkten används och fungerar i sin helhet. För 
att ytterligare stimulera medarbetarna att dela med sig av sin kunskap genomförs 
internutbildningar. Den kunskap som ledningen kan bistå med till medarbetarna är i form av 
infrastruktur som exempelvis datorer, annan utrustning, kunskap inom ekonomi och 
marknadsföring.  
 
När nyanställda börjar arbeta på Abelko sker en introduktion, där den anställde får bekanta sig 
med företaget. Sedan utses en mentor som finns till hands som ”bollplank” under den första 
tiden. Inom tre månader från anställning sker även ett personalutvecklingssamtal så att 
eventuella problem kan åtgärdas.  
 
Kommunikationen av allmän information inom företaget sker främst via e-post och möten 
med de berörda. De olika avdelningarna har sina egna möten för att gå igenom vad som är på 
gång och hur läget ser ut. Avsikten med dessa är att informationen ska spridas inom 
avdelningen. Ledningen har också regelbundna möten med medarbetarna för att informera om 
vad som pågår, hur det ekonomiska läget. Under dessa diskuteras även kvalitetsarbetet. För att 
lagra och ta till vara kunskapen inom företaget strävar de efter att ha back up så att alltid 
minst två medarbetare arbetar med samma sak. Detta gör att de inte blir lika sårbara. Det kan 
dock ändå vara svårt att ha detta på utvecklingsavdelningen där det krävs en viss teknisk 
kompetens. På Abelko är det mycket låg personalomsättning, som Anders säger ”det är 
sälland att någon slutar här annat än om de går i pension” så de upplever inte att risken att 
förlora kunskap är så överhängande.  
 
Ledningen försöker delegera arbetet med kunskapsspridningen så mycket som möjligt. De vill 
uppmuntra att detta sker inom de olika avdelningarna på ett naturligt sätt. Vid behov tas extern 
kompetens in för att genomföra utbildning med medarbetarna för att öka och bredda 
kunskapen. De har även projekt som ska stimulera kunskapsutbytet, detta sker i form av resor 
med till exempel studiebesök och diskussioner i tvärgrupper. För att hitta intern information 
finns ett nätverk där mycket av det som sker i företaget lagras men Anders anser att det är 
enklast att fråga sig fram inom företaget för att erhålla tillförlitlig information. Den 
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företagskultur som finns på Abelko är öppen och medför att kunskap överförs inom företaget 
men som Anders säger ”man kan alltid bli bättre”. Trots att mycket information sprids vill de 
ytterligare förbättra kulturen så att detta kan ske ännu lättare. 
 

4.3.3 Belöningsmakt 
Ledningen har stora möjligheter att gå in och styra hur olika arbetsuppgifter fördelas. Det är 
dock något som de undviker att göra. Den dagliga fördelningen överlåter de till de ansvariga 
på avdelningarna men när det gäller befordran är det ett beslut som tas av ledningen. Vid 
tillsättning av tjänster i företaget är ledningen delaktig men de försöker delegera en del av det 
ansvaret till dem som arbetar ute på avdelningarna. Det finns inom Abelko goda möjligeter att 
utvecklas och erhålla en högre befattning. Detta är något som företagsledningen upplever som 
mycket positivt eftersom det sporrar medarbetarna och även gör att de känner att de kan 
arbeta kvar inom företaget allt eftersom de utvecklas. I Abelko är det VD:n som sköter alla 
löneförhandlingar och de har utarbetat ett system för bonus som bygger på företagets 
avkastning. Medarbetarna får alltså en del av den vinst som genereras i företaget.  
 
Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att ledningen visa att de tycker att alla 
medarbetare är lika mycket värda. Detta kan visas under möten och också genom den bonus 
som delas ut. De uppmuntrar även genom att anordna trivselresor för medarbetarna.  

4.3.4 Bestraffningsmakt 
Företaget har inte några särskilda rutiner för hur de ska ge anställda feedback om en 
innovation inte är så framgångsrik som förväntat. Om de bestämmer sig för att lägga ner 
innovationen får givetvis medarbetarna reda på detta men det finns inte några utarbetade 
rutiner för hur detta ska ske. När en innovation läggs ner beror det vanligtvis på att det såldes 
för lite av den och att de har gjort en felbedömning. Det kan även bero på att det säljs så litet 
antal av den att det inte känns meningsfullt att fortstätta att tillverka  den.   
 
När en medarbetare presterar bra finns det stora möjligheter till ökat ansvar. Det är viktigt att 
stimulera medarbetarna så att de hela tiden upplever att arbetet är utmanande. Detta sker 
mycket individuellt och ledningen försöker därför att anpassa arbetet så att alla känner att de 
blir utmanade utan att det blir för svårt. Det finns möjligheter att utvecklas genom 
utbildningar och även att få lära sig nya arbetsuppgifter för att så småningom få andra 
arbetsuppgifter eller en annan anställning inom företaget. 
 
Medarbetarna får snabbt veta om företaget anser att de inte presterar så bra som förväntat. Det 
är viktigt att de tar tag i detta tidigt så att det inte fortgår en längre period. Det är viktigt för 
ledningen att veta vad problemet är, om det är relaterat till arbetet eller privatlivet. Beror det 
på förhållanden på arbetsplatsen måste detta åtgärdas snarast för att inte detta ska leda till 
ytterligare problem.  

4.4 SKF Online Condition Monitoring 
Antal anställda: 24 
Respondentens namn: Maria Larsson 
Position/befattning inom företaget: Ekonomichef  
Företagets affärsområde/bransch: Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 
 
SKF Online Monitoring startades 1984 av ägaren till Nåiden Bygg och hette då Nåiden 
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Teknik. Eftersom denna verksamhet inte hörde till kärnverksamheten, inom Nåiden Bygg, 
såldes företaget 1989 till Bengt Stillborg. Han ägde företaget fram till 2001 då de blev 
uppköpta av SKF koncernen och bytte namn till SKF Online Condition Monitoring. Företaget 
arbetar med att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel i fasta system och roterande 
utrustning för att på så sätt kunna åtgärda felen innan ett eventuellt driftstopp. Företagets just 
nu största område är övervakning av vindkraftsturbiner, vilket idag utgör halva företagets 
omsättning. 
 

4.4.1 Innovation 
Kunskapen hos de anställda är företagets viktigaste tillgång. Inom företaget har stor kunskap 
byggts upp och det är något som är mycket värdefullt. När företagets innovationer säljer 
mycket anses de vara framgångsrika men det är inte alltid försäljningen som är det viktigaste. 
En del innovationer ger marknadsföring för företaget eller förväntas ha stor potential i 
framtiden och är därmed också framgångsrika. Vissa produkter anses mer framgångsrika än 
andra och detta kan bedömas genom efterfrågan på den specifika produkten. SKF utvecklar 
innovationer utifrån förfrågningar från kunder eller om det upplever att det finns efterfrågan 
av en innovation på markanden. När det gäller vidareutvecklig av en befintlig innovation 
lyssnar de mycket på vad kunderna vill ha. De får mycket fler förfrågningar om 
innovationsprojekt än vad företaget har resurser till. Därför är det viktigt att kunna avgöra 
vilka innovationsprojekt som är värda att satsa på eftersom det tar minst 18 månader 
innovationen kommer ut på marknaden och det kostar mycket pengar i form av löner och 
material.  
 
Det finns olika hinder för innovationsprojekten. Marknaden måste vara redo för produkten 
inom vissa av företagets branscher finns många säkerhetskrav som SKF måste uppfylla för att 
produkten ska kunna säljas. De innovationer som företaget har är främst vidareutvecklig av de 
produkter som de har utvecklat och sålt tidigare. De befintliga produkterna utvecklas och 
anpassas så att de kan säljas under längre tid och till företag i olika branscher. Grunden i 
produkterna är elektronik som anpassas för kundernas varierande behov. Innovationerna är 
elektronik och i grunden ser de ofta lika ut men sedan sker en anpassning av dem för att den 
ska passa för nya kunder och användningsområden.  
 
SKF har alltid en budget för sina innovationsprojekt. Dessa håller företaget vanligtvis men när 
företaget går in på nya marknader tar det alltid längre tid än vad företaget beräknat. Maria 
säger “när vi går in på en ny marknad, som järnväg, då tenderar det att alltid gå saktare och 
pengarna kommer in senare än vad man trott”. I de branscher som företaget är väl etablerade, 
som till exempel vindkraft går det ofta enklare än vad SKF beräknat. Då blir kostnaden lägre 
än budgeterat och ofta ger dessa innovationer också en högre avkastning än förväntat. De nya 
innovationer innehåller till stor del ny teknisk kunskap. Detta gör att det finns risker för 
företaget. Därför görs en riskanalys inför varje nytt projekt. Det är viktigt att ha en bra 
sammansättning av innovationsprojekt med hög risk och med lägre risk som är relativt säkra 
och har börjat ge avkastning. Maria anser att det är viktigt att säkra vinsten för att samtidigt 
säkra företagets fortsatte existens. Vid utvecklig av innovationsprojekt är materialkostnaderna 
låga men det som kan utgöra en risk för SKF är de stora kostnaderna för resurserna som 
avsätts.  
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4.4.2 Kunskapsmakt  
Vid innovationsprocessen kan problem av olika karaktär uppstå, är det tekniska problem 
försöker företaget att lösa dessa inom utvecklingsavdelningen men om problemen gäller till 
exempel finansiering eller marknadsföring går ledningen ofta in och stöttar med sin kunskap 
och erfarenhet. För att medarbetarna ska få feedback på sitt arbete har ledningen 
utvecklingssamtal, utvecklingsavdelningen har även regelbundna möten.  
 
För att medarbetarna ska känna sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter säger Maria att 
det krävs att de känner stöd från arbetsgivaren och att arbetsgivare och ledning ger tillbaka. 
Ledningen bistår ofta med sina kunskaper till medarbetarna. Men det råder kompetensbrist 
inom ett område i företaget tvekar de inte att ta kontakt med andra bolag för att se hur de 
arbetar och ta hjälp. Just nu utarbetar SKF nya innovationer för höghastighetståg och eftersom 
detta kräver att produkten är certifierad har de tagit hjälp av ett tyskt bolag som länge arbetat 
med produkter för tåg och de har även anlitat experter på certifiering. 
 
När SKF anställer nya medarbetare använder de sig av en checklistas för vad som ska göras 
innan den nyanställda har börjar på företaget. En individuell introduktionsplan görs och den 
anställde får även en handledare under den första tiden. Det är viktigt att den anställde 
genomgår det som finns i planen och att handledaren finns till hands som stöd under den 
första tiden.  
 
För att kommunicera och sprida kunskap i företaget använder sig SKF av e-post och 
regelbundna möten. De har ett internt system där information lagras för att alla medarbetare 
ska ha tillgång till den. För att ta till vara kunskapen och bevara den inom företaget finns till 
exempel, inom teknisk support, en databas där alla händelser sparas. Om en kund ringer och 
frågar någonting lagras detta, så att informationen kan tas fram om samma problem skulle 
uppstå senare för en annan kund. Maria anser att detta leder till en lägre sårbarhet inom det 
specifika området. Hon anser även att detta är en av de stora brister som de funnit vid analyser 
som gjorts av verksamheten. De behöver förbättra sin dokumentation och även utveckla 
strukturen för var medarbetarna kan hitta intern information. Maria säger ”det är nog så att 
kunskap bara finns i huvudet på folk”. För att öka kunskapsspridningen i företaget 
uppmuntrar ledningen avdelningarna att ha möten och diskussioner för att därigenom utbyta 
kunskap. De olika bolagen inom koncernen har att har också möten så att medarbetarna kan 
utbyta och öka sina kunskaper. Företaget har en öppen kultur men den kan förbättras 
ytterligare för att främja och förbättra kunskapsspridningen.  
 
Maria upplever att företaget har nyckelpersoner som det är beroende av. De arbetar med att 
försöka minska beroende och från koncernen finns det önskemål om att det inte ska finns 
några befattningar som har endast en medarbetare. Detta upplever det som problematiskt 
eftersom de fortfarande är ett mindre bolag och det är kostsamt att alltid har minst två som är 
kunniga inom samma område. Maria säger ”om jag är sjuk, till exempel, så är det ingen som 
kan göra den ekonomiska rapporteringen till koncernledningen”. 
 

4.4.3 Belöningsmakt 
Enligt organisationsschemat finns det klart dokumenterat vilka arbetsuppgifter som ingår i en 
befattning. Företagsledningen har även möjlighet att gå in och styra hur arbetsuppgifter 
fördelas inom företaget. Detta kan ske om företaget får in en ny kund eller om 
arbetsuppgifterna inom ett projekt av någon anledning förändras. Företagsledningen är med 
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och påverkar medarbetarnas lön. I företaget tillämpas individuell lönesättning och det är 
ledningen som beslutar denna. Lönesättningen föregås av ett samtal med den anställde så att 
denne kan framföra sitt önskemål och argument. Ledningen arbetar för att uppmuntra 
medarbetarna. Detta sker bland annat genom att SKF bidrar om medarbetarna vill köpa 
träningskort och det har även möjlighet att träna en timme per vecka på arbetstid. Ledningen 
vill gärna uppmuntra medarbetarna till fysisk aktivitet och träning eftersom det medverkar till 
att de håller sig friskare och sjukskrivningsdagarna minskar. Något som Maria också tror att 
medarbetarna uppskattar är att de har flextid, så att varje medarbetare kan anpassa 
arbetstiderna efter privatlivet. 
 
Vid tillsättning av tjänster på SKF delegerar ledningen ofta det ansvaret till dem som är 
ansvariga för den respektive avdelning. Ibland går ledningen in och stöttar den 
avdelningsansvariga genom att vara med och till exempel ha kontakt med arbetsförmedlingen 
och vara med under anställningsintervjuerna. Det kan i enstaka fall förekomma att det är 
ledningen sköter hela rekryteringsprocessen.  
 

4.4.4 Bestraffningsmakt 
När ett innovationsprojekt inte blir så framgångsrikt som företaget förväntat sig får 
medarbetarna feedback på det ganska omedelbart. Det är viktigt att kommunicera ut detta till 
medarbetarna så snart det framkommit. De får även reda på detta under de utvecklingssamtal 
som de har med ledningen två gånger per år. Ett projekt består alltid av många delar och det är 
mycket som påverkar hur framgångsrikt det blir så en person eller grupp kan aldrig ställas till 
svars för att det inte går bra. Detta är ledningens huvudansvar.  
 
Det är stor variation inom företaget hur mycket uppmuntran och stöttning de anställda får. De 
som arbetar på utvecklingsavdelningen får relativt mycket uppmuntran av ledningen eftersom 
de behöver bekräftelse på att det de arbetar med är något som ledningen stöttar. Däremot inom 
de andra avdelningarna skulle detta med positiv feedback behöva utvecklas ytterligare. 
Företagsledningen är väl medveten om vilka individer som gör ett extra bra arbete. De 
försöker uppmuntra dessa med nya utmaningar och även med en högre lön.  
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5. Analys 
Analysen är uppdelad i fyra huvudrubriker som är innovation, kunskapsmakt, belöningsmakt 
och bestraffningsmakt. Under varje rubrik analyserar vi det som framkom vid intervjuerna 
och jämför det med teorin.  

5.1.1 Innovation 
I de fyra företagen i studien framkom att de upplever att det är viktigt att utveckla nya 
innovationer för att tillgodose kundernas behov. De arbetar med att hålla sig uppdaterade om 
vad kunderna på marknaden efterfråga då den är i konstant förändring. Detta stämmer överens 
med vad Sheppard & Canning (2006) skriver. Författarna förklarar att när konkurrensutsatta 
marknader förändras upptäcker företag att för att överleva krävs snabbare innovation av 
produkter och tjänster. Även de nya modellerna för företagskulturer och nya standarder och 
bestämmelser för företagen måste utvecklas. Företagen i studien anser att de har en öppen 
kultur men att den kan utvecklas vidare för ytterligare främja utvecklingen av innovationer. 
Aqeris och Abelkos nya produkter innehåller till stor del ny teknisk kunskap. De upplever att 
det är viktigt att komma ut med produkterna på marknaden vid rätt tid, då innovationen är ny 
och marknaden är mogen för den.   

I intervjuade företagen arbetar de huvudsakligen med innovationer och detta är mycket viktigt 
för företagen och dess överlevnad. De uppmuntrar sina medarbetare och detta är något som 
speglar hela företaget. Detta stämmer överens med Davila, Epstein och Shelton (2006) som 
menar att innovation är en strategi för vissa företag. Författarna skriver att företag sätter i 
system att hålla innovationer levande och att göra innovationer till en mental del av företaget.  
I de fyra företagen finns befintliga innovationer som kan styra företagets förnyelse men det är 
mycket viktigt att kontinuerligt utveckla nya innovationer. Detta överensstämmer med vad 
Davila et al skriver om att innovation kan kontrollera och styra kreativitet och 
företagsförnyelse. De anser att det i denna typ av företag förekommer uppfattningar om att 
medarbetarna känner sig mer levande och kreativa om innovation är en integrerad del av 
företaget.  

Cumming (1998) delar innovationsprocessen i tre steg. Dessa genomgår föregagn när de 
skapar innovationer men alla undersökta företag tillämpar inte alla steg i processen. Det första 
steget är att idéer skapas. Det eftersträvas ny kunskap utan specifik tillämpning.  Detta 
stämmer överens med det arbetssätt som Max tillämpar vid utveckling av innovationer. 
Däremot arbetar inte Aqeri, Abelko och SKF på detta sätt, för att de har redan vid 
utvecklingen av innovationerna en klar bild över hur innovationen kommer att användas. 
Andra steg i innovationsprocessen är enligt Cumming tillämpade forskning för utveckling av 
ny kunskap. Företagen i studien arbetar med att öka medarbetarnas kunskap för att främja 
innovationsprocessen. Detta gör de bland annat genom möten, feedback, studiebesök och 
vidareutbildningar. Sista steget i innovationsprocessen är tillämpning av konceptet. På Aqeri, 
Abelko och SKF finns avdelningar som aktivt arbetar med att utveckla de nya innovationerna.  

Alla företag i studien är mycket medvetna om vikten av att veta vad kunden vill ha. SKF har 
samarbete med Luleå Tekniska Universitet för att i ett tidigt skede kunna ta reda på vad som 
är på gång på marknaden och vad kunderna efterfrågar, Aqeri använder sig av sina säljare för 
att ta reda på detta. Max håller sig alltid uppdaterade med vad som skrivs i media och arbetar 
aktivt för att företagets innovationer alltid ska ligga i tiden. Cumming (1998) anser att det är 
viktigt att innovativa företag skapar förståelse för kundens behov och ser dessa behov på ett 
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bra sätt för att lyckas med sina innovationer. Detta stämmer överens med det arbetssätt som 
framkommit vid intervjuerna. 

Enligt Kuczmarski (2003) är det som oroar företagsledare gällande innovationer de risker som 
medföljer. Enligt författaren är många företag rädda för att ta de investeringar och avsätta de 
resurser som innovationer kräver på grund av att utdelningen är osäker. Författaren skriver att 
detta leder till att många företagsledare motvilligt uppmuntrar innovation. Aqeri, Abelko och 
SKF upplever att det finns risker förknippade med innovationer. De försöker på olika sätt att 
minska och eliminera dessa. De kostnader som sammanfaller med innovationerna är det som 
de upplever är den största risken. Den största kostnaden är resurserna som företagen avsätter. 
Max upplever dock inte att riskerna är stora eftersom de råvaror som används inte är 
kostsamma och arbetsinsatsen som är den stora utgiften inte blir så hög då de har en kock 
anställd för detta ändamål. Kuczmarski menar att anställda inte vill ta de risker som 
innovationer kräver eftersom de inte vill förknippas med misslyckande och därför kan 
engagemanget gällande innovation minska. Många företagsledare upptäcker att det är en sak 
att tala om innovation men en annan sak att satsa resurser och sina karriärer på dem (ibid).  

5.1.2 Kunskapsmakt 
I alla fyra företagen finns det möjligheter för ledningen att gå in och hjälpa medarbetarna med 
sina kunskaper och erfarenheter när ett problem uppstår detta beteende främjar 
kunskapsomvandling. Detta beteende från ledningen i alla intervjuade företag kan likställas 
med Hislop (2005) teori om tyst kunskap. Tyst kunskap erhålls genom erfarenhet eftersom 
den typen av kunskap är svår att samla i instruktionsböcker och databaser eftersom den är mer 
av personlig art och är subjektiv. Den är även beroende av sammanhanget och det är svår för 
medarbetarna att dela med sig av den.  
 
Denna typ av kunskap överförs till människor genom informella kunskapsnätverk där 
anställda träffas och talas vid. Enligt Davenport och Prusak (1998) kan företagen främja 
kunskapsomvandlingen av tyst kunskap och behålla den inom organisationen genom att 
placera den anställde som innehar kunskapen på rätt position i företaget och låta personen 
guida den som behöver kunskapen. Det är även viktigt att uppmuntra dem att samarbeta. 
Genom att ha dessa personer tillgängliga kan företaget främja kunskapsomvandlingen av tyst 
kunskap och behålla den inom organisationen. Detta arbetssätt att kan leda till svårigheter 
skapa en databas med denna typ av kunskaper i praktiken. Detta kan bland annat bero på att 
det i alla företag finns medarbetare som arbetat under längre tid och som besitter erfarenhet 
och tyst kunskap som är svårt att lagra. Detta ger den som innehar den kunskapen makt att 
stanna i företaget eftersom det är inte lätt att ersätta.  
 
Aqeris, Max, SKF och Abelkos försök att sprida tyst kunskap visar sig genom att de har 
särskilda forum där medarbetarna diskuterar och får feedback på sitt arbete. Detta sker i form 
av utvecklingssamtal och avdelningsmöten eller att personalen får stöd från ledningen när det 
behövs.  
 
Spridning av kunskapen görs även genom exempelvis uppmuntran från ledningen och genom 
veckobrev, interaktivt utbildningssystem och intranät. I intranätet kan aktuell information 
presenteras och spridas. Medarbetarna kan även gå kurser och vidareutbildningar för att 
utvecklas och erhålla kunskap. Spridningen av kunskap är viktig och företagen gör detta för 
att minska kunskapsmakten och bevara kunskapen inom företagen om en person skulle sluta 
eller ta långledigt. Dessa försök för att främja kunskapsspridning stämmer överens med 
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Hislop (2005), Davenport och Prusaks (1998) resonemang om att överföring av den tysta 
kunskapen sker genom informella kunskapsnätverk där anställda träffas och samtalar.  
 
Vad gäller explicit kunskap framkommer det att i alla undersökta företag finns 
introduktionsprogram för de nyanställda så att de får kontakt med alla anställda och alla 
företagets avdelningar. På Aqeri och Abelko finns tydligt utarbetade introduktionsprogram 
och på Max har de startat en egen skola med en utbildningslokal. Där kan medarbetarna gå 
kurser och vidareutbildningar för att utvecklas. När SKF anställer ny personal använder de sig 
av en checklista för vad som ska göras innan den nyanställda börjar på företaget. Sedan görs 
en individuell introduktionsplan och den anställde får även en handledare under den första 
tiden. Det är viktigt att den anställde genomgår det som finns i planen och att handledaren 
finns till hands som stöd under den första tiden. Detta likställs med Hislop (2005) teori om att 
explicit kunskap är objektiv och enklare att uttrycka och dela med sig av. Detta gör den 
enklare att överföra till andra inom organisationen utan att dess innehåll förändras.  
 
För att sprida kunskap försöker företag att ha ett öppet klimat så att kunskapen på ett lätt sätt 
kunna spridas och ”säkra upp” kritisk kompetens för att minska risken att kunskapen 
försvinner från företaget. Kommunikationen inom företagen sker främst via e-post när det 
gäller allmän information och via möten med de berörda. Avsikten med dessa möten är att 
informationen ska spridas inom avdelningarna. Detta överensstämmer med Davenport och 
Prusaks (1998) resonemang om att det är viktigt att företag försöker omvandla tyst kunskap 
till explicit eftersom den anställde kan lämna företaget när som helst och kunskapen då går 
förlorad. 
 
Aqeri, Max och Abelko försöker lagra och ta till vara kunskapen i form av dokumentation och 
struktur för att behålla kunskapen i företaget. I de mindre företagen är det relativt lätt att söka 
och erhålla intern information eftersom det är lätt att kontakta en medarbetare och fråga 
denne. De har även dokument lagrade i en gemensam server som finns tillgänglig så att alla 
kan ta fram information vid behov. SKF däremot, behöver förbättra sin dokumentation och 
utveckla strukturen för var medarbetarna kan hitta intern information. För att öka 
kunskapsspridningen i företaget uppmuntrar SKFs ledning avdelningarna att ha möten och 
diskussioner för att därigenom utbyta kunskap. Detta uppförande överensstämmer med Hislop 
(2005) kunskapsmakt process som handlar om att försöka omvandla tyst kunskap till explicit 
kunskap för att behålla och hantera kunskapen i företaget. Sedan samlas all explicit kunskap i 
till exempel manualer och databas.  Detta för att den ska vara möjligt att strukturera på ett 
systematiskt sätt och för att göra den tillgänglig för de andra medarbetarna.  
 
Aqeri, Max, Abelko och SKF har alla en företagskultur som konstant är under utveckling för 
att främja kunskapsöverföringen. På Ageri finns ett hinder då företaget är etablerat på är två 
orter, utvecklingsavdelningen finns i Spånga och i Luleå. Detta gör att kunskapsöverföringen 
inte blir lika effektiv som den skulle ha blivit om alla arbetat på samma ort. SKF upplever att 
företaget har nyckelpersoner som det är beroende av. De arbetar med att försöka minska detta 
beroende, vilket inte stämmer med Davenport och Prusak (1998) teori. Författarna anser att 
den anställda som innehar kunskap inte är villig att överföra den till andra i företaget.  

5.1.3 Belöningsmakt 
Lednings möjlighet att styra fördelning av arbetsuppgifter för de anställda, är viktigt för 
Aqeri. Detta för att kunna allokera resurser dit behovet är störst och så att det finns rätt 
kompetens på rätt plats. Ledningen kan bara påverka lönerna för de anställda till en viss del 
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eftersom företaget har kollektivavtal och eventuell bonus. I företagen Max, Abelko och SKF 
har ledningen större möjligheter att påverka detta. För Max är det en del av den process som 
ständigt pågår och det är viktigt att detta sker i samråd med berörda distrikts- och 
restaurangchefer och att det finns en öppen kommunikation angående dessa frågor. För 
Abelkos ledning är detta något de undviker att göra och den dagliga fördelningen överlåter de 
till de ansvariga på avdelningarna. Gäller det befordran är det ett beslut som tas av ledningen. 
SKF har i ett organisationsschema dokumenterat vilka arbetsuppgifter som ingår i en viss 
befattning, ledningen är med och påverkar medarbetarnas lön. På så sätt har inte 
företagsledning kontroll över fördelning av arbetsuppgifter men över lön och belöning vilket 
Bolman & Deal, (1997) beskriver. Att ha kontroll över belöningar och fördelning av 
arbetsuppgifter, pengar, politiskt stöd eller någonting som ger makt. Alltså kontroll över något 
av de här ger makt. 
 
Att använda belöningsmakt i form av aktiviteter för de anställda, rabatterade träningskort, 
massage, fri frukt, fritt kaffe, trivselresor och så vidare. Det ar viktigt att alla medarbetare 
känner sig uppskattade och får uppmuntran vilket leder i sin tur till ökad motivation för 
arbetet. Detta likställs med Granèr (1991) resonemang om att belöningsmakt handlar om att 
dela ut belöningar till någon som gör som ledaren säger. Exempel på belöningar är att ge 
löneförhöjning, bonus och utnämningar. Belöningsmakt är ett bra sätt att öka motivationen 
och koncentration hos de anställda, och att belöningsmakt är i de flesta fall till 
tillfredsställelse för alla parter och det gör det enklare för chefen att få arbetet gjort.  
 
Styrkan med belöningsmakt är enligt French och Ravens (1959) att den ökar beroende av de 
anställdes uppfattning om hur väl en ledare kan ge belöningar. Styrkan beror på hur väl 
ledningen kan förmedla de positiva uppfattningarna och minska de negativa. Belöningsmakt 
anses som nödvändig för att kunna genomföra förändringar, men det är viktigt att ledaren inte 
sätter upp för höga krav på de anställda. Om de anställda inte kan utföra de kraven kommer 
anställdas förväntningar att erhålla belöningar och förtroendet för ledaren att minskas i 
framtiden. Alla intervjuade företag tyckte att det är viktigt att uppmuntra de anställda att göra 
bra prestationer för att framhålla sin kunskap och sitt engagemang och att detta kan leda till 
ökat ansvar och nya arbetsuppgifter eller del av den vinst som genereras i företaget. Det är 
viktigt att alla känner sig delaktiga och att ledningen visar att alla medarbetare är lika mycket 
värda. Detta kan visas på de möten som företagen har. Detta ökar arbetstillfredställelse hos de 
anställda som i sin tur leder till bättre prestationer vid utveckling av nya innovationer.  

5.1.4 Bestraffningsmakt  
Från intervjuarna framgick att bestraffningsmakt inte används förutom inom ett företag där 
finns det möjligheter att begränsa en medarbetares arbetsuppgifter vid mindre bra prestationer. 
I de andra företagen finns inga tecken på att de använder sig av bestraffningsmakt. Vilket inte 
går i linje med French och Ravens (1959) som skriver att ledningen har förmågan att bestraffa 
den anställde. Att disciplinera är även detta ett slags bestraffningsmakt och kan ibland enligt 
Yukl (2006) vara nödvändigt att använda. Bestraffningsmakt är motsatsen till belöningsmakt 
enligt Granèr (1991) om medarbetarna inte utför det hon eller han ska så blir denna straffad på 
ett eller annat sätt. Men om denne blir uppmuntrad vid bra prestationer kan vi inte ta för givet 
att medarbetaren får till exempel löneavdrag vid mindre bra prestationer. Alla intervjuade 
företag försöker åtgärda problem när de uppstår så att det inte fortgår en längre period. Det är 
viktigt för ledningen att veta vad problemet består av och om det är relaterat till arbetet eller 
privatlivet. Vid intervjuerna framkom inte någonting som bekräftar att bestraffningsmakt 
förekommer i någon större utsträckning i företagen.   
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6. Slutsatser 
I slutsatsen redogörs de slutsatser som framkommit i föreliggande studie.  
 
Syftet med denna uppsats var att skapa ökad förståelse för hur makt utövas när innovationer 
skapas då dessa områden inte tidigare varit studerats tillsammans. 
 
Resultatet av föreliggande studie visar att företagen är mycket fokuserade på belöningsmakt 
för att få medarbetarna att lyckas med sina innovationer. De belönar de anställda på flera olika 
sätt. Detta sker land annat genom ökad lön, bonus, resor och flextid.  
 
Båda kunskapsmakt och bestraffningsmakt är något som företagen undviker och försöker att 
minska vid innovationsprocesser.  
 
Vår studie visade att företag som arbetar med innovationer och anställda med kunskap är 
verksamma för att skapa förutsättningar för kunskapsomvandling. Detta sker genom att 
ledningen sprider tyst kunskap. Genom att ha några regelbundna möten för alla anställda som 
också följs upp kontinuerligt, visar ledningen ett intresse för medarbetarna som i sin tur leder 
till att medarbetarna få motivation för innovationerna. För att ytterligare visa intresse för varje 
individ ska ledningen ha enskilda samtal någon gång per år. Viljan att ta del i 
kunskapsomvandlingen ökar då ledningen låter de anställda vara delaktiga och ta större 
ansvar. Det görs genom att de anställda bland annat håller föreläsningar för de andra 
medarbetarna om de genomgått en kurs eller om de har någon specifik kunskap som är viktiga 
för företaget. 
 
 Att skapa förutsättningar spelar en viktig roll för att kunskapsomvandlingen ska bli en 
naturlig del i företaget. Det är avgörande att skapa förutsättningar för kunskapsomvandling för 
att det ska ske naturlig i företaget. Om förutsättningar inte skapas blir det inte heller någon 
lyckad kunskapsomvandling vid innovationsprocesser. Informella kommunikationssätt är 
enklare för medarbetare när de delar med sig av tyst kunskap. Det är lättare för den 
medarbetare som innehar tyst kunskap att dela med sig av kunskapen muntligt på ett öppet 
sätt eftersom denna kunskap kan vara svår att uttrycka i ett skriftligt dokument eller en 
databas. 
 
 Att placera den medarbetare som innehar kunskapen på rätt position i företaget är viktigt så 
att de kan guida personen som behöver denna kunskap, och ledar till att de uppmuntras att 
samarbeta. På så sätt kan företagen främja kunskapsomvandlingen av tyst kunskap och 
behålla kunskapen inom företaget. Därigenom minskar kunskapsmakten för de personer som 
innehar tyst kunskap vilket gynnar företaget.  
 
Ledningen använder belöningsmakt för att främja innovatörer vid skapandet av innovationer. 
Genom belöningsmakt uppmuntras medarbetarna att samarbeta med varandra. Detta eftersom 
de upplever att de genom att samarbeta kan prestera bättre och därigenom kommer de att 
erhålla positiva belöningar i form av lön, befordran eller uppskattning. Detta betyder att 
företag som vill erhålla framgångsrika innovationer måste fortsätta att belöna medarbetarna 
eftersom medarbetarna inte är villiga att prestera bra om de inte får belöningar.  
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6.1  Avslutande diskussion 
Här redogörs för vår avslutande diskussion och samt förslag till vidare forskning som kan 
genoföras inom ämnet innovation och makt.   

6.1.1 Sammanfattande diskussion  
I studien framkom att det är viktigt för företag att veta hur de ska göra för att förbättra 
företagets innovationsframgång, särskilt med tanke på den värld vi lever i. Dagens företag 
utsätts för en allt starkare konkurrens och då blir innovation allt viktigare eftesom det är ett 
sätt att skapa tillväxt och bibehålla resultat i en föränderlig värld. Det har forskats mycket om 
belöningar i företag. Vår studie visade på betydelsen av att framgångrika innovationer skapas 
genom belöningar och att ledare använder sig av denna typ av makt för att främja 
medarbetarna. Därigenom kan de erhålla framgångsrika innovationer. Belöningsmakt var en 
av de viktigaste faktorerna i vår studie och det bekräftar att belöningar är viktiga ur ett 
ledningsperspektiv. Det är viktigt att göra de anställda nöjda så att de trivs på sina arbeten. 
Belöningssystemen ska vara kopplad till de operativa målen för att systemet ska vara ett 
verktyg för att nå de övergripande målen i företaget. 
 

6.1.2 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom området innovation och makt kan göras för att bygga upp kunskapen 
kring ledning och deras makt vid skapandet av innovationer. Ett förslag på vidare forskning är 
att se till skillnaden mellan hur medarbetarnas ser på de olika typer av makt och hur de 
upplever att det används i företaget. Det intressanta här är att se om det finns någon skillnad 
mellan hur ledning upplever att de använder makt och hur medarbetarna upplever att de blir 
kontrollerad vid utveckling av innovationer. Det saknas en generell bild över hur makt 
används vid skapandet av innovationer vilket kan erhållas med hjälp av en kvantitativ studie 
där enkäter skickas ut till flera företag. Ytterligare förslag på vidare forskning är att se om 
användning av makt förändras med tiden, och i så fall hur lång tid tar och varför det förändras. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 
 
Ø Vilken befattning har ni i företaget och vad är dina arbetsuppgifter?  
Ø Hur ser din bakgrund ut? (utbildning, tidigare anställning) 
Ø Hur lång tid har du varit anställd i företaget? 
Ø Hur ser utbildningsnivån ut på de anställda? 
Ø Vad anser du är företagets viktigaste tillgång och varför? 

 
Utveckling av innovation 
 
Vilka kriterier har ni för att en produkt ska anses vara en framgångsrik? 
 
Hur bedömer ni att en produkt har varit mer framgångsrik än en annan? 
 
När in utvecklar produkter i ert företag går det snabbt att få ut dem på marknaden? Vilka 
problem/hinder finns? 
 
De innovationer ni har är det förbättringar av befintliga produkter eller är det utvecklig av helt 
nya produkter? 
 
Har ni en budget för varje innovationsprojekt, burkar dessa hållas? 
 
De innovationer ni utvecklar, är det andra eller högre kvalitetskrav på dessa jämfört med era 
övriga produkter?   
 
Innehåller företagets innovationer till stor del ny teknisk kunskap? 
 
Upplever ni att det finns ekonomiska risker vid innovationsprocessen? Känner ni att detta är 
ett hinder som bromsar? 
 
Kunskapsmakt 
 
Vilken möjlighet har du att gå in och hjälpa dina medarbetare att lösa eventuella problem 
under innovationsprocessen? 
 
Har ni särskilda forum där in diskuterar och medarbetarna kan få feedback på sitt arbete? 
 
Vad tror du det krävs för att få personalen att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter?  
 
Hur upplever du att du kan bistå de anställda med kunskap?  
 
 
Hur hanterar ni nyanställd personal? Hur sker introduktionen?  Har ni speciella rutiner för 
detta?  
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Vilka verktyg använder ni för att kommunicera och sprida kunskaper mellan arbetare i 
företaget? 
 
Hur gör ni för att lagra och ta tillvara på kunskap och erfarenheter för att behålla det i 
företaget om en person slutar?  
 
Gör ni något i ledningen för att främja kunskapsspridning mellan individer och i arbetet med 
att dokumentera individers kunskap? Om ja, vadå? 

 
Hur gör ni när ni söker intern information?  
 
Har ni några nyckelpersoner som företaget är beroende av? Gör ni något för att undvika detta 
beroende? 
 
Upplever du att kulturen i företaget skulle kunna utvecklas för att främja kunskapsutveckling?     
 
Belöningsmakt  
 
Vilken möjlighet har du att gå in och styra hur olika arbetsuppgifter fördelas? 
 
Är du med i beslut vad gäller medarbetarnas lön/bonus? 
 
Upplever du att det är viktigt att uppmuntra medarbetarna? På vilket sätt görs det? 
 
Om en tjänst ska tillsättas inom företaget är ledningen delaktig i beslutet angående vem som 
ska erhålla denna tjänst? 
 
Bestraffningsmakt 
 

Om ett innovationsprojekt inte blir så framgångsrikt som förväntat får de anställda feedback? 
Hur sker det? Har ni bestämda rutiner för detta? 
 
Anser du att ni från ledningen stöttar och uppmuntra medarbetarna? På vilket sätt? 
 
Om någon presterar extra bra går de ökat ansvar och andra arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
 




