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FÖRORD 
 

Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå via Luleå Tekniska Universitet. Intresset för 

studiens ämne väcktes under kursen redovisning och styrning. Vi har även ett personligt intresse 

kring ämnet då vi båda anser oss vara kreativa individer. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Bo Karlsson som med både ris och ros väglett oss genom arbetet med sin positiva 

energi. Vi vill även tacka de opponentgrupper som hjälpt oss på vägen. Sist men definitivt inte 

minst vill vi tacka våra respondenter på CEVT för ert medverkande, utan ert bidrag hade detta 

inte varit möjligt.  

 

Tack! 

 

Elin Lindström och Johanna Öhman 

Luleå, 2016-juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 
 

En ökad konkurrens på dagens marknader innebär att företag måste vara innovativa i allt högre 

utsträckning. Med innovation följer en viss oklarhet och osäkerhet, därmed är risk något som 

är förknippat med innovation. Att hitta en balans mellan innovationshantering och riskhantering 

är av yttersta vikt för att företagen ska skapa sig en framtid. Det finns även en komplexitet för 

företagsledare i att balansera kontroll och frihet till den kreativa individen som ligger till grund 

för innovationen. Syftet med studien var att skapa en större förståelse för hur innovativa företag 

arbetar för att överleva på marknaden. Detta genom att beskriva hur ett företag inom bilindustrin 

balanserar innovationshantering och riskhantering. Vi ville även analysera hur ett innovativt 

företag med hjälp av ekonomistyrning hanterar den frihet och kontroll som ligger till grund för 

innovationshantering och riskhantering. Genom en kvalitativ studie intervjuade vi sex aktörer 

med ledande positioner. Vår teoretiska referensram grundade sig i ämnen så som innovation, 

ekonomistyrning och risk vid innovation. Studiens resultat visar att ledare ser frihet som en 

nyckelfaktor till innovation men att det är innovationsprocessens olika faser som bör bestämma 

frihetsgraden. Förslag till fortsatt forskning anser vi vara en jämförande studie mellan olika 

innovativa företag samt kring området riskhantering med specificering på företagsrisker.   

 

Nyckelord: Innovation, Risk, Kreativitet, Balanserad styrning, Frihet, Kontroll, Riskhantering, 

Innovationshantering  



ABSTRACT 
 

The increased competition on today´s market means that companies have to be innovative 

increasingly. With innovation comes a certain ambiguity and uncertainty, hence risk is 

associated with innovation. Finding a balance between innovation management and risk 

management are of utmost importance in order for companies to create a future. There is also a 

complexity for business leaders in balancing control and freedom to the creative individual, 

who is seen as the basis for innovation. The purpose of the study was to create a greater 

understanding of how innovative companies work to survive on the market. We did this by 

describing how a company in the automotive industry balances innovation management and 

risk management. We also wanted to analyze how an innovative company with the help of 

management control system handles the freedom and control that are the basis for innovation 

management and risk management. Through a qualitative study, we interviewed six actors with 

leading positions. Our theoretical framework was based on topics such as innovation, 

management and risk within innovation. Study results show that leaders see freedom as a key 

factor for innovation, it also shows that the different phases of innovation process should 

determine the degree of freedom. Our suggestion for further research is a comparative study 

between innovative companies and also around the area of risk management with specification 

of business risks. 

 

Keywords: Innovation, Risk, Creativity, Balanced control, Freedom, Control, Risk 

management, Innovation management 

 

 

 

 

  



CENTRALA BEGREPP & DEFINITIONER 
 

Ansvarsskyldighet “Individer hålls ansvariga för hur väl de använder sin auktoritet och 

lever upp till sitt ansvar att utföra bestämda aktiviteter” (Forcheimer, 

1972, refererad i King, 1991, s. 57). 

Ekonomistyrning “Formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och 

processer som en organisations ledning använder för att formulera 

strategier och genomföra dem genom att påverka beteenden i 

organisationen” (Nilsson, Olve & Parment, 2010, s. 13). 

Formell styrning Präglas av hierarki, regler, standardisering av arbetsprocesser samt 

budgeteringssystem (Langfield-Smith, 1997).  

Innovation “Ett framgångsrikt genomförande av kreativa idéer inom en 

organisation”  (Amabile et al., 1996, s. 1155). 

Kreativitet “Produktionen av originella och användbara idéer inom vilket område 

som helst” (Stein, 1974, Woodman, Sawyer & Griffin, 1993, 

refererade i Amabile et al., 1996, s. 1155). 

Motivation “Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2016). 

Risk ”Risk i en organisatorisk kontext är vanligtvis definierat som något 

som kan påverka uppfyllandet av ett företags mål” (Hopkins, 2010, s. 

12).  

Riskhantering “En begränsad uppsättning av aktiviteter som verkar för att 

identifiera, analysera, utvärdera, behandla, övervaka och 

granska risk” (Hopkins, 2010, s. 48). 
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1 INLEDNING 
 

I detta första kapitel presenteras bakgrunden till vårt val av uppsatsämne. Vidare går vi djupare 

in på vårt identifierade problem som vi har för avsikt att studera. Därefter följer en presentation 

av uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med definitioner av centrala begrepp i vår studie. 

 

1.1 Introduktion  
 

En föränderlig värld där nya produkter hela tiden förväntas på marknaden har inneburit ökad 

konkurrens. Detta kräver att företag idag, i allt större utsträckning, måste vara innovativa och 

skapa nya produkter och tjänster som kan ge dem konkurrensfördelar. (Steiber, 2014, s. 6-7) 

Innovation ligger till grund för att företagen ska kunna skapa sig en framtid (Ahmed, 1998) och 

Martins och Terblanche (2003) menar även att innovationer är av stor vikt för att överleva på 

marknaden. Innovation ses även som den huvudsakliga källan till ekonomisk avkastning 

(Spender & Grant, 1996). 

 

Innovation kan dock inte förekomma utan en viss oklarhet och osäkerhet, därmed är risk något 

som är förknippat med innovation (Ahmed, 1998). Det är en absolut nödvändighet att våga ta 

risker för att innovationer ska ha en chans att lyckas (Borgelt & Falk, 2007). Risktagande kan 

antingen generera ett positivt utfall, en möjlighet, eller ett negativt utfall, ett misslyckande 

(Giddens, 1999, s. 42). Hopkins (2010, s. 2) lägger även till att risktagande kan resultera i ett 

tredje utfall, nämligen osäkerhet. I strävan efter lönsamhet är ledningens villighet till 

risktagande av stor betydelse (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014, s. 

80). 

 

Samtidigt blir risktagande allt svårare i en miljö med riskhantering (Ahmed, 1998). 

Riskhantering inom företag har ökat senaste tiden på grund av omständigheter så som 

finanskrisen år 2008, högre förväntningar från företagens intressenter, ökad globalisering samt 

snabbare teknologisk utveckling (Hopkins, 2010, s. 47; Shenkir & Walker, 2006). En alltför 

hög grad av riskhantering, med kontrollen det innebär, kan tränga undan den kreativitet som 

ligger till grund för innovationen. Därmed sker ofta riskhantering på bekostnad av innovation. 

(Borgelt & Falk, 2007) Vid ett statiskt arbete för minimering och undvikande av risker, kan 

företaget gå miste om värdeskapande möjligheter (Besley & Ghatak, 2005, s. 149). Då 

riskhantering är en relativt ny disciplin inom ekonomistyrning är det ännu inte klart hur det i 

slutändan kommer gagna företag som använder sig av det (Mikes, 2009).  

 

Startpunkten för all innovation är kreativa idéer (Amabile et al., 1996). Dessa idéer genereras i 

sin tur av kreativa individer, vilka ses som en nyckelfaktor inom processen för innovation 

(Trott, 2012). Kreativa individer är styrda av inre motivation, vilket innebär att de arbetar för 

sin egen skull och för att de finner något vara intressant, utmanande och stimulerande. Den 

ideala hanteringen av dessa individer bör ske genom så lite formell styrning som möjligt. När 

ekonomistyrning blir alltför formell och kontrollerande hämmar den innovation (Ahmed, 

1998). Samtidigt påpekar Chenhall (2003) att företag som verkar på en konkurrenskraftig och 

föränderlig marknad, där det råder stor osäkerhet, ofta tenderar att tillämpa en mer formell 

styrning. Detta eftersom en formell styrning bland annat stödjer planering; genom exempelvis 

analyser och utvärderingar som hindrar onödig och alltför riskförknippad innovation (ibid.). 

Simons (1995, s. 29) menar att det både bör finnas frihet till innovation men även en försäkran 

om att individer arbetar mot uppsatta mål. Ekonomistyrning är därför bland annat till för att alla 

individer i företaget ska sträva åt samma håll, samt för att skapa ansvarsskyldighet gentemot 
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företagets alla intressenter. Den är även ämnad till att reducera den osäkerhet som risk kan 

medföra. (Anthony et al., 2014, s. 4-5, 9) 

 

Att hitta en balans mellan innovationshantering och riskhantering och därmed mellan frihet och 

kontroll är därför av yttersta vikt, vilket är anledningen till att vi önskar undersöka hur 

företagsledare arbetar med styrning för att uppnå balans. Denna bakgrund har lett oss fram till 

dessa frågeställningar; 

 

 Hur balanserar innovativa företag innovationshantering och riskhantering för att främja 

innovation? 

 Hur hanterar företagsledare inom innovativa företag komplexiteten med att balansera 

kontroll och frihet till de kreativa individerna? 

 

Tidigare studier som vi funnit inom området för riskhantering riktar sig till stor del mot 

finansbranschen. Från vår litteratursökning kan vi se att det existerar få studier som utförts från 

ett innovativt företags perspektiv. Vi anser därför att studiens teoretiska bidrag kan bidra med 

en ökad förståelse för hur innovativa företag i praktiken använder riskhantering utan att 

försumma innovation. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med vår studie är: 

– Att skapa en större förståelse för hur innovativa företag arbetar för att överleva på marknaden 

genom att beskriva hur ett företag inom bilindustrin balanserar innovationshantering och 

riskhantering. 

– Att analysera hur ett innovativt företag med hjälp av ekonomistyrning hanterar den frihet och 

kontroll som ligger till grund innovationshantering och riskhantering genom att jämföra teori 

och praktik. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 

I detta kapitel tar vi upp centrala teorier och begrepp som grundar sig i tidigare forskning och 

studier inom området vi vill studera. Vi har valt att avgränsa vår teoretiska referensram till 

teorier inom ekonomistyrning, innovation och risk vid innovation. Vi avslutar detta kapitel med 

en sammanfattning och reflektion över de teorier vi valt att ta upp. 

 

2.1 Ekonomistyrning 
 

I dagens decentraliserade och konkurrensutsatta företag är ekonomistyrningen en viktig del. För 

att kunna överlåta mer ansvar till medarbetarna inom företagen krävs det att personalen är väl 

insatta i företagens övergripande mål. En god ekonomistyrning utvecklar bland annat 

kreativiteten och effektivitet inom ett företag, den mobiliserar dess resurser på ett strategiskt 

genomtänkt sätt och bidrar därmed till företagets konkurrenskraft. (Nilsson et al., 2010, s. 9-10, 

15) Ekonomistyrning används även för att stimulera innovation genom att inspirera och 

motivera verksamhetens medlemmar att skapa och söka nya möjligheter (Simons, 1995, s. 29). 

Företag som på ett effektivt sätt lyckas realisera dess uppsatta strategiska mål uppnår även bäst 

resultat på lång sikt, därför är målet med ekonomistyrning att implementera strategier genom 

hela verksamheten (Anthony et al., 2014, s. 4).  

 

2.1.1 Teori X & Y 

 

Ekonomistyrningens utformning påverkas av synen på människan (Anthony et al., 2014, s. 421-

422). McGregors teori X och teori Y beskriver grundantaganden om människans inställning till 

arbetet. Enligt teori X ses människan vara lat av naturen, den undviker ansvar och är ovillig till 

att ta initiativ. Teori Y beskriver istället människan som självständig, ansvarstagande, 

initiativrik, idéskapande med en förmåga att lösa problem samt arbetssam om arbetet i sig ger 

stimulans. (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 380) Den ledare som utgår från teori X agerar därmed 

efter antagandet att arbetet varken är naturligt eller tilltalande för människan, att människan 

därför måste tvingas att arbeta, samt att den inte vill ta något ansvar. Ledaren som utgår från 

teori Y kommer däremot att agera efter uppfattningen att människans erfarenhet utvecklar 

dennes attityd till arbetet, att effektivt arbete inte endast uppstår genom auktoritet och kontroll, 

att människan agerar utifrån självmotivation för att nå sina mål, samt att människan är 

ansvarstagande eftersom det gör arbetet meningsfullt för denne. Ledarens uppgift blir enligt 

teori Y att förena den enskildes mål med organisationens mål. (ibid, s. 379) På en snabbt 

föränderlig och högkonkurrerande marknad måste ledare våga se sina anställda som 

fantasifulla, initiativtagande individer (Simons, 1995, s. 25).  

 

2.1.2 Formell och informell styrning 

 

Formell styrning hanterar regler, standardisering av arbetsprocesser samt budgeteringssystem 

(Langfield-Smith, 1997). En fallstudie utförd på ett mindre företag av Tekla (1995), visade att 

kreativitet och innovation främjas genom flexibla arbetsplatser med samarbete i fokus, där 

hierarkier undviks. Starkt centraliserade organisationer med formell ekonomistyrning leder 

istället till att innovationen hämmas (Paulus, 2000, refererad i Tomic, 2010) Formell styrning 

är dock något som ofta tillämpas i den konkurrenskraftiga och föränderliga miljö som 

innovativa företag verkar inom (Chenhall, 2003).  
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Inom området ekonomistyrning finns även informell styrning. Den informella styrningen är inte 

medvetet utformad utan består av oskrivna regler som skapats av den kultur som råder inom 

företaget. (Langfield-Smith, 1997)  Tidigare styrde företag genom kontroll men med den höga 

takt som världen förändras i ses denna kontroll idag snarare utgöra ett hinder för företagen. Det 

är därför viktigt att det numera finns en balans mellan kontroll och frihet, då frihet är en mycket 

viktigare faktor än vad man tidigare förstått. (Welsh, 1993, refererad i Nixon & Burns, 2005) 

Även Hung och Snape (2015) talar om vikten av att företag låter sina anställda ha ett större 

inflytande och därmed minska den hierarkiska styrningen. Även Sumpter, Gibson och Porath 

(2016) belyser vikten av att medarbetare bör uppmuntras till att agera självständigt i syfte att 

förbättra effektivitet och prestation, då det är dessa personer som snabbt kan identifiera 

möjligheter då de har störst insyn i den dagliga verksamheten. 

 

2.1.3 Balanserad styrning 

 

För att uppnå en framgångsrik styrning menar forskare så som Simons (1995, s. 8) samt Leone 

och Riccaboni (2010) att det krävs en balans mellan ett antal samverkande styrverktyg. För en 

lyckad implementering av strategier behövs en kombination mellan formella och informella 

styrverktyg, en decentraliserad organisationsstruktur samt en samverkan mellan företagets 

enheter (Leone & Riccaboni, 2010). Arjaliès och Mundy (2013) menar att strategier för 

hållbarhet skapas och implementeras genom innovation, kommunikation och rapportering samt 

genom identifiering av hot och möjligheter. Företag idag är i stort behov av en utvecklad 

strategisk styrning som stödjer flexibilitet, kreativitet och innovation. Detta på grund av den 

föränderliga värld som råder idag. (Simons, 1995, s. 156, 162) 

 
För att uppnå en effektiv styrning och kontroll inom ett företag krävs en balans mellan såväl 

positiva styrmodeller som negativa styrmodeller. Positiva styrmodeller skapar positiva krafter 

och verkar för att motivera, belöna, inspirera och uppmuntra till sökandet efter nya möjligheter. 

Negativa styrmodeller skapar i sin tur negativa krafter och verkar för att sätta gränser, 

kontrollera och standardisera processer. Kombinationen av frihet och kontroll skapar möjlighet 

till att balansera eget inflytande och krav på ansvarstagande, samt effektivitet och 

experimentering. (Simons, 1995, s. 4-5) 

 

I syfte att på ett effektivt sätt implementera strategier och skapa en effektiv styrning och kontroll 

har Simons (1995, s. 6-8) utarbetat fyra styrmodeller, varav två skapar och styr de positiva 

krafterna och de övriga två skapar och styr de negativa krafterna (se figur 1). Vi definierar 

strategi i enlighet med Simons (1995, s. 6) som “hur ett företag konkurrerar och positionerar 

sig gentemot sina konkurrenter”. 
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Figur 1: Simons fyra styrmodeller  

Anpassad efter Simons (1995, s.7) 
 

Värderingskapande- och interaktiva styrmodeller är de modeller som skapar positiva krafter. 

De inspirerar och uppmuntrar till sökandet efter nya möjligheter samt stimulerar organisatoriskt 

lärande och uppkomsten av nya idéer och strategier. Gränsskapande- och diagnostiska 

styrmodeller är i sin tur de modeller som skapar negativa krafter. De sätter gränser för kreativitet 

samt övervakar och reducerar risker. (Simons, 1995, s. 7-8) 

 

2.2 Innovation 

 

Innovation kan delas upp i en process med tre olika faser; idégenererings-fasen, strukturerade 

metodik-fasen samt kommersialisering-fasen. Processen i sig innehåller en mängd olika 

aktiviteter som i slutändan ska ge värde till slutkunden och generera lönsamhet för 

verksamheten. Innovation bör därför ses utifrån ett helhetsperspektiv. Den första fasen, 

idégenererings-fasen, är den fas där nya idéer skapas. I denna tidiga fas är många av idéerna 

väldigt lösa och otydliga i sin karaktär så det är inte ovanligt att ett stort antal av idéerna inte 

går vidare till nästa fas. Innovation är därmed, från första början, förknippat med stor osäkerhet 

och om det finns en tolerans för denna osäkerhet då finns det även utrymme för risktagande. 

Alla risker och problem i en innovationsprocess går inte att identifiera och förebygga i förväg. 

(Ahmed, 1998) Han beskriver vidare att “ledare måste bygga en djup förståelse för detta faktum, 

annars kan det finnas en tendens till att skapa kulturer av skuldbeläggande”(s. 39). Detta 

uppkommer ofta i en nystartad verksamhet där riskhantering inte är fullt utvecklad. 

Eftersträvansvärt är en riskhantering som är så tydlig att det finns en självsäkerhet till att 

innovation och risktagande kan hanteras på ett bra och stödjade sätt. (Hopkins, 2010, s. 45) 

 

2.2.1 Kreativitet 

 

Amabile et al. (1996) menar att det är kreativa idéer som ses som en startpunkt för alla 

innovationer och att kreativiteten är nödvändig, dock inte avgörande, för innovationen i sig. För 

att stimulera till kreativitet bör företagsledare styra via relationer istället för hierarki, samt 

utveckla färdigheter inom kommunikation. Detta är något som kan främja till en arbetsmiljö 

där personalen känner delaktighet i den kreativa processen. Ledare bör även ha i åtanke att det 

är av stor betydelse hur arbetsgrupper sätts samman. Genom att blanda människor med olika 

kompetenser och erfarenheter bildas en grupp som kan se saker från olika perspektiv. På detta 

sätt kan faran minskas att fastna eller inte våga ta risker. (Daymon, 2001) Om arbetet i sig är 

stimulerande, intressant eller utmanande så bidrar det ofta till goda finansiella resultat 

(Amabile, 1997). Daymon (2001) vill dock poängtera att trots vikten av att personalen ska 
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känna frihet till kreativitet så är det samtidigt viktigt att ledaren kontrollerar att kundernas behov 

blir tillgodosett och att slutprodukten av kreativitetprocessen därför är relevant. 

        

Personliga motivationsrelaterade faktorer har visat sig ha stor påverkan på kreativitet (Ahmed, 

1998). Det är den inneboende motivationen, som människan har inom sig, som är en 

nyckelfaktor till kreativitet (Barron & Harrington, 1981). Kreativa personer ses inom den 

teoretiska ramen vara styrda av just inre motivation. Dessa personer arbetar för sin egen skull 

och för att de finner något vara intressant, utmanande och stimulerande.  (Stein, 1991) 

 

Yttre åtgärder, så som belöningar och utvärderingar av arbetsuppgifter, har en negativ påverkan 

på den kreativa individens motivation till innovation. De känner sig då mer styrda av regler än 

känner den frihet, som kreativa individer behöver till att experimentera. Farhågor om 

utvärderingar kan också innebära att individer inte vågar ta risker av rädsla att få kritik (Ahmed, 

1998) I frågan om belöningar har en negativ påverkan vill Oke (2007) hävda motsatsen och 

menar att belöningar istället kan främja innovationen genom att en innovativ kultur skapas. 

Kollektiva belöningar är något som Anthony et al. (2014, s. 434) menar kan stärka gruppkänslan 

och vidare inte har negativ påverkan på den inre motivationen då det inte finns en lika stark 

koppling till individuella prestationer. 

 

2.2.2 Innovationshantering 

 

Begreppet innovationshantering definieras som “vad företag vanligtvis gör för att hantera 

processen i att genomföra en innovation” (Oke, 2002, refererad i Oke, 2007, s. 568), vilket är 

den definition vi hädanefter använder oss av. Vidare beskrivs det som ett medvetet och 

systematiskt sökande efter möjligheter. Det är när en marknad förändras som dessa möjligheter 

uppstår och det är då som innovation behövs för att möta nya behov. Därmed bör det första 

steget vid hantering av en innovationsprocess vara att identifiera drivkraften bakom 

förändringen. (Drucker, 2011, s. 31)  

 

För att nå en framgångsrik innovationshantering måste företag prestera bra inom fem områden; 

innovationsstrategi, idégenerering, urval, implementering och klimatfrågor. (Goffin & Pfeiffer, 

1999, refererad i Oke, 2007).  Innovationsstrategin ska fungera som en tydlig vägledning för att 

alla inom företaget ska sträva mot samma innovationsmål. Den ska specificera hur ledningen 

ska kommunicera vikten av innovationen till personalen, samt avspegla hur viktig ledningen 

tycker att innovationen är. De tre följande områdena hanterar de processer som är nödvändiga 

för att fullfölja och utveckla innovationen. Att utveckla innovationen inkluderar processer för 

att skapa, välja och omvandla idéer till att bli kommersiella produkter och tjänster. (Oke, 2007) 

Studier visar på att företag som presterar bra vad gäller innovation, vanligtvis har en 

standardiserad process för att utveckla nya produkter och tjänster (Cooper & Kleinschmidt, 

1995). Slutligen finns det området som främst hanterar de klimatfrågor som gäller personal och 

organisation. Den underliggande drivkraften är att skapa en miljö där personalen är motiverade 

att bidra till innovation. Genom att belöna personalen kan en innovativ kultur skapas. En studie 

av PDMA (Product Development and Management Association) visar på att den mest frekventa 

belöningen är den högtidliga måltiden som betalas av företaget. Att skapa en innovativ kultur 

handlar dock såklart om mer än att belöna personalen för ett väl utfört arbete. (Oke, 2007) 

 

Oke (2007) påpekar dock vikten av förståelse för att det inte räcker med att endast prestera bra 

inom ett område. Att prestera bra inom alla fem områden är ofta bättre än att endast prestera 

exceptionellt bra inom ett (Oke & Goffin, 2001, refererad i Oke, 2007). Det är således viktigt 

att arbetet inom dessa områden är integrerat (Goffin & Pfeiffer, 1999, refererad i Oke, 2007). 
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2.3 Risk vid innovation  
 

För en framgångsrik innovation bör de risker som finns hanteras effektivt redan från start (Lee-

Mortimer, 1995). Genom en tydlig riskhantering kan företag nå framgång med innovation men 

det finns också en risk att en alltför hög grad av riskhantering stryper kreativiteten som är kärnan 

av innovationen (Taplin & Schymych, 2005, refererad i Bowers & Khorakian, 2014). Det finns 

en fara med riskhantering om organisationen blir alltför besatt av risk. Ett alltför stort förtroende 

för den information som riskhantering ger, sker på bekostnad av ett gott omdöme och tillit till 

att själv kunna ta rationella beslut. Individer kan därför tendera att bli mer riskaverta på grund 

av rädslan för kritik. (Hopkins, 2010, s. 33, 45) 

 

Det finns risker som ett företag medvetet tar för att uppnå ett positivt utfall. Dessa risker kallas 

möjlighetsrisker. Det finns både en risk med att ta denna möjlighet men också en risk med att 

inte ta den. Möjlighetsrisker är ofta finansiella i sin natur och det anses vara av stor vikt för 

företag att våga ta dessa typer av risker för att säkerställa framtida konkurrenskraft. Det kan 

handla om risker med att expandera verksamheten eller risker med att skapa nya produkter. 

Även om förhoppningen med denna typ av risktagande är att det ska generera i ett positivt utfall 

finns det inga garantier till att så blir fallet. (Hopkins, 2010, s. 13-14) 

 

En innovation, så som att skapa en ny produkt, kan därmed sägas vara en möjlighetsrisk för ett 

företag. Vid lansering av en ny produkt kommer en organisation att sätta vissa resurser i riskzon, 

detta efter att de övervägt hur stort risktagande som är lämpligt. Värdet av dessa resurser kan 

därmed sägas representera organisationens vilja till risktagande inför en lansering. 

Riskexponeringen bör kvantifieras, viljan att ta risken bör bekräftas och kapaciteten inom 

organisationen bör säkerställas för att klara förutsedda negativa konsekvenser. Den förväntade 

avkastning på risktagande, beror på vilken verksamhet det gäller. Nystartade verksamheter 

innebär ofta en hög risk och detta kräver också en mer aggressiv attityd gentemot risktagande, 

däremot förväntas avkastningen vara låg. För varje möjlighetsrisk ett företag möter måste de 

styrande inom verksamheten bestämma dels om de har viljan att gripa tag i denna möjlighet 

men även se över om de har de resurser och kunskaper som krävs. Har de inte den risk-kapacitet 

som krävs för att kunna implementera strategin vore det ett dåligt beslut att ta denna 

risk.  (Hopkins, 2010, s. 14, 24, 26, 34) 
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2.3.1 Riskhantering 

 

Globalisering och snabbare teknologisk utveckling kan ses som faktorer till att riskhantering 

fått en allt större roll, för att på bästa sätt hantera de risker som uppstår i en föränderlig värld 

(Shenkir & Walker, 2006). Riskhantering har även fått en större roll på grund av högre 

förväntningar från företagens intressenter (Hopkins, 2010, s. 47). Genom en effektiv 

riskhantering kan företag underlätta beslutstagande om exempelvis strategiska åtgärder och 

erbjuda större säkerhet till dess intressenter. Detta kräver att företagsledare försäkrar sig om att 

alla risker identifierats och att det vidtagits åtgärder för att på bästa sätt hantera dessa risker. 

(Hopkins, 2010, s. 47-48).   

 

Ett sätt att kategorisera risk är utifrån vilken påverkan de har på ett företags aktiviteter, se figur 

2. Dessa risker delas upp i strategiska, operativa och finansiella risker. (Shenkir & Walker, 

2006, s. 33) 

 

 
Figur 2: Riskkategorisering utifrån påverkan 

 

Hopkins (2010, s. 13) menar att risk även kan delas upp i kategorier utifrån vilken egenskap de 

har och där dess egenskaper kräver en specifik hantering och analys. I sin studie tar han upp tre 

olika riskkategorierna och benämner dessa som; skaderisker, kontrollrisker samt 

möjlighetsrisker. Samtidigt är det upp till varje företag att bestämma de kategorier som passar 

de bäst utifrån deras aktiviteter.  

 

Begreppet riskhantering har historiskt sett beskrivits som en metod för att hantera enbart 

skaderisker, vilket är de risker som endast kan resultera i negativa utfall. Tekniker och verktyg 

för hantering av dessa risker är den mest utvecklade grenen av riskhantering. 

Riskhanteringsområdet har sedermera utvecklats på ett sätt som även gör det möjligt att bidra 

till en bättre hantering av kontrollrisker och möjlighetsrisker. Kontrollrisker beskrivs som 

sådana risker som ger upphov till en osäkerhet om en viss situation och benämns därför ibland 

som osäkerhetsrisker. Det finns en svårighet i att förutsäga vilka fördelar och nackdelar en 

specifik situation kan innebära och därmed är många företag vanligvis riskaverta mot dessa 

typer av risker. Det är graden av osäkerhet samt de förväntade fördelarna med risktagande som 

i slutändan påverkar hur den bästa hanteringen bör se ut för dessa kontrollrisker. 

Möjlighetsrisker är, som tidigare nämnts, risker som ett företag medvetet tar för att uppnå ett 

positivt utfall. (Hopkins, 2010, s. 13-14, 41) 
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2.3.2 Riskkarta 

 

Riskhanteringsverktyg och tekniker är till för att hantera de olika typer av risker ett företag kan 

möta. För att bäst mäta sannolikheten av en risk samt dess storlek används riskkartor. Dessa 

kan framställas i många format och är mycket värdefulla för riskhanteringen. Grundläggande 

inom riskkartläggning är att mäta sannolikheten för att en händelse kommer inträffa mot dess 

magnitud, det vill säga hur stor effekt händelsen har om den faktiskt inträffar. Detta kan vidare 

användas för att beräkna hur stor risk företaget är villig att ta. (Hopkins, 2010, s. 17) Figuren 

nedan beskriver detta förhållande.  

 

 
Figur 3: Riskkarta 

Anpassad efter Hopkins (2010, s.18) 

 

För vissa typer av risk kan det vara svårt att identifiera den inneboende risknivån. En riskkarta 

kan därför användas för att synliggöra den inneboende risknivån beträffande dess sannolikhet 

och magnitud. Denna riskkarta kan ge tydliga indikationer för den ansträngning som krävs till 

att reducera risken. (Hopkins, 2010, s. 17-18)  
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2.4 Avslutande reflektioner & analysverktyg 

 

Vi har valt att avgränsa vår teoretiska referensram utifrån de teorier som vi anser hjälpa oss att 

uppfylla vårt syfte. Vi kan utifrån dessa se att företag idag är i stort behov av en utvecklad 

strategisk styrning som stödjer flexibilitet, kreativitet och innovation. För att uppnå en effektiv 

styrning och kontroll inom ett företag, krävs en balans mellan såväl positiva styrmodeller som 

negativa styrmodeller. Kombinationen av frihet och kontroll skapar möjligheten till att 

balansera eget inflytande och krav på ansvarstagande samt mellan effektivitet och 

experimentering. För vår kommande analys har vi upprättat en tabell med ett antal begrepp som 

har sitt ursprung från vår teoretiska referensram, se tabell 1.  

 

Frihet Kontroll 

Teori Y Teori X 

Decentralisering Centralisering 

Relationer Hierarki 

Uppmuntran till initiativtagande Uppföljning 

Kollektiv belöning Individuell belöning 

Samarbete Innovationsstrategi 

Eget ansvar Mål 

Delaktighet Standardiserade processer 

Tolerans till osäkerhet Riskhantering 

Stimulera organisatoriskt lärande Riskkarta 

Inre motivation Utvärdering 

Tabell 1: Analysverktyg 

Vissa av begreppen sägs, enligt vår teoretiska referensram, vara mer stimulerande för frihet till 

innovation och vissa begrepp har mer av en kontrollerande karaktär. Detta analysverktyg 

kommer användas för att studera och jämföra likheter och skillnader mellan empiri och teori. 
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3 METOD 

 

I detta kapitel förklaras övergripande vetenskapliga ansatser och de metodval som ligger till 

grund för genomförandet av vår studie, samt varför vi ansåg att dessa metodval var mest 

lämpliga. Vidare diskuterar vi vårt urval samt hur vi samlat in det empiriska materialet. 

Avslutningsvis beskriver vi hur vi har genomfört analysen av vår insamlade data.  

   

3.1 Litteratursökning 

 

Vi började vårt arbete med att söka efter tidigare teorier och artiklar inom området vi ville 

studera, i syfte att identifiera eventuella problemområden. Via LTU fick vi åtkomst till en 

mängd databaser som var till stöd för vår litteratursökning. Vi använde oss främst av 

databaserna Google Scholar, SwePub samt Emerald Journals. Genom dessa sökmotorer kunde 

vi erhålla vår sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, vilket hjälpte oss att bygga upp vår 

bakgrund och teoretiska referensram. Sekundärdata är det material som i grunden tagits fram 

för andra syften är vår studie (Björklund & Paulsson, 2003, s. 73). Vi använde oss av sökord så 

som; innovation management, risk management, management control systems, creativity och 

riskmaps. Även referenslistorna i de artiklar vi läst kunde hjälpa oss att finna nya intressanta 

artiklar att ta del av. För mer allmän information, så som fakta om vårt utvalda företag och 

branschen de verkar inom, använde vi sökmotorn Google. I vårt metodavsnitt använde vi oss 

främst av kurslitteratur inom områdena kvalitativa studier.Vår primärdata, det vill säga empirin, 

samlade vi in genom intervjuer. Primärdata är sådan information som samlas in från en 

primärkälla som sitter på förstahandsinformation (Bell, 2006, s. 125).  

   

3.2 Vetenskaplig ansats   
  

Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt som handlar om att tolka och försöka förstå 

människan. Detta kan åstadkommas genom språket. (Patel & Davidson, 2011, s. 28) Vidare 

beskriver de att;   

  

“I den samtida debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta 

positivismen fått stå för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, 

naturvetenskapliga modeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 

Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 

forskarroll som är öppen, “subjektiv” och engagerad.” (s. 28-29) 

        

Då vi ville förstå de sociala processerna kopplade till innovation, kreativitet och hantering av 

risk, antog vi främst ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 23) finns det tre sätt att relatera teori och empiri. Dessa 

angreppssätt benäms som; induktivt, deduktivt och abduktivt. Abduktion innebär att forskaren 

växlar mellan empiri och teoretisk förförståelse (Alvehus, 2013, s. 109). Vår forskning kom till 

en början att ta avstamp utifrån tidigare teorier. Efter att vi genomfört vår insamling av empiri, 

för att undersöka verkligheten, gick vi i vår analys tillbaka och kopplade vårt material till den 

tidigare teorin. (Patel & Davidson, 2011, s. 24) Vi ansåg att denna ansats var den bästa för vårt 

arbete då vi dels hade möjlighet till att berika befintliga teorier med hjälp av nya insikter som 

empirin påvisat, men även för att vi genom att koppla empiri mot teori kunde uppnå en bättre 

förståelse och tolkning kring det empiriska materialet. (Alvehus, 2013, s. 109). 
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3.3 Undersökningsdesign      

 

För att uppnå vårt syfte med studien använde vi oss av en kvalitativ metod, där vi genom 

intervjuer sökte svar på de frågor vi ställt inledningsvis. Den kvalitativa metoden fokuserar på 

ord vid insamling och analys av data. (Bryman & Bell, 2013, s. 49) Ambitionen inom denna 

metod är att upptäcka företeelser, tolka och förstå, samt att beskriva hur ting uppfattas (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 105). Vidare antog vi ett aktörssynsätt, vilket används när man söker 

förståelse för helheten och vilken syn de individer man möter har på verkligheten. (Arbnor & 

Bjerke, 2009, s. 132)  

 

Forskarens uppfattning eller tolkning av information står i förgrunden inom den kvalitativa 

metoden. Den ger en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Kvalitativ metod ställer ej krav på att urvalet ska vara representativt, det går alltså 

inte att säga något om hur väl frågeställningen täcker alla enheter. (Holme & Solvang, 1991, s. 

79-80) 

 

3.4 Val av fall  
 

För att erhålla en djupare förståelse och ett helhetsperspektiv valde vi att genomföra en 

fallstudie (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Fallstudie är en forskningsdesign som innebär en 

detaljerad och ingående analys av ett enda fall (Bryman & Bell, 2013, s. 84). Vanlig 

förkommande kritik mot fallstudie är i hur stor utsträckning resultatet kan generaliseras 

(Alvehus, 2013, s.75) vilket vi diskuterar senare i kapitlet. Vi valde även att avgränsa vårt val 

av respondenter till ledande aktörer inom företaget. Anledningen till detta var att vi ansåg att 

deras befattningar, samt den långa erfarenhet som majoriteten av dem besitter, har givit dem en 

djup förståelse för de sammanhang och den helhet som vi sökte förståelse för (Yin, 2014, s. 4). 
 

Fallstudien genomfördes på företaget, tillika forskning och utvecklingscentret, CEVT (China 

Euro Vehicle Technology). Företaget är ett helägt dotterbolag till Zhejiang Geely Holding 

Group som även äger Volvo Cars och den kinesiska biltillverkaren Geely Auto. Vi hade tidigt 

in i processen ett intresse att studera innovativa företag och genom en vän till en av författarna 

kom vi i kontakt med detta relativt nystartade företag, som på tre år utökat sin personalstyrka 

med över tusen medarbetare. Intresset växte när vi läste att CEVT har ett värde där de 

säkerställer ansvar genom hela företaget, samtidigt som de tror på individens förmåga och vilja 

att ta ansvar, vilket resulterar i en förtroendefull miljö. (Cevt.se) Detta väckte vår nyfikenhet 

till att studera hur innovativa företag, i praktiken, styr för att balansera kontroll och frihet. 

Genom vår kontakt fick vi dessutom access till några högt uppsatta, ledande aktörer vilket vi 

ansåg skulle gagna vår studie. 

 

Verksamheten har varit igång sedan år 2013 och är beläget i Lindholmen, Göteborg. En del av 

CEVT’s mission är att lägga grunden för Geely Auto på den Europeiska marknaden. (Cevt.se) 

Utöver att utveckla arkitektur för en ny plattform till Volvo och Geelys mindre bilar, har de nu 

även fått i uppdrag att utveckla bilar från grunden för Geelys räkning. Detta projekt beräknas 

vara klart under år 2016, beskriver CEVT´s attribute leader inom området Perceived Quality 

Emelie Sundqvist (2016). 

 

Vårt urval av företag kom att bli ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att valet ej var 

slumpmässigt. Även urvalet av respondenter kom att bli en form av ett icke-sannolikhetsurval, 

närmare bestämt ett bekvämlighetsurval följt av ett snöbollsurval. Detta innebar initialt att ett 

mindre antal respondenter valdes ut utifrån de ledande aktörer vi hade tillgång till. Vi var 
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ändock noga med att säkerställa att dessa respondenter var av relevans för vår studie. Fel 

respondenter skulle riskera att hela undersökningen varit förgäves (Holme & Solvang, 1991, s. 

101). Dessa personer kunde sedan rekommendera ytterligare respondenter som de ansåg vara 

av relevans för vår studie. Urval av denna typ kan innebära att forskningsresultatet är svårt att 

generalisera, men att det likväl kan fungera som en språngbräda för fortsatt forskning eller för 

att dra kopplingar till redan befintliga resultat inom området. (Bryman & Bell, 2013, s. 190, 

204-207)  

 

3.4.1 Våra respondenter 

 

Senior Vice President (SVP), Resource & Development.  
 Arbetat på CEVT sedan oktober 2015. Arbetet som uvecklingschef innefattar all 

utveckling, beslutstagande och säkerställande till att det finns rätt resurser och 

kompetens inom alla områden. Har arbetat i drygt 20 år inom bilindustrin och besitter 

en bred kunskap. 

 

Vice President, Product Portfolio Strategy (VP inom PPS).  
 Arbetat på CEVT sedan juli 2015. Arbetsrollen går ut på att definiera företagets framtida 

produktportfölj, det vill säga vilka bilmodeller och motorer de vill ha samt vilka 

teknologier och nyckelfunktioner som skall finnas.  Har arbetat inom bilindustrin i 19 

år. 

 

Vice President, Product Development Quality (VP inom PDQ). 
 Arbetat på CEVT sedan september, 2015. Leder produkt och programkvalitét vid 

process. Ansvarar för riskhantering på kvalitétssidan. Ser till att programmen sköts 

enligt gällande spelregler och ser till att kunden får den produkt som förväntas med 

avseende på kvalitet när den kommer ut på marknaden. Har arbetat i ungefär 10 år inom 

just kvalitet. 

 

Module Team Director (MTD), Dimensional Management. 
 Arbetat på CEVT sedan oktober 2013. Arbetar som chef inom dimensional management 

vilket innefattar att säkerställa geometri samt den upplevda kvalitén för hela bilen. 

Arbetat inom bilindustrin i 21 år. 

 

Senior Studio Engineer (SSE).  
 Arbetat på CEVT sedan juni 2015. Arbetar med designfrågor i bilprojekten. Har arbetat 

inom bilindustrin i drygt 20 år, med konstruktion. 

 

Attribute leader (AL), Percieved Quality.  
 Arbetat på CEVT sedan 2015. Arbetar för att säkerställa den upplevda kvalitén för hela 

bilen. Har arbetat inom bilindustrin i 5 år.  
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3.5 Kvalitativ insamling av empiri   

    

Då vi ville skapa en förståelse och insikt för våra respondenters syn på styrning, valde vi att 

genomföra insamling av empiri genom semi-strukturerade intervjuer.   Intervjuerna 

genomfördes över telefon med sex aktörer inom CEVT som alla har mer eller mindre ledande 

roller inom företaget. För att uppnå en mer förtroendefull kontakt med våra respondenter vid 

intervjutillfället, anser vi att ett personligt möte hade varit att föredra. På grund av den snäva 

tidsramen fanns inte möjligheten att resa till Göteborg. Telefonintervjuer anses ändock numera 

vara lika representativa som personliga intervjuer (Bryman & Bell 2013, s. 219).  

 

En stor fördel med telefonintervjuerna var att vi hade större flexibilitet till att finna en passande 

tid för var och en av våra respondenter. Det var således både mer kostnads- och tidsbesparande 

att genomföra intervjuerna via telefon än vad det hade varit att få till personliga möten. 

Telefonintervjuerna skapade även en distans mellan oss och respondenten, vilket kan minska 

risken för att respondentens svar påverkas av faktorer så som kön och ålder hos den som 

intervjuar. Det fanns givetvis även nackdelar med denna intervjuform, så som längden på 

samtalet. En personlig intervju kan generellt sägas pågå längre än en telefonintervju och därmed 

rymma mer uttömmande svar. Vi anser dock att vi mottog utförliga svar av var och en av våra 

respondenter. Det faktum att parterna inte ser varandra innebär även att intervjuaren inte kan 

reagera på tecken vid till exempelvis osäkerhet som respondenten visar. Vi upplevde dock att 

vi hade en bra dialog där båda parter säkerställde att vi förstod varandra. (Bryman & Bell, 2013, 

s. 221) 

 

Vårt val av semi-strukturerad intervjuform grundade sig i vår önskan att respondenterna skulle 

ha stor frihet i att utforma svaren, vi ansåg att detta kunde ge oss nya insikter samt en bredare 

bild av verkligheten. Vi valde därför att till en början ställa frågor kring specifika teman som 

respondenten fritt kunde diskutera kring, för att sedan ställa mer specifika frågor. Att 

sekvensera frågorna på detta sätt kallas för “tratt-tekniken” och ses vara motiverande och 

aktiverande. (Patel & Davidson, 2011, s. 77-78, 81-82) Våra intervjuguider (se bilaga 1-4) visar 

de tre teman vi valde att fokusera på; styrning, innovation samt risk vid innovation. Utifrån 

dessa teman valde vi ut frågeområden där respondenterna fick tala fritt. När tillfälle gavs ställde 

vi även följdfrågor för att erhålla ett mer utförligt svar och därmed var våra intervjuguider inte 

låsta. Semi-strukturerade intervjuer är mycket tidskrävande och begränsade därmed hur många 

respondenter vi valde ut. (Holme & Solvang, 1991, s. 100) 

 

3.6 Metodproblem 
 

Validitet innebär i vilken utsträckning det som observeras verkligen är det som avses, samt i 

vilken utsträckning resultatet av forskningen kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013, s. 172-

173, 722). Generalisering är, som vi tidigare nämnt, ett problem inom kvalitativ forskning, 

särskilt vid ett litet urval. Vi ansåg dock att våra respondenters långa erfarenhet och goda 

kunskaper inom ämnet kunde ge oss svar som kom att vara betydande för forskningsresultatets 

användbarhet för andra innovativa företag. Vi menar att vår forskning bidrar med identifiering 

av processer och mönster som sedan kan relateras till nya situationer, så kallad situerad 

generalisering. Ett igenkännande av forskningsresultatets gestaltning i andra likartade 

situationer skapar alltså denna typ av generalisering. (Larsson, 2009) Detta tillsammans med 

våra noggrant utvalda och strukturerade frågor till intervjun anser vi ha stärkt validiteten.  

 

Bryman & Bell (2013, s.719) definierar reliabilitet som “den utsträckning i vilken ett mått på 

ett begrepp är stabilt eller pålitligt”. För att stärka reliabiliteten så skulle vi behövt upprepa vår 



   15 
 

undersökning en eller flera gånger och uppvisa samma resultat. Men på grund av vår kvalitativa 

forskning med intervjuer var detta svårt att uppnå på grund av att de sociala miljöerna förändras 

kontinuerligt (LeCompte & Goetz, 1982, refererad i Bryman & Bell, 2013). Vi anser dock att 

reabiliteten stärktes då vi i förväg skickade våra frågor till respondenterna, vilket gav dem 

möjligheten att förbereda sig. Vi anser även att detta därmed minimerade risken för 

misstolkningar.  

 

3.6.1 Bias 

 

Innan intervjutillfället hade vi kontakt med var och en av respondenterna och informerade om 

syftet med den kommande intervjun, berättade lite om oss själva samt beskrev vad 

respondenternas medverkan skulle komma att innebära. Anledningen till att vi tog kontakt i 

förväg var för att Ekholm och Fransson (1992, s.18) menar att för att respondenten ska ge ett 

så uttömmande och uppriktigt svar som möjligt, så ska det vara tydligt med de krav som ställs. 

Vi var medvetna om de risker som finns med att skicka ut frågor i förväg, så som att få inövade 

och prefabricerade svar från en respondent. Vi anser dock inte att detta var ett problem då vi 

även ställde följdfrågor som respondenterna inte blivit upplysta om innan, samt att 

intervjutillfället var i nära anslutning till när utskicket gjordes. Det var dessutom respondenterna 

själva som önskade att tillhandahålla frågorna i förväg, så vi respekterade deras önskemål. Vi 

anser även att vi tillhandahöll väldigt utförliga svar i och med att de fått sätta sig in i frågorna i 

förväg. 

 

Vid en intervju kan det ibland uppstå barriärer mellan intervjuaren och respondenten som kan 

försvåra samspelet. Dessa barriärer handlar om idealbilden, förväntningar samt brister i 

kommunikation och engagemang. Det finns en risk för missuppfattningar mellan intervjuaren 

och respondenten när de kommer från olika nivåer i en befattningshierarki, när de inte anpassar 

språket och sättet att uttrycka sig på till varandra. (Ekholm & Fransson, 1992, s. 39, 43, 48, 50-

51) Vi anser dock att risken för missuppfattningar minskade då vi var två stycken som tolkade 

svaren. Men för att ytterligare säkerställa detta så undersökte vi möjligheten att använda oss av 

ljudupptagning under intervjuerna, vilket respondenterna gav sitt godkännande till.  Vi var även 

medvetna om att motivationen hos respondenterna skulle påverkas av den personliga relationen 

som uppstod oss emellan och vi var därför noga med att visa vår förståelse samt genuina intresse 

(Patel & Davidson, 2011, s. 75). 

 

3.7 Analys av empiri   

 

Då vår studie haft ett hermeneutiskt förhållningssätt låg vårt fokus på att förstå och tolka 

innebörden av orden i våra intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Den ljudupptagning vi 

gjorde under intervjutillfällena skapade möjligheten att transkribera vårt empiriska material i 

efterhand. Vi påbörjade arbetet med empirin direkt efter att vi genomfört var och en av 

intervjuerna då Patel och Davidson (2011, s.121) menar på att det kan vara en fördel att bearbeta 

materialet när det finns färskt i minnet. De menar även på att det kan generera nya idéer till hur 

arbetet ska gå vidare. Exempelvis kunde vi genom vår första intervju både utveckla samt 

förändra frågor till resterande respondenter. 

 

Vi genomförde transkriberingen tillsammans för att undvika missförstånd samt för att reducera 

risken att missa viktig information. Intervjuerna transkriberades i sin helhet med stor 

noggrannhet. För kvalitativa analyser menar Fejes och Thornberg (2015, s. 35) att utmaningen 

ligger i att skapa mening ur en massiv mängd data. Fortsättningsvis använde vi oss därför till 

stor del av en metod som Kvale och Brinkmann (2014, s. 246) benämner som 
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meningskoncentrering. Detta innebar att vi till vår presentation av empiri kortade ner 

respondenternas uttalanden och omformulerade materialet i färre ord till den huvudsakliga 

innebörden som ansågs vara av störst relevans (ibid.).  

 

Vårt empiriska material strukturerades efter de tre förutbestämda teman vi byggt våra 

intervjufrågor efter; styrning, innovation samt risk vid innovation. För att uppnå syftet med 

undersökningen ställde vi sedermera vår teoretiska referensram mot vårt empiriska material. 

Med hjälp av det analysverktyg vi upprättat kunde vi jämföra likheter och skillnader mellan 

empiri och teori. Genom denna jämförelse kunde vi uppnå en bättre förståelse och tolkning 

kring det empiriska materialet (Alvehus, 2013, s. 109), för att sedan komma fram till en slutsats. 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras den empiri vi tillhandahållit genom våra intervjuer. Detta 

presenteras utifrån de tre teman våra intervjuguider var uppbyggda efter. Här ämnar vi 

beskriva hur ett företag inom bilindustrin balanserar innovationshantering och riskhantering.  

 

4.1 Styrning 
 

Senior Vice President (SVP) upplever att företaget har en bra balans mellan kontroll och frihet 

gentemot de anställda. Vice President inom Product Portfolio Strategy (VP inom PPS) 

instämmer och berättar att han ger mycket frihet till de han arbetar med och använder sig av 

regelbunden uppföljning för att ge feedback och vägleda. Han anser sig även ha blivit bättre på 

att släppa på kontrollen och låta teamet arbeta under eget ansvar, samt blivit bättre på att ge 

kreativ feedback som leder till att teamet utvecklas. För att säkerställa att medarbetarna arbetar 

mot samma mål belyser VP inom PPS vikten av en tydlig målsättning samt ett bra 

uppstartsmöte. Han beskriver vidare hur de under mötet sätter upp relevanta delmål, som efter 

uppföljning ska leda till huvudmålet. Vidare berättar han att det genomförs så kallade 

“performance reviews” på halv- och helårsbasis där prestandan jämförs mot de gemensamt 

uppsatta målen. Module Team Director (MTD) beskriver att målen även är nedbrutna till både 

företags-, grupp- samt individuella mål. Vidare belyser han att CEVT inte är en arbetsplats för 

människor som är i behov av mycket styrning. Istället bör man vilja ta egna initiativ. Attribute 

Leader (AL) förklarar att medarbetarna, på grund av få standardiserade processer, har mycket 

frihet att vara med och påverka samt ta egna initiativ. 

 

SVP förklarar att CEVT försöker upprätthålla en så platt organisationsstruktur som möjligt då 

han upplever att det ökar trivseln hos medarbetare. Även AL beskriver CEVT som en väldigt 

platt organisation. “Det är supernära att få kontakt med till exempel SVP” säger hon. Vidare 

beskriver hon att det är en väldigt härlig stämning på förtaget, med ett öppet klimat. SVP vill 

även belysa hans upplevelse av att fler och fler människor idag gärna arbetar inom just platta 

organisationer, att de gärna går ifrån traditionella sättet med att ha utvecklingssamtal och hellre 

arbetar i team och får feedback inte bara från sin chef utan också sina kollegor. 

 

SVP belyser dock att: “ju fler projekt man har, desto fler personer har man under sig och 

tillslut kommer det till en gräns där man inte klarar av att upprätthålla sitt linjeansvar”. Denna 

platta organisationsstruktur, som skapar hög grad av frihet, har inneburit att företaget inte alltid 

uppnår målet med full leverans berättar SVP. Han menar att det är erfarenheten hos linjechefer 

och projektledare som avgör hur hög kvalitén är på leveransen när företaget ger mycket frihet 

och påpekar att:  

 

“Bastanken är att sätta produkten i centrum och att säkerställa leverans av 

koncept och lösningar som möter våra krav, det är det vi vill fokusera på, och 

släppa lite på nyckeltalsuppföljning och mätning av det”.  

 

Detta, fortsätter SVP, är något de lyckades väldigt bra med i deras tidiga utvecklingsfaser. 

Samtidigt var de ett mindre team då. När företaget nu vuxit och de närmar sig fasen där de ska 

göra helleveranser och vara helt klara, upplever han att friheten varat för länge. Han anser att 

balansen mellan kontroll och frihet bör variera i olika faser och inte en generell balans för hela 

projekt. Även Vice President inom Product Development Quality (VP inom PDQ) upplever att 

balansen mellan frihet och kontroll är svår att uppnå ibland, speciellt när det blir stressigt och 

dags för full leverans. AL menar att det handlar om att uppnå balans mellan en standardiserad 
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process samt frihet hos de anställda. Hon fortsätter med att beskriva hur de på grund av deras 

höga tillväxt tvingas börja sätta mer och mer standardiserade processer. MTD påpekar dock att 

de inte vill skapa för mycket kontroll då det hämmar dem och gör dem långsammare. SVP anser 

att man även bör se över balansen mellan kontroll och frihet beroende på hur stort eller litet 

team det är. I början av ett nytt projekt sätts ett rutinerat, mindre team in och här anser han att 

företaget bör ge mycket frihet för att skapa kreativitet. Han menar att medarbetarna i denna fas 

inte ska känna sig styrda av nyckeltal dagligen. Däremot, i de slutgiltiga faserna, med de sista 

detaljerna, bör styrning riktas mer mot tydliga nyckeltal och öka kontrollen. SVP säger att: 

 

“Nu när vi måste vara 100 % klar så tror jag att man måste ändra lite på 

frihetsgraden. Och då gäller det att göra det på ett så klokt sätt så att 

medarbetarna inte känner sig förvirrade, utan det måste ske successivt och med 

allas vetskap.”  

 

Något SVP själv brottas med i sitt arbete är svårigheten att hitta individuella mättal och mål 

som är av relevans. Det är samarbeten som leder fram till bra lösningar, det är sällan individuella 

prestationer, därmed blir mättalen ofta en gemensam ansträngning. Han tillägger att utveckling 

idag till stor del handlar om att ta fram den optimala kompromissen och förklarar att: 

 

“En person som kanske lyckas extremt bra med sitt system kanske har gjort att 

andra fått göra många dåliga kompromisser. Så att belöna på individnivå är 

svårt, men är ju såklart en morot i att göra det”. 

 

Samarbete över gränser är något SVP menar är av stor vikt för att verkligen lyckas leverera de 

nyckeltal som är viktiga för dem som företag. Han belyser även vikten av att medarbetarna 

förstår vad de mäts på samt att de ska ha en ärlig chans att kunna påverka detta. 

 

4.2 Innovation 
 

En standardiserad innovationsprocess eller tydlig innovationsstrategi är något som inte är helt 

utvecklat ännu inom CEVT, berättar SVP. För tillfället utvärderas olika metoder för att finna 

en bra process kring själva idégenererandet men ingen uttalad innovationsprocess eller strategi 

finns alltså, ännu. Han anser dock att det är ett väldigt intressant och spännande område att 

jobba med och tillägger: 

 

“Begreppet innovation är ju lite lurigt. Du kan ha världens bästa idé, världens 

bästa produkt. Men säljer den inte så är det ju ingen innovation i den meningen. 

Så det är ju en hel kedja av aktiviteter som ska falla väl”. 

 

Enligt MTD är en tydligare innovationsstrategi och standardiserad innovationsprocess under 

implementering men även han beskriver att detta ej är utvecklat ännu och att det behövs mer 

fokus på detta arbete. VP inom PPS säger att: ”vi är medvetna om att den saknas, och arbetar 

på att få en process på plats”. Han påpekar dock vikten av att processen inte får bli ett hinder 

för innovationsarbetet. SVP instämmer och menar att en innovationsstrategi inte får upplevas 

för kontrollerande eftersom den då istället verkar hämmande. 

 

VP inom PPS anser att arbetsklimatet har en stor påverkan på innovation och att en öppen 

atmosfär är något att eftersträva, det ska vara kul att jobba. SVP instämmer och berättar att han 

arbetar för att medarbetare ska ges möjlighet att pröva sina idéer, då det finns en risk att 

kreativiteten försvinner om det för många gånger blir ett nej till svar. AL ser positivt på att det 
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inom företaget ges möjligheten att påverka mycket inom processen, den som har idéer får även 

testa dem. Detta är enligt henne en stor skillnad från andra företag där flertalet möten måste tas 

för att nå liknande möjligheter. Senior Studio Engineer (SSE) anser att de viktigaste 

komponenterna för innovation är djup kunskap, erfarenhet och kreativt tänkande. AL 

instämmer i att kreativitet är av stor vikt för innovation.  

 

MTD anser att medarbetarnas idéer och förslag är av stor betydelse för innovation och att ledare 

därmed bör uppmuntra medarbetare till att bidra med idéer. SVP förklarar att företaget för 

tillfället utvärderar ett datasystem där olika ämnen tas upp och där alla kan komma med idéer 

kring det ämnet. Här kan alla betygsätta idéerna, komma med kommentarer och kanske till och 

med utveckla varandras idéer. Tanken med detta är dels att skapa ett sätt att utvärdera idéer 

samt skapa delaktighet genom att medarbetarna får påverka urvalet. VP inom PPS förklarar att 

han uppmuntrar till initiativtagande genom att ge positiv feedback när egna initiativ tas, samt 

genom att ha genomgångar av resultaten för initiativen och föra diskussioner om eventuella 

förbättringar till nästa gång. Att medarbetarna ofta blir uppmuntrade till att ta egna initiativ 

styrks av AL som vidare menar att detta beror på att det inte alltid finns någon som kan berätta 

hur vissa saker ska utföras. Därför blir hon uppmuntrad av sin chef att tänka “utanför boxen”. 

Även SSE säger att: “Vi får fria händer att sköta vårt arbete och kan fördjupa oss i det vi vill”. 

Det sällan finns tid för att styra, förklarar MTD och menar vidare att företaget därför arbetar 

mycket efter ledordet frihet under ansvar.  

 

För att skapa goda relationer, medarbetare och högre befattningshavare emellan, anser VP för 

PPS att ledningen bör vara närvarande och involverad i det dagliga arbetet. SSE förklarar att 

han anser att goda relationer skapas genom en ömsesidig respekt i det dagliga arbetet. AL anser 

sig ha goda relationer till högre uppsatta chefer och menar att detta uppstått genom en bra 

kommunikation, att det är högt i tak samt mycket stöd från chefer. MTD anser att det är den 

platta organisationer där alla är involverade och alla kommer till tals, som skapat goda relationer 

mellan medarbetare och högre befattningar. 

 

SVP anser att det är en viss typ av personlighet som jobbar på CEVT. Han menar vidare att de 

människor som vill ha en stabil grund att stå på och tydliga, välarbetade processer inte är de 

människor som sökt sig till just denna arbetsplats. Han beskriver sina anställda som: 

 

“Det är mycket den här attityden med det här kan vi fixa, ingenting är omöjligt, 

jag vill va med och påverka, jag behöver inte ha den där tryggheten att allting 

är nedskrivet i processer och sitter i väggarna utan jag ser snarare framemot att 

det är lite löst i kanten och utmanande. 

 

Även VP inom PPS beskriver sina medarbetare som öppna, nyfikna, kreativa, ansvarstagande, 

ifrågasättande och innovativa individer med en “ingenting är omöjligt-attityd”. MTD beskriver 

personligheten hos sina medarbetare som människor som vill vara med på en unik resa, som 

inte kräver mycket styrning och vägledning och dessutom kan leva med viss osäkerhet och 

otydlighet. SVP förklarar dock hur personlighetstypen inte är något de tar i beaktning när de 

sätter ihop sina team, i alla fall inte när de sätter ihop större arbetsgrupper. Utifrån tidigare 

erfarenheter beskriver SVP hur just arbetet med att sätta ihop kompletta arbetsgrupper som ska 

stärka varandra, är något som aldrig lyckats. Han berättar: 

 

“När man skapar arbetsgrupper så är det kopplat till att folk går in och ur 

projekt och man bli färdig vid olika tidpunkter. Så ofta faller det på vilka spelare 

som är tillgänglig. Och har de då rätt styrkor för att gå in i nästa roll så går 
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man in i den nya rollen. Men att också då parallellt titta på om alla i teamet går 

ihop, och om kemin är sådan att 1+1 blir 3, det fixar man inte”. 

 

Däremot säger han att det såklart kan vara eftersträvansvärt. Han påpekar också att 

personlighetstyper, vid sammansättning av mindre grupper, är något de tar i beaktning. 

 

När det gäller belöningar så anser SVP att detta är ett utvecklingsområde. Det bonussystem de 

använder i dagsläget baseras på hur de som företag levererar. Han förklarar även att han fått 

feedback på att de upplevs vara lite dåliga på att fira segrar i det dagliga arbetet. Den höga 

tillväxt som företaget haft innebär att de inte längre träffas dagligen, vilket har ökat behovet till 

att fira segrar, förklarar SVP. Därför har han börjat arbeta med att intervjua projektledare och 

linjechefer där de får lyfta fram goda exempel som sedan kan läggas ut och spridas via det 

interna intranätet. VP inom PPS berättar att belöningen kommer i form av lönerevision och 

eventuell bonus om samtliga mål uppnåtts, samt eventuella rekommendationer för befordran. 

MTD beskriver att belöningar även förekommer i form av gemensamma aktiviteter och 

uppmuntran så som en “spontan fika”. 

 

4.3 Risk vid innovation 
 

VP inom PDQ förklarar att den personlighet hon letar till sitt team inom kvalitet och 

riskhantering, är “supportande människor och inte auditerande”. De ska därmed vara 

bidragande och agera mer som en projektledare inom kvalitét. Hon beskriver vidare att 

företaget, i de tidiga faserna i innovationsprocessen, lever med mycket risker och berättar att 

det: “i tidig fas kan vara svårt att definiera tydliga risker eftersom allting är uppkastat i luften, 

det är liksom ett diskussionsforum för att prata strategier”. Hon fortsätter förklara att det är 

först när företaget bestämt vilken typ av projekt som ska genomföras som risker går att 

identifiera och hennes område kan påbörja arbetet med risklistor. 

 

Detta arbete startar med att VP inom PDQ och hennes medarbetare har förmöten med varje 

enhet och diskuterar vad varje enhet ser för risker. Alla projektrisker summeras sedan upp till 

någon hon benämner som det “tekniska projektmötet”. Hon fortsätter förklara hur de sedermera 

kallar till återkommande möten, oftast på vecko-basis, för att följa upp riskerna. Vidare påpekar 

hon att alla risker som är kopplade till produkten ska vara stängda när ingenjörerna säger att 

produkten är färdig så där “checkar man av att alla risker kopplade till produkten är stängda”. 

 

För att synliggöra risker säger VP inom PDQ att de börjat utveckla en källmatris som sedermera 

kommer bli ett verktyg för att arbeta med risker på ett strukturerat sätt. Här gör de bedömningar 

på risknivåer i skalan ett till fem, definitionsräkning i hur stor sannolikhet det är att dessa risker 

inträffar samt framställer handlingsplaner i olika steg. Hon förklarar att: “vi jobbar 

kontinuerligt med denna matris”. På detta sätt får de en klar bild över vilka risker de har på 

både projektnivå och inom deras ansvar kvalitét, säger VP inom PDQ. System safety är ett annat 

system företaget använder. Detta område hanterar säkerhetsrisker och här uppförs därför en 

speciell risklista för just denna typ av risk. Detta system är något som är ett krav att använda sig 

av utifrån ett bilindustriperspektiv. 

 

VP inom PDQ beskriver att det i dagsläget ligger ute risklistor på respektive projekts hemsida 

så alla kan se sina risker och vara medvetna om dem. På ett område har de även satt upp de på 

väggen för att genom visualisering skapa en ökad medvetenhet. De håller för tillfället på att 

utveckla källmatrisen, som är tänkt att fungera som ett verktyg för att skapa en större 

medvetenhet om risker för medarbetare. Varken AL eller VP inom PPS säger sig vara väl insatta 
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i just riskhantering, men de är medvetna om att det alltid genomförs en riskutvärdering inför 

varje nytt projekt. AL styrker även att risklistor ligger ute på företagets intranät för alla ta del 

av, “även om inte alla gör det”.  

 

VP inom PPS fortsätter med att beskriva att de riskåtgärder han själv försöker bidra med är att 

dela med sig av sina tidigare erfarenheter av misstag som skett på andra företag samt komma 

med förslag på hur dessa fallgropar på bästa sätt kan undvikas. AL förklarar att det alltid finns 

ett konsekvenstänk och att detta är något som projektledarna har med i olika beslut. Vidare 

påpekar hon fördelen med att många som jobbar inom CEVT har tidigare erfarenhet av 

bilindustrin och att det därmed finns många lärdomar att ta del av. Genom att prata om 

projektrisker och belysa de problem som finns anser VP inom PDQ att kreativitet kan utvecklas, 

eftersom de därmed förstår bekymret och kan utgå ifrån det i stället. 

 

VP inom PDQ anser att de största riskerna med att skapa en ny produkt ligger i otillräcklig 

kommunikation, att det inte finns tydlighet i vad som förväntas vid de olika tidpunkterna och 

för varje område inom organisationen. Hon påpekar även vikten av att alla medarbetare 

verkligen ska förstå vad risk är och kunna definiera vad det är risken påverkar och belyser att: 

“detta är något vi jobbat mycket med”. Riskerna är därför kategoriserade ut efter vilken 

påverkan de har för att skapa en tydlighet i var problemet ligger och vilken effekt det har, 

tillägger VP inom PDQ. SSE anser att den snabbt föränderliga marknaden är en stor risk under 

innovationsprocessen och att detta är något som företaget försöker reducera genom aktiv 

marknadsorganisation, kreativa utvecklingsprojekt och “brainstorming projekt”. MTD anser 

att tidsplanen är en stor riskfaktor vid produktutveckling. Vidare förklarar han att de försöker 

reducera dessa risker genom att ta beslut på management-nivå om vad som ska eller har 

möjlighet att ändras trots att tiden är knapp. 

 

SVP förklarar komplexiteten och utmaningen i det faktum att de är en helt ny organisation, som 

skapar en helt ny plattform och en helt ny produkt på den. Det är delvis nya verktyg och delvis 

en ny process. Han vill dock belysa att de har fått till väldigt bra grundkoncept och bas att stå 

på men risken finns att det tar längre tid att “knyta ihop säcken” med tanke på de utmaningar 

företaget möter. För de utmaningar som uppstår i och med att de är ett så pass nystartat företag 

förklarar han att de dels försöker säkerställa närvaro, samt att de arbetar aktivt med att låta 

erfarna personer coacha mindre erfarna. De har därmed en väldigt nära mentorsroll. De tar sig 

även tiden att göra löpande genomgångar av produkten för att fånga upp eventuella mindre 

misstag som har begåtts. Det är alltså flera personer som granskar processen och ger feedback 

på hur stora åtgärder som behövs för utmaningarna de har kvar. Detta är något som är lättare 

för en erfaren person att uppmärksamma och därmed kan de bidra med stöd och kunskap till de 

mindre erfarna, så de inte känner sig ensamma i beslutstagande och riskerar att fastna för länge, 

förklarar SVP. 
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5 ANALYS  
 

I detta kapitel ämnar vi att analysera hur ett innovativt företag med hjälp av ekonomistyrning 

hanterar den frihet och kontroll som ligger till grund för innovationshantering och 

riskhantering. Med hjälp av vårt analysverktyg, som grundar sig i vår teoretiska referensram, 

jämförs teori och praktik. 

 

Ekonomistyrning 

Respondenternas beskrivning av medarbetarna tyder på att de, i likhet med studier av Simons 

(1995, s. 25, 29) samt McGregor (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 380), ser sina anställda som 

idéskapande, ansvarstagande individer. Trots att företaget verkar på en konkurrenskraftig och 

föränderlig marknad så uppmuntras medarbetarna till eget initiativtagande. De få 

standardiserade processorer skapar även möjlighet till att själva vara med och påverka. Detta är 

i likhet med studier av Hung och Snape (2015) samt Gibson och Porath (2016). Det är däremot 

inte i enlighet med Chenhalls (2003) studie och resultatet ger därmed stöd åt att företaget ser 

människan enligt teori Y och inte arbetar efter en särskilt formell styrning. 

 

Studiens resultat pekar på att företaget, i likhet med Tekla (1995) försöker undvika en hierarkisk 

organisationsstruktur och i stället arbetar för att hålla organisationsstrukturen så platt som det 

bara går för att bidra till en hög grad av frihet. En rimlig tolkning är därmed att företaget främjar 

kreativitet och innovation genom en platt och således med decentraliserad 

organisationsstruktur. Vidare tyder studien på att samarbete inom företaget bidrar till ökad 

måluppfyllelse samt implementering i strategier, vilket ger stöd åt studien utförd av Leone och 

Riccaboni (2010). 

 

För att balansera den frihet och egna ansvar som medarbetarna uppmuntras till visar studiens 

resultat att företaget arbetar med tydliga målsättningar och regelbundna uppföljningar, vilket är 

i likhet med studier utfört av Nilsson, Olve och Parment (2010, s. 15) och Simons (1995, s. 4-

5). Flera av respondenterna upplever dock att det finns svårigheter med att balansera frihet och 

kontroll. Den höga graden av frihet har till exempel inneburit att företaget inte alltid uppnår 

målet med full leverans, berättar SVP. Samtidigt pekar studiens resultat på att det finns en rädsla 

till att arbeta med för mycket kontrollerande åtgärder, vilket ger stöd till studien av Welsh 

(1993, refererad i Nixon & Burns, 2005). Mycket tyder därför på att företaget för tillfället inte 

har en balans i kontroll och frihet utan att det sistnämnda väger över.  

 

Innovation 

Relationen mellan medarbetare och högre befattningshavare anses vara god, mycket tack vare 

företagets platta organisation. Detta är i enlighet med studien av Daymon (2001). En rimlig 

tolkning är därmed att företagets goda relationer bidrar till en kreativ miljö.  

I motsatts till Daymons (2001)  studie tyder resultatet på att det finns en problematik i att sätta 

samman kompletta arbetsgrupper som ska stärka varandra. Även om det kan vara 

eftersträvansvärt är det sällan företag lyckas med detta.  

 

I motsats till Ahmeds (1988) studie pekar studiens resultat på att utvärderingar inte har en 

negativ, hämmande påverkan på medarbetarna. Anledningen till detta anses vara att den ses 

mer som en positiv feedback och att den används för organisatoriskt lärande.  

 

Respondenterna beskriver att det finns en rädsla att en alltför tydlig innovationsprocess och en 

alltför tydlig innovationsstrategi ska hindra innovationsarbetet och verka hämmande. Det 
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faktum att detta inte är fullt utvecklat inom företaget tyder på att de inte arbetar fullt i linje med 

Oke´s (2007) teori, vilket sägs påverka företagets innovationshantering negativt. Företagets 

tillämpning av det kollektiva bonussystemet verkar däremot vara i enlighet med Oke´s (2007)  

och Anthony´s et al. (2014, s. 434) teori. 

 

Risk vid innovation 
Genom vår intervju med VP inom PDQ framkommer det, jämfört med studien utförd av Taplin 

och Schymych (2005, refererad i Bowers & Khorakian, 2014), att företaget arbetar för att inte 

vara för kontrollerande i deras riskhantering, då det finns en medvetenhet om att kreativiteten 

då kan försummas. En rimlig tolkning av studien är även att företaget är medvetna om att risker 

är svåra att identifiera i den första fasen och i likhet med Ahmeds (1998) studie verkar det finnas 

acceptans för detta. 

 

Vidare visar studiens resultat, utifrån intervjun med VP inom PDQ, att företaget arbetar aktivt 

med att försöka synliggöra, definiera och kvantifiera de risker som finns genom en matris som 

är att lika med en riskkarta. Detta är att jämföra med studier av Shenkir och Walker (2006, s.33) 

och Hopkins (2010, s. 14, 17-18, 24, 26, 47-48). Detta tyder på att riskhanteringen som hittills 

finns etablerad är effektiv men att det fortfarande finns utvecklingsområden för en ökad 

tydlighet, så som ökad förståelse bland medarbetare för vad risk är och vad den påverkar. 
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5.1. Analysverktyg kopplat till empirin 

 

Med hjälp av vårt analysverktyg, som grundar sig i vår teoretiska referensram, har vi möjlighet 

att jämföra empiri med tidigare teori. Detta har vi sammanställt i tabellen nedan. 

 

Frihet Kontroll 

Teori Y Teori X 

Decentralisering Centralisering 

Relationer Hierarki 

Uppmuntran till initiativtagande Uppföljning 

Kollektiv belöning Individuell belöning 

Samarbete Innovationsstrategi 

Eget ansvar Mål 

Delaktighet Standardiserade processer 

Tolerans till osäkerhet Riskhantering 

Stimulera organisatoriskt lärande Riskkarta 

Inre motivation Utvärdering 

Tabell 2: Analysverktyg kopplat till empirin 
 

Tabellen ovan visar de begrepp som företaget idag uppfyller, vad gäller stimulans till frihet och 

mer kontrollerande åtgärder. Denna hjälper oss vidare att nå våra slutsatser. 
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6 SLUTSATSER 

 

I detta kapitel ämnar vi att uppfylla syftet med vår studie, vilket var att skapa en större förståelse 

för hur innovativa företag arbetar för att överleva på marknaden. I vår empiri beskrev vi hur 

ett företag inom bilindustrin balanserar innovationshantering och riskhantering. Vidare 

analyserade vi hur ett innovativt företag med hjälp av ekonomistyrning hanterar den frihet och 

kontroll som ligger till grund för innovationshantering och riskhantering, detta genom att 

jämföra teori och praktik. 

 

6.1 Slutsatser 

 

I vårt inledande kapitel kom vi genom den teoretiska bakgrunden fram till två frågeställningar. 

Genom den empiriska undersökningen vi genomfört och den efterföljande analysen har vi 

skapat en större förståelse som vi anser kan hjälpa oss att besvara dessa frågeställningar. 

 

 Hur balanserar innovativa företag innovationshantering och riskhantering för att främja 

innovation? 

 

I den första fasen, där nya idéer genereras, visar studien på en tydlig problematik vid 

användandet av riskhantering. Dels är riskerna svåra att identifiera och dels anser 

företagsledarna att det bör finnas en hög grad av frihet för de kreativa individerna i syfte att 

stimulera idégenererande. Studiens resultat pekar därmed på att det råder en obalans mellan 

innovationshantering och riskhantering i den första, kreativa fasen. Riskhanteringen blir sedan 

mer märkbar när det står klart vilken typ av projekt som ska genomföras. Resultatet pekar på 

att riskhanteringen balanseras genom medarbetarnas delaktighet vid riskidentifiering samt att 

personalen inom riskhantering och kvalitét agerar mer stödjande än kontrollerande. För att 

skapa en riskhantering, som inte är för kontrollerande, låter de mentorer med erfarenhet stötta 

de mindre erfarna medarbetarna. De kan hjälpa till vid beslutstagande och ge snabb feedback 

på vilka åtgärder som behöver sättas in för de utmaningar företaget möter. Riskhanteringen är 

därmed mer stöttande än kontrollerande. Resultatet visar på att även detta är ett effektivt sätt att 

skapa balans mellan innovationshantering och riskhantering. Sammantaget visar studiens 

resultat på att företaget försöker balansera innovationshantering och riskhantering genom dess 

platta organisationsstruktur där kreativitet och organisatorisk lärande stimuleras, samtidigt som 

uppföljning av identifierade och kvantifierade risker sker på veckobasis.  

 

 Hur hanterar ledare inom innovativa företag komplexiteten med att balansera kontroll 

och frihet till de kreativa individerna? 

 

Genom att jämföra teori och praktik visar studien på att de ledande aktörerna i detta innovativa 

företag ser sina anställda som så kallade Y-människor. Dess platta organisationsstruktur 

stimulerar till frihet och är således mer decentraliserad än centraliserad. Genom detta skapas 

goda relationer där närheten till högt uppsatta ledare är mer påtaglig än vid hierarki. De få 

standardiserade processerna skapar även friheten till egna initiativ. Företaget menar att de via 

gemensamma ansträngningar och samarbete över gränser når sina uppsatta mål. Företagsledare 

försöker således stimulera frihet genom en platt organisationsstruktur, uppmuntran till 

initiativtagande, delaktighet samt genom kollektiva belöningar. Detta balanseras sedermera upp 

med kontrollåtgärder så som fasta uppföljningar, mål, utvärderingar, individuell belöning och 

riskhantering. Trots det visar studiens resultat på att det finns en svårighet i att balansera 

kontroll och frihet i stora delar av innovationsprocessen, då det krävs mer frihet i de första 

faserna och mer kontroll mot slutet.  
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Med hjälp av dessa slutsatser kan vi nu uppfylla vårt syfte med studien, vilket var att skapa en 

större förståelse för hur innovativa företag arbetar för att överleva på marknaden. Studiens 

resultat visar på att ledare inom innovativa företag ser frihet som en nyckelfaktor i arbetet mot 

en lyckad innovation. Det är sedan de olika faserna inom innovationsprocessen som bör vara 

den avgörande faktorn för graden av frihet. 

 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

 

Det faktum att det i vår studie råder en högre grad av frihet inom företaget har fått oss att undra; 

har rädslan för att hämma kreativitet, som ligger till grund för innovation, blivit så stor att 

företagens möjlighet till ett strukturerat arbete försummas? Kan den frihet som tilldelas i början 

av ett projekt vara svårt att strama åt när de anställda förväntar sig att friheten ska vara genom 

alla faser? Vad händer om denna höga grad av frihet leder till att innovationen inte säljer, är det 

då fortfarande en innovation?  

 

Nystartade, mindre verksamheter ger ofta möjlighet till stor frihet. Det beror till stor del på att 

man har möjligheten att hålla en platt organisationsstruktur. I takt med att företaget växer blir 

det svårare att upprätthålla sitt linjeansvar vilket ofta leder till en mer hierarkisk 

organisationsstruktur. Detta var ett problem som SVP belyste i och med att CEVT expanderat. 

Vi ser därför vissa svårigheter i att generalisera vår studie med andra stora och väletablerade 

företag inom bilindustrin, då CEVT fortfarande är relativt nystartat. Riskhantering, frihet och 

kontroll kanske inte endast bör balanseras efter olika faser under projektets gång, utan även 

efter storleken på företaget.  

 

Vid påbörjandet av vår studie hade vi, utifrån tidigare teorier, sett att riskhantering ofta 

beskrivits som en fara för kreativitet. Detta var något VP inom PDQ inte höll med om utan 

menade istället att kreativitet och innovation snarare kan främjas genom riskhantering, då 

riskhantering belyser problemet tidigt och bidrar till att företag kan prata om det. Kan det vara 

så att riskhantering har fått en oförtjänt negativ stämpel för sin påverkan på kreativitet? 

 

Vi anser att resultatet av vår studie bidragit till en ökad förståelse för hur innovativa företag kan 

använda riskhantering utan att försumma innovation. För att minska faran, att riskhantering 

upplevs för kontrollerande, anser vi att riskhanteringen inte bör vara övervakande utan 

användas mer som ett stödjande hjälpmedel. Delaktighet vid riskidentifiering kan hjälpa till att 

skapa en förståelse för vad risk är och vad det påverkar. Detta kan även bidra till att 

riskhanteringen upplevs mindre kontrollerande. 

 

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Då vårt arbete grundade sig i en fallstudie skulle en jämförande studie mellan innovativa 

företag, inom olika branscher, vara intressant för framtida forskning. Resultatet från vår studie 

talar för att det krävs en variation i balansen mellan kontroll och frihet i olika faser av processen. 

Detta är något som skulle vara intressant att följa upp. Vi anser även att det finns fortsatta 

forskningsgap kring området riskhantering, eftersom det är en relativt ny disciplin inom 

ekonomistyrning. Det uppkom i vår empiriska undersökning att företagsrisker hamnar i 

skymundan av projektrisker inom svensk industri överlag. Vi anser därför att det bör studeras 

om så är fallet och hur en bättre hantering av dessa risker skulle påverka företagen.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE med Senior Vice President 

 

Allmänna frågor  
– Har du arbetat inom företaget sedan uppstarten? 

– Vad har du för tidigare erfarenheter inom bilindustrin? 

– Beskriv din arbetsroll? 

– Hur skulle du beskriva din ledarstil?  

 

Styrning 
– Kan ni beskriva er organisationsstruktur? 

– Anser ni att ni har en balans mellan kontroll och frihet, både för dig själv och även dina 

anställda? 

Kontroll så som i regler, gränser, standardiserade processer osv. 

     Frihet så som i uppmuntrande till egna initiativ, eget inflytande osv.  

o Om ja, hur arbetar ni för att uppnå detta? 

o Om nej, vad upplever ni för svårigheter? 

– Vad anser ni vara största problematiken med att balansera kontroll och frihet? 

– Hur har erat sätt att styra förändrats, vad gäller kontroll och frihet för era anställda, under era 

verksamma år?  

– Hur säkerställer ni att era anställda arbetar mot samma uppsatta mål? 

– Arbetar ni med belöningar och utvärderingar av arbetsuppgifter? 

o Om ja, beskriv hur?  

 

Innovationshantering 
– Anser ni er ha en standardiserad innovationsprocess? 

o Om ja, på vilket sätt?  

– Vad anser ni vara den viktigaste komponenten för att skapa innovation? 

– Anser ni att ni har en tydlig innovationsstrategi? 

o Om ja, hur arbetar ni för att implementera innovationsstrategier genom hela 

företaget? 

– Hur skulle ni beskriva personligheten hos de anställda inom företaget/inom ert arbetsområde? 

– Vad har ni i åtanke när ni skapar era arbetsgrupper? 

– Hur uppmuntrar ni er era anställda till att ta egna initiativ? 

 

Riskhantering  
– Vad anser ni vara de största riskerna med projektet att tillverka er nya bil? 

– Kan ni beskriva med vilka åtgärder ni reducerar dessa risker? 

– Använder ni er av något slags verktyg/modell för att synliggöra era risker? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE med Attribute Leader 

 

Allmänna frågor  
– Har du arbetat inom företaget sedan uppstarten? 

– Vad har du för tidigare erfarenheter inom bilindustrin? 

– Beskriv din arbetsroll? 

– Hur skulle du beskriva din personlighet? 

 

Styrning 
– Hur upplever ni balansen mellan kontroll och frihet inom ert arbetsområde?  

       Kontroll så som i regler, gränser, standardiserade processer osv.  

      Frihet så som i uppmuntrande till egna initiativ, eget inflytande osv.  

– Hur upplever ni att styrningen förändrats inom företaget, vad gäller kontroll och frihet, sedan 

ni började er anställning? 

– Är ni medvetna om de uppsatta målen inom innovationsprocessen som finns inom företaget? 

 

Innovationshantering 
– Vad anser ni vara den viktigaste komponenten för att skapa innovation? 

– Anser ni er vara insatta i företagets innovationsstrategi? 

o Om ja, beskriv hur? 

– Hur skulle ni beskriva personligheten hos era kollegor inom ert arbetsområde? 

– Blir ni uppmuntrade till att ta egna initiativ? 

o Om ja, beskriv hur? 

– Anser du dig ha en god relation till din chef?  

o Om ja, vad tror du har skapat denna? 

o Om nej, hur skulle den kunna förbättras?  

 

Riskhantering  
– Är ni insatta i de risker som finns med att skapa den nya bilen? 

– På vilket sätt är ni involverade i riskhantering gällande skapandet av den nya bilen? 

– På vilket sätt synliggörs dessa risker? 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE med Vice President inom Product 

Portfolio Strategy, Module Team Director & Senior Studio 

Engineer 

 

Allmänna frågor  
– Har du arbetat inom företaget sedan uppstarten? 

– Vad har du för tidigare erfarenheter inom bilindustrin? 

– Beskriv din arbetsroll? 

– Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

 

Styrning 
– Anser ni att ni har en balans mellan kontroll och frihet, både vad gäller dig själv samt de 

personer du ansvarar för?  

     Kontroll så som i regler, gränser, standardiserade processer osv. Frihet så som i 

uppmuntrande till egna initiativ, eget inflytande osv. 

o Om ja, hur arbetar ni för att uppnå detta? 

o Om nej, vad upplever ni för svårigheter? 

– Hur har erat sätt att styra förändrats, vad gäller kontroll och frihet, under era verksamma år?  

– Hur säkerställer ni att era anställda arbetar mot samma uppsatta mål? 

– Arbetar ni med belöningar och utvärderingar av arbetsuppgifter? 

o Om ja, beskriv hur? 

 

Innovationshantering 
– Anser ni er ha en standardiserad innovationsprocess? 

o Om ja, på vilket sätt? 

– Vad anser ni vara den viktigaste komponenten för att skapa innovation? 

– Anser ni att ni har en tydlig innovationsstrategi? 

o Om ja, hur arbetar ni för att implementera innovation strategier genom hela 

företaget? 

– Hur skulle ni beskriva personligheten hos de anställda inom företaget/inom ert arbetsområde? 

– Hur uppmuntrar ni er era anställda till att ta egna initiativ? 

– Hur skulle ni beskriva att goda relationer mellan medarbetare och högre befattningar uppstår? 

 

Riskhantering  
– Vad anser ni vara de största riskerna med projektet att tillverka er nya bil? 

– Kan ni beskriva med vilka åtgärder ni reducerar dessa risker? 

– Samarbetar ni med avdelningen för riskmanagement? 

o Om ja, beskriv hur detta samarbete ter sig? 

– Finns det något specifikt riskverktyg/modell som ni anser tydliggör risker på ett bättre sätt än 

andra?  

o Om ja, vilket och varför? 
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BILAGA 4: INTERVJUGUIDE med Vice President inom Product 

Development Quality 

 

Allmänna frågor 
– Har du arbetat inom företaget sedan uppstarten? 

– Kan du beskriva din arbetsroll? 

– Vad har du för tidigare erfarenheter inom riskhantering? 

– Kan du beskriva personligheten hos dig inklusive dina medarbetare som är insatta i just 

riskhantering? 

 

Riskhantering 
– Vad är de största riskerna med att skapa er nya bil? 

– Hur arbetar ni för att synliggöra era risker, använder ni er av något speciellt 

     riskverktyg/modell?  

o Om ja, vilket och varför? 

– Kan du beskriva hur arbetet går till efter att ni identifierat en risk? 

– Hur arbetar ni för att medarbetarna ska vara medvetna om riskerna? 

– Hur skulle du beskriva förändringen av nivån på riskhanteringen under  

utvecklingsprocessen? 

– Upplever du att finns en problematik i att hantera risk i en kreativ miljö? 

 

Styrning 
– Hur upplever du att man bör hantera risk för att inte hämma kreativitet? 

– Upplever du att det finns en balans mellan kontroll och frihet inom företaget? 
 


