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Forord 

Denne oppgaven er skrevet som en del av studiet Master of Innovation Management. Studiet 

er et samarbeid mellom Universitet i Karlstad og Høgskolen i Hedmark. Oppgavens omfang 

er på 10 poeng (15 ECTS).  

 

Vi vil benytte anledning til å takke veileder Peter De Sourza for god veiledning, spesielt i 

første fase og i den hektiske innspurten av arbeidet.  

 

Sist, men ikke minst, vil vi også takke våre lokale samarbeidspartnere i Kroatia – Centre for 

Peace, landbruksfakultetene ved J.J. Strossmeyer Universitet i Osijek og Universitetet i Novi 

Sad, det økonomiske fakultetet ved J.J. Strossmeyer Universitet i Osijek, BIOPA, NOA, 

kommunene i regionen, Erdut kommune spesielt og lokale produsenter for hjelp og praktisk 

støtte i gjennomføringen av datainnsamlingen. Siden tilgjengelige sekundærdata var meget 

begrenset eller fraværende, har deres bistand vært av avgjørende betydning for gjennomføring 

av oppgaven. Vi vil også rette en takk til COOP Norge for entusiastisk deltakelse i våre 

eksperimenter.  

 

 

 

Moss/Lillehammer 25. november 2006 

 

 

Jon Steinar Østgård         Bjørn Reite        Wiggo Slåttsveen 
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Abstract 

The basis for this Master thesis in Innovation Management, has been to clarify the multiple 

factors affecting the process of export of fruit and vegetables from Croatia to Scandinavia, 

more specific export from the municipality of Erdut in Eastern Slovania to COOP Norway. 

 

In order to develop a better understanding of the factors involved, we have in chapter three 

described relevant theories affecting this topic. Due to lack of available secondary data 

describing number of farmers, type of products, available technology, use of pesticides etc, 

we were forced to develop and conduct our own surveys mapping the situation and describing 

the potential for export from the region. These surveys were developed in cooperation with 

local partners. Additionally we established two experiments to check if the people involved 

and the process were able to deliver according to markets specifications and needs. The 

experiments were made possible by the participation of COOP Norway, taking the role as the 

demanding customer. Since both experiments reviled sever problems,  two qualitative surveys 

was carried out among local producers, experts from the local business life and local partners, 

mapping possible causes for the problems and strategies to solve them.  

 

This process gave us relevant information about the causes for the failures and identified the 

critical factor for success. The experiments conducted showed that export of fruits and 

vegetables have a potential for making twice the income for the producers as delivery to the 

local market. Even if the data is limited, the factors detected in this study, seems to be 

relevant for making similar strategies elsewhere in the region.  

 

Based on our finding and the theoretical discussions, we propose the following approach for 

export of fruit and vegetables from this region to the Norwegian market. 

- The success of projects like this is from our point of view, strongly dependent of bringing 

a demanding customer into the process as early as possible. This in order to describe the 

market needs and to play an active part in the design at the value chain.    

- Training of key personnel in order to change mental pictures and supervising the 

introduction of new practical skills has been detected to be a critical factor in the project. 

- To manage these two issues, a firm and competent local project management is needed. 

The key issue is to recruit personnel who have the ability to balance between transaction- 

and transformation-based leadership. The project management needs to be able to involve, 
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motivate and listen to producers, but at the same time be able to intervene in the process 

when needed (to stop actions that can have negative impacts, and keep strong focus on 

sorting, packing and quality control).  

- Introduce a system for traceability and visual control, so that all products can be detected 

and producers identified. The aim of this is not control but generate a new learning 

process and competence development.  

- Projects like this, where mental pictures and old set of patterns needs to change, will 

always take time. It is therefore important not to underestimate the time needed for 

implementation of the changes and the amount of facilitation of personnel required in the 

process. 
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Sammendrag 

Hensikten med denne masteroppgaven  i Innovation Management, har vært å klargjøre de 

ulike faktorene som har påvirket prosessen med å få til eksport av frukt og grønnsaker fra 

Kroatia til Skandinavia, og mer konkret fra Erdut kommune i Øst-Slavonia til COOP Norge. 

 

I kapittel tre har vi beskrevet relevant teori som belyser fagfeltet som er omhandlet i denne 

oppgaven. 

Siden det har manglet sekundærdata som beskriver antall gårdsbruk, produkter som dyrkes, 

tilgjengelig teknologi, bruk av sprøytemidler og lignende, har vi gjennomført  undersøkelser 

som beskriver situasjonen og potensialet for eksport fra regionen. Disse undersøkelsene ble 

gjennomført sammen med lokale partnere. 

I tillegg gjennomførte vi to eksperimenter  for å se om personell og produksjonsprosessen 

kunne levere den kvaliteten som markedet og kundene krevde . Disse eksperimentene ble 

mulige ved at COOP Norge kunne delta aktivt som en krevende og kompetent kunde i denne 

fasen av prosjektet. Begge eksperimentene avslørte til dels store avvik fra kundens krav. Det 

ble derfor iverksatt to kvalitative undersøkelser blant de lokale produsentene, representanter 

fra lokalt næringsliv, og våre lokale partnere i området. Hensikten med denne kvalitative 

undersøkelsen var å finne årsakene til  leveringsproblemene og prøve å finne strategier for å 

få til gode leveranser i framtida. 

 

Disse dataene ga oss relevant informasjon om årsakene til problemene og identifiserte kritiske 

suksessfaktorer for videreføring. 

Eksperimentene viste at eksport av frukt og grønt fra dette området ga omlag den dobbelte 

inntjeningen av tilsvarende leveranser til det lokale markedet. Selv om dataene er begrenset i 

denne undersøkelsen, så opplever vi at de faktorene som ble tatt fram i denne undersøkelsen 

kan være relevante for tilsvarende prosjekter andre steder i denne regionen. 

 

Basert på våre funn og den teoretiske drøftingen har vi kommet fram til følgende anbefalinger 

for å håndtere eksportprosjekter av frukt og grønt fra denne regionen:  

- Dersom eksportprosjekter som dette skal lykkes, er det etter vår mening viktig at en 

krevende kunde deltar aktivt i prosjektet, og blir tidlig involvert. Dette for å kunne 

beskrive marked og markedskrav og spille en aktiv rolle i å utforme viktig detaljer og 

påvirke utviklingen av verdikjeden . 



 
 

6 

- Opplæring av nøkkelpersonell er viktig både for å endre mentale bilder og for å få 

introdusert nye arbeidsmetoder som er kritiske for å få til god kvalitet. 

- For å styre disse to faktorene er det viktig å få på plass en lokal, sterk og kompetant 

prosjektleder. Nøkkelen er å finne en person som har evnen til å lede i en god balanse 

mellom transaksjons- og transformasjonsbasert lederskap. Prosjektledelsen trenger å 

involvere og motivere produsenter, men samtidig må de være i stand til å intervenere 

når det er nødvendig å korrigere prosessen (stoppe aktiviteter som har negativ effekt 

og holde et sterkt fokus på riktig sortering, pakking og kvalitetskontroll) 

- Introdusere et system for sporbarhet  og visuell kontroll slik at alle produsentene kan 

identifiseres og knyttes  direkte til de leverte produktene. Hensikten er ikke 

hovedsakelig kontroll, men for å kunne skape en læringsarena og drive 

kompetanseutvikling.    

- Prosjektet som dette der de gamle mentale bildene blir utfordret og må erstattes av 

nye, vil alltid trenge tid til å modnes og utvikles. Det er derfor viktig å ikke 

undervurdere tidsaspektet samt legge vekt på tett oppfølging og tilrettelegging i tidlige 

faser. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for oppgaven 

Forløperen for BIP var ”Bosnia-prosjektet etter Østfold modellen”.   

Den gikk i korthet ut på å gi bosniske flyktninger i Norge opplæring i forretningsdrift etter 

markedsøkonomiske prinsipper.  Utvalgte bosniere med høyere utdanning fikk delta på en 3 

måneders ”Business School” hvor målsettingen var å tilføre forretningsmessig kompetanse 

etter vestlig mønster og som skulle kunne nyttiggjøres enten i Norge hvis vedkommende 

valgte å bli der, eller i hjemlandet hvis vedkommende valgte å returnere dit. 

Ca. 50 universitets-/høgskoleutdannede bosniske flyktninger gjennomgikk denne utdanningen 

høsten 1996/våren 1997 og det ble utviklet undervisningsmateriell som var tilpasset 

målgruppen og som ble oversatt til bosnisk. 

 

På dette tidspunktet lanserte også norske myndigheter begrepet ”det to-sporede 

løpet”, dvs at de aktiviteter som gjennomføres i Norge for flyktninger skulle 

henge sammen med aktiviteter som norske myndigheter står bak/finansierer i vedkommende 

flyktnings hjemland.  Det ble i denne sammenhengen etablert et samarbeidsprosjekt mellom 

Den Norske Flyktningehjelpen (den gang Flyktningerådet)og Østfoldmodellen hvor 

Østfoldmodellen var faglig ansvarlig for kompetanseheving av potensielle etablerere samt 

hadde ansvaret for en kredittlinje som skulle kunne bidra til oppstart av små bedrifter etter at 

kompetanseheving var gjennomført. 

 

Et næringsutviklingssenter ble etablert i desember 1997 i byen Sanski Most i Føderasjonen 

Bosnia og Herzegovina, nær grensen til den andre bosniske entiteten, Republika Srbska.  I den 

ulykkelige krigen i Bosnia mistet mellom 2 og 300 000 mennesker livet og ca. 1 million 

mennesker ble drevet på flukt, internt eller til andre land.  Høsten 1996 og våren 1997 startet 

hjemsendingen av bosniske flyktninger fra en rekke europeiske land, og da spesielt fra 

Tyskland.  De skandinaviske land hadde imidlertid gitt amnesti på generelt grunnlag for alle 

bosniske flyktninger og det var derfor liten eller ingen retur fra disse landene på dette 

tidspunktet. 

 

Sanski Most ble et område hvor store mengder flyktninger ble sendt til og som oftest var dette 

flyktninger som ikke hadde tilhørighet til byen, men som opprinnelig hadde hatt bopel 
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innenfor Republika Srpskas grenser.  Behovet for bolig og ikke minst jobb var meget stort.  

Næringssenteret ble bemannet med bosniske flyktninger fra Norge 

som alle hadde fått sin spesialopplæring av Østfoldmodellen. 

Kredittlinjen ble styrt fra Norge da det på dette tidspunkt ikke fantes banker i området som 

var til å stole på eller som hadde rapporteringsrutiner som tilfredsstilte de krav som forventes 

av en kredittgiver. 

 

Næringssenteret var operativt i ca. 1 år (1998) og i løpet av denne perioden deltok 

220 potensielle etablere på 6 ukers kurs.  Ca. 50 av disse søkte om kreditt (maksimum 

kredittgrense var den gang 24.000,- DEM dvs ca. NOK 100.000,-).  

29 kreditter ble innvilget og en undersøkelse som ble gjennomført ca. 1 år etter viste at 27 

bedrifter hadde overlevd første året og hadde skapt bortimot 200 arbeidsplasser, de aller fleste 

var på full tid, men også noen deltidsjobber. Hver arbeidsplass representerte i snitt ca. 12 – 

14.000 NOK i lånekapital, dvs et relativt oppsiktvekkende godt resultat sett i forhold til andre 

norske bistandsprosjekter innen typen næringsutvikling/jobbskaping. 

 

På bakgrunn av dette resultatet kom det en forespørsel våren 1999 fra Det norske 

utenriksdepartementet (UD), i samarbeide med Utlendingsdirektoratet (UDI), om å se på 

muligheten til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt i Øst-Slavonia i Kroatia.  

”Bosnia prosjekt etter Østfoldmodellen” var, som navnet tilsier, et prosjekt som nå var 

avsluttet.  Det ble derfor i forlengelsen av prosjektet etablert to selvstendige juridiske enheter, 

nemlig nonprofit stiftelsene Business Innovation Programs (BIP) som skulle ivareta 

rådgivings-/opplæringselementet i jobbskapingsarbeidet og Lånefond for næringsutvikling i 

tidligere Jugoslavia som skulle være ansvarlige for kredittlinjene i arbeidet med å skape nye 

arbeidsplasser på Vest-Balkan. 

 

Forespørselen fra UD/UDI hadde sin opprinnelse i at ca. 3.000 etniske serbere var kommet fra 

Kroatia (Øst-Slavonia) til Norge, og man så en stadig økende strøm av 

denne gruppen kroater på vei til Norge og andre land i Vest-Europa.  Det ble på et tidlig 

tidspunkt slått fast av norske myndigheter at sikkerhetssituasjonen for etniske serbere i Øst-

Slavonia, på tross av noen nokså stygge enkelthendelser, ikke var faretruende for de fleste og 

at flukten fra Kroatia var økonomisk betinget (det kan nevnes at i områdene rundt byen 

Vukovar lå arbeidsledighetstallene på mellom 80 og 90% og at det var så godt som umulig for 
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etniske serbere å få jobb).  Norske myndigheter antok derfor at de aller fleste ville få avslag 

på sine asylsøknader og bli sendt tilbake til hjemlandet. 

 

Etter diverse forundersøkelser, bl. a i samarbeide med den norske ambassaden i Zagreb, fikk 

BIP aksept for og finansiering til å gjennomføre 7 delprosjekter i Øst-Slavonia i tillegg til 

opplæring av etniske serbere som var plassert i mottak i Norge i påvente av avgjørelsene på 

de respektives asylsøknader.  Prosjektene var alle jobbskapingsrelaterte og forutsatte nært 

samarbeide med lokale samarbeidspartnere. 

 

For Vest-Balkans vedkommende har BIP pr. i dag prosjekter i henholdsvis Kroatia, Bosnia 

Herzegovina, Serbia og Kosovo og følgende er status pr. november 2006 (se vedlegg 7, BIP 

verktøykasse). 

 

Kroatia 

1 datasenter opprettet i Vukovar; 

9 videregående skoler deltar i Student Enterprise (SE) programmet; 

Det har vært flere opplæringsrunder for etablerere; 

Det er gitt godt og vel 100 såkalte BIP-kreditter gjennom samarbeidspartner NOA; 

Det gis årlig såkalt Risk Capital Funding og Student grants for SE programmet. 

Diverse tiltak/støtte for små bedrifter og frukt- og grønnsakprodusenter (bl. a eksport 

prosjektet). 

 

Bosnia Herzegovina 

2 datasentre opprettet i henholdsvis Banja Luka og Mostar; 

39 videregående skoler deltar i SE programmet; 

Det gis årlig såkalt Risk Capital Funding og Student grants for SE programmet;  

Det gis årlige opplæringsrunder for etablerere; 

 

Serbia 

3 datasentre opprettet i henholdsvis Beograd, Kragujevac og Pozega; 

34 videregående skoler deltar i SE programmet; 

Det gis årlig såkalt Risk Capital Funding og Student grants for SE programmet; 

Det gis årlige opplæringsrunder for etablerere; 
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En kredittlinje for sentral-Serbia er under etablering i samarbeide med samarbeidspartner 

Micro Development Fund. 

 

Disse prosjektene finansieres direkte av UD med BIP som gjennomføringsansvarlig. 

Prosjektene i Kosovo finansieres også av UD, men her er Kommunenes Sentralforbund 

gjennomføringsansvarlig med BIP som underleverandør og ansvarlig for 

næringsutviklingsdelen i tre sentrale kommuner i regionen nær hovedstaden Pristina. 

 

Kosovo 

3 næringssentre inklusiv datasentre opprettet i tre kommuner; 

5 videregående skoler deltar i SE programmet; 

Det gis årlige opplæringsrunder for etablerere. 

 

I tillegg til aktiviteter på Balkan er BIP i dag også engasjert av norske myndigheter i forhold 

til irakere i Norge kombinert med tiltak i Irak. Vi har pr. dato etablert et næringssenter i Erbil 

i Kurdistan hvor hovedaktivitetene er opplæring av etablerere og myndigheter på flere nivåer. 

1.1.1. Landsbyprosjektet – forløperen til eksportprosjektet 

Prosjektets opprinnelige navn var ”Program on economic and democracy development 

through inter-sector cooperation in Eastern Slavonia”. 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Center for Peace (CfP) i Vukovar, 

Center for Entrepreneurship (CfE) i Osijek og Business Innovation Programs (BIP) 

 i Moss. 

 

Prosjektet ble etablert i september 2002 med utgangspunkt i den informasjon som var samlet 

inn gjennom CfPs feltundersøkelse blant lokalbefolkningen og representanter for de lokale 

myndigheter samt med utgangspunkt i de resultater som var oppnådd i de opplæringsprogram 

som var initiert og gjennomført av BIP i området. 

 

Hensikten med prosjektet var å etablere kommunikasjon og samarbeide på lang sikt mellom 

sivile organisasjoner (Non Governmental Organisations = NGOs) og lokale myndigheter i 

Vukovar området. Et av hovedformålene var å få utarbeidet strategier og planer for 

økonomisk utvikling og for derigjennom å bedre innbyggernes livskvalitet i området.  Et 

annet hovedformål var å involvere en større del av befolkningen i prosesser for offentlig 
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beslutningstaking. Det tredje og siste hovedformålet var å gi utdanning innen 

markedsorientert forretningsdrift og å initiere samarbeide mellom lokale 

forretningspartnere/produsenter i området og potensielle utenlandske partnere. 

 

Vukovar området, tidligere Sektor Øst under FN (Forente Nasjoner) administrasjon fra 1992 

og frem til 1998, var et av de verst utsatte krigsområder i krigen mellom serberne og kroatene 

i 1991 – 1992.  Byen Vukovar og omkringliggende landsbyer ble spesielt ødelagte under den 

intense beskytning som fant sted og tusenvis av sivile flyktet fra området og mer enn 80% av 

bebyggelsen ble lagt i ruiner. Det kan nevnes at inntil krigen i 1991 - 1992 var Vukovar 

området et av de rikeste og mest utviklede i tidligere Jugoslavia.   

 

I 1998 ble området tilbakeført på en fredelig måte fra FN administrasjonen til Republikken 

Kroatia.  Tilbakeføringen førte imidlertid til problemer av politisk-økonomisk karakter med 

økt fattigdom, en lite tilfredsstillende sikkerhetssituasjon, diskriminering av store deler av 

befolkningen (i hovedsak etniske serbere) og stadig økende problemer av juridisk art, med 

frafall av eiendomsrett, lovstridig diskriminering ved ansettelser i offentlige stillinger osv. 

Etter informasjonsrunder i 12 kommuner beliggende rundt Vukovar, var det 9 kommuner som 

ønsket å delta i prosjektet.  Disse kommunene var multietniske, om 

enn i flere tilfeller med sterk dominans enten i kroatisk eller i serbisk retning (eksempelvis 

hadde kommunen Trpinja med sine 7.000 innbyggere ca. 95% med serbisk bakgrunn og 5% 

med ungarsk og kroatisk bakgrunn – av de med serbisk bakgrunn var det pr. 15.10 2002 300 

innbyggere fra kommunen som var asylsøkere i Norge).  Disse 9 kommunene besto av 33 

landsbyer og hadde totalt ca. 34.200 innbyggere.  Den mest folkerike kommunen var Erdut 

med sine godt og vel 8.000 innbyggere, også en multietnisk kommune men med 

hovedtyngden etnisk serbere. 

 

For å kunne oppfylle prosjektets tredje hovedformål, fikk de lokale myndigheter i oppdrag å 

rekruttere en såkalt lokal koordinator fra hver kommune, og nesten uten unntak ble det 

rekruttert yngre, godt utdannede og entusiastiske unge mennesker som ønsket å bidra til økt 

økonomisk utvikling og jobbskaping i sine respektive kommuner. 

 

1.2. Utfordringer i Erdut kommune 

Erdut kommune ligger i Osijek-Baranja fylke og ble etablert som en enhet med kommunalt 

selvstyre i 1993.  Kommunen hadde ved folketellingen i 2001 8.228 innbyggere som i all 
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hovedsak bodde i landsbyene Aljmas, Bijelo Brdo, Erdut og Dalj, hvor for øvrig kommunens 

meget beskjedne administrasjon ligger. Som en kuriositet kan det nevnes at fredsavtalen 

mellom kroater og serbere, en avtale hvor norske Torvald Stoltenberg og Kai Eide var meget 

sentrale i de forhandlinger som ble ført, ble underskrevet i Erdut og fikk betegnende nok 

navnet Erdut avtalen. 

 

Erdut kommune hadde ingen infrastruktur for sentral lagring og nedkjøling av frukt og 

grønnsaker. Salgs- og distribusjonsmønsteret for de to produsentene var todelt, enten å selge 

varene tidlig om morgenen på grossistmarkedet i Osijek (ca. 30 km fra Erdut) eller å levere til 

en relativt stor grossist i Donji Miholjac (ca. 80 km fra Erdut) som både hadde lager og 

kjølekapasitet og som hadde mer eller mindre monopol på leveranser til de lokale butikk 

kjeder som for eksempel Konzum. Grossistleddet bestemte prisene fra produsentene og med 

et gjennomsnittlig påslag på mellom 30 og 40% til detaljleddet, så ble prisnivået og derved 

også lønnsomheten til produsentene dårlig. 

 

1.3. Mål og mulige resultater 

1.3.1. Mål for oss 

For BIPs vedkommende ble det satt to hovedmål: 

1. Å utvikle en ”modell” som gir bærekraftig og langsiktig lønnsomhetsforbedring til  

      frukt- og grønnsakprodusenter i et område som har vært preget av planøkonomi og  

      statsbruk; 

2. At modellen har en metodisk tilnærming som gjør det enkelt å tilpasse den for 

overføring til andre regioner. 

 

1.3.2. Mulige resultater for lokale aktører  

Dersom lokal produksjon av frukt og grønt utvikles i samsvar med kjøpskriterier hos krevende 

kunder, i vårt tilfelle er dette COOP, vil følgende resultater være mulige for lokale aktører i 

Kroatia. 

 

Lokale produsenter 

- Øke lønnsomheten for frukt og grønnsak produksjon; 

- Skape forutsigbarhet ved hjelp av stabile kunde – produsent relasjoner; 

- Skape tilgang til markeder som ellers ville være lukkede. 
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Erdut kommune 

- Skape arbeidsplasser som gir økt lokal verdiskaping og økte skatteinntekter; 

- Skape lokale, regionale og internasjonale relasjoner som også kan gi muligheter for videre 

utvikling; 

Utdanningsinstitusjoner 

- Skape lokale og regionale samarbeidsforhold samt også skape tilgang til internasjonale 

aktører for videre utvikling. 

 

Det ene av våre to hovedmål er å kunne utvikle en modell som gir bærekraftig og langsiktig 

lønnsomhetsforbedring til frukt- og grønnsakprodusenter i et område som har vært preget av 

planøkonomi og statsbruk. 

 

En slik målformulering mer enn indikerer at dagens lønnsomhet er for dårlig, men kan vi 

underbygge en slik indikasjon? 

I samtaler med produsenter har vi til stadighet fått høre at lønnsomheten er for dårlig.  Ved 

hardt arbeid kan man brødfø seg selv og sin familie, men det blir lite eller ingenting igjen til 

investeringer i nytt utstyr og til videreutvikling ved hjelp av utstyr for mekaniseringer etc. 

At dette er trenden understøttes også av kundefordelingen med hensyn til utlån fra NOA 

(lokal kredittinstitusjon og en av BIPs samarbeidspartnere i Øst-Slavonia).  57% av alle lån 

utbetales til personer som har jordbruksrelatert virksomhet, men bare 22% av disse utlån går 

mot investeringer som gir høyere grad av mekanisering og økt effektivitet (ref. vedlegg 8).  

 

I sammendraget av undersøkelsen gjennomført av BIOPA (ref. vedlegg 7), klager de fleste 

over ustabilt marked, med for høye innkjøpspriser på innsatsvarer og for lave salgspriser.  

Dette bekreftes også av BIOPAs funn i naboområdet Baranya hvor nærmere 80% er 

misfornøyd med markedet, igjen for høye innkjøpspriser og for lave salgspriser (ref. vedlegg  

9, side 12). 

 

1.4. Metode/undersøkelsesdesign 

 

1.4.1. Metodisk grunnlag 

I vårt oppdrag er det et krav at vi involverer oss sterkt i prosjektet og styrer arbeidet. Vi deltar 

i liten grad i faglige spørsmål, men koordinerer arbeidet og legger til rette for at de ulike 

partene møtes og at oppgaver som skal løses defineres. Vi intervenerer og stopper aktiviteter 
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som ikke er avtalt eller som ikke tjener prosjektet. 

Samtidig gjennomfører vi undersøkelser om hvordan 

prosjektet fungerer og gjennomfører eksportleveranser 

for å verifisere at kvalitet på produkt og levering kan 

oppnås. Denne læringen (fra eksperimenter) meldes så 

tilbake til partene i prosjektet som kan justere og 

optimalisere produksjon og levering. 

Ved neste leveranse kan man så se om forbedringene 

er iverksatt og om dette gir den forventede gevinst og 

at erfaringer akkumuleres. 

Vårt mandat og vår deltakelse i selve prosjektet kan oppfattes som om det ikke gir 

tilstrekkelig distanse til oppgaven for å gjennomføre en uhildet forskning. Dette er et sentralt 

metodisk problemområde som også viser seg å være en betydelig debatt innen universiteter og 

det akademiske miljø. Vi vil prøve å gi en redegjørelse i forhold til gjennomføringen av vårt 

prosjekt og påpeke eventuelle farer med vår deltakelse som prosjektarbeidere. Tradisjonelt har 

forskere prøvd å observere hva som skjer og tolke disse observasjonene og målingene for å 

skape ny læring og forståelse. Likevel er det mer enn 40 år med tradisjoner inne forskning der 

også forskere deltar mer eller mindre i forskningsprosjektet for å styrke læringseffekten og 

skape forandringer. Denne tradisjonen kalles gjerne for aksjonsforskning og tillater at 

forskeren selv spiller en aktiv deltaker rolle og kan intervenere i prosjektet. Dette er meget 

omstridt tema i det akademiske miljø og vi vil ta fram noen viktige aspekt for vårt prosjekt. 

 

Aksjonsforskning 

”Aksjonsforskning er studiet av sosiale sammenhenger, med henblikk på å forbedre kvaliteten 

på handlingen i denne situasjonen”. Greenwood og Levin (1998) 

Tre elementer må være på plass: 

• Generering av kunnskap gjennom aktiv deltakelse av prosjektdeltakere er et eget mål i 

arbeidet; 

• Forskere deltar som lærere og fasilitatorer i prosessen; 

• Slike prosjekter har som mål å endre forholdene lokalt slik at de som er involvert kan ta 

større ansvar for egen utvikling. 

Prosjekter av denne typen foregår ved at det utvikles et tett samarbeid mellom 

prosjektaktørene og forskerne der målet er å forbedre kvaliteten i en prosess. En felles 

kontinuerlig refleksjon over arbeidet og prosessen er viktig, og jevnlig tilbakemeldinger om 

Figur 1: Plan – Do – Check – 

Act  
 (Edwards Deming 1993)     
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resultater må bearbeides for å skape nye forbedringer og justeringer. Kunnskap utvikles derfor 

i fellesskap mellom aktørene og de som er involvert i kunnskapsfeltet der målet er å skape 

planlagt utvikling og endring. (sitat litteraturstudie, Vestnorsk Forskerutdanning 2006). 

 

Community Based Reasch 

I 1988 involverte universitet i Illinois seg sterkt  i et prosjekt der professorer, 

landskapsarkitekter, arkitekter og planleggere fra universitetet skulle planlegge fornying og 

revitalising av  østre del av St..Louis. To år senere gjennomførte prosjektet en evaluering med 

mer enn 40 intervjuer for å vurdere effekten av prosjektet. ”There`s not a singel improvement 

that has been made in Eastern St. Louis that came from one of these university consultance. 

The damn thing we need is another academic study telling us what any sixth grader in town 

already knows.Hell, just send us the money and we will fix our own problems”. Det ble 

oppdaget en stor sprik mellom akademia, forskning og lokale opplevelser av behov for 

fornying. Universitetet i Illinois reorganiserte sin forskning og involverte lokalsamfunnet i 

mye større grad og deltok selv i arbeidet som skulle forskes på. Prosjektene ved dette 

universitetet har mottatt mange forskerutmerkelser etter dette basert på egen deltakelse og 

involvering fra brukere i forsknings- og utviklingsprosjekter. (Reardon 1995 s 49) 

 

Det er blitt mer aktuelt og anerkjent i dag at forskning kan foregå på et høyt akademisk plan 

selv om forskere selv er delaktige i prosjektet og at den tradisjonelle distansen ikke lenger 

eksisterer. Effekten av tradisjonelle forskningsprosjekter ser ut til å ha for liten effekt på sine 

omgivelser til at de gir troverdighet i forhold til forandring. ”Though  some researchers 

conductiong traditional academic research believe that the information they produce will 

leave change, generally change is only incremetal  and it may not be change that benefits 

underserved communities”.  (Greenwood & Levin 2000, s. 78) 

Det er imidlertid viktig at utvalg og datainnsamling forgår etter høye etiske og metodiske 

prinsipper når distansen er så liten. 

 

Innovasjon og læring gjennom eksperiment 

Et viktig element i å endre prosesser er å gjennomføre kontrollerte eksperimenter slik at 

detaljer blir synlige og effekten kan fastslås. Våre forsøk i Erdut kommune er i stor grad 

sosiale eksperimenter der vi søker å få til samarbeid mellom produsenter av frukt og grønt for 

å kunne oppnå krav fra en krevende kunde og skape høyere inntjening lokalt. ” Sosiale 

eksperimenter er en måte å håndtere usikkerhet, kompleksitet, uvitenhet og endringsbehov på 
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med det mål å forene handling med læring” (ref Per Hetland forelesning 21.04.06). Vi ønsket 

å både benytte piloteksperimenter og demonstrasjonseksperiment som to varianter inne denne 

arbeidsmetoden.   

Piloteksperimenter: Brukes for å teste ut i småskala en prosess uten å risikere for store tap, og 

skaffe erfaringer til å kunne utvide volumet senere. Dette er selve den innovative testen på om 

det lar seg gjøre og om det kan utvides. 

Demonstrasjonseksperimenter: Formålet her er å vise at nye metoder, ny teknologi virker og 

er bedre ved at inntekter kan økes, kostnader reduseres eller nye muligheter viser seg å 

eksistere. Viktigste formål videre er å vise andre (adoptere) nytten ved den aktuelle 

innovasjonen.  

Denne beskrevne metodikken ble lagt til grunn også i innledende faser i Erdut.  

Første sesong ønsket vi å prøvekjøre en tenkt prosess for å vurdere resultater og å lære opp 

produsenter (piloteksperiment 2005) for så utvide eksperimentet til å omfatte flere 

produsenter og større volum (demonstrasjonseksperiment 2006). Vår målsetning med begge 

typene av eksperiment var å få til simuleringer for å se det er mulig å få til en eksport med 

høye kvalitetskrav og at det forelå et potensiale for økt inntjening for produsentene i regionen. 

Samtidig ville disse eksperimentene gi oss verdifulle opplysninger om hva som fungerte og 

hva som måtte forbedres uten at det ble for høy risiko for partene. 

 

Oppsummering 

Selv om vi var aktivt med i prosjektet, deltok vi ikke med faglige råd i forhold til 

kvalitetskrav, dyrkingsmetoder, transport eller emballasje. Vår oppgave var å sørge for at 

relevante parter møttes, at prosjektet hadde nødvendig framdrift og at det ble avholdt 

seminarer der læring og utvikling forgikk.  Vi hadde derfor ikke dirkete ansvar for de 

produksjonstekniske detaljene, men likevel mandat til å intervenere. Denne posisjonen ga oss 

en fin anledning til å gjennomføre gode undersøkelser og foreta evalueringer av prosjektet. 

For å styrke kvaliteten på undersøkelsene, vel vitende om at dette burde vi gjøre siden vi var 

involvert i prosjektet, benyttet vi ”Innovator”, en teknologi som i stor grad anonymiserer 

deltaker i forhold til forskeren.  

 

”Innovatoren” 

Dette er et system som ved hjelp av fjernkontroller lar deltakere stemme over utsagn i et møte 

uten å måtte oppgi sin identitet. En påstand blir vist for alle deltakere ved hjelp av en 

videokanon. Deltakerne kan så både velge eller gi utsagnet en ”rating” ved hjelp av 
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fjernkontrollen. På denne måte blir deltakerne minimalt påvirket av gruppepress, både fra 

andre aktører, men også fra oss som både deltar i prosjektet og gjennomfører undersøkelsen.  

En dataenhet regner så ut spredning og score fra deltakerne på de ulike påstander. I disse 

undersøkelsene har vi også lagt inn ”pair-voting” der vi ber deltakerne velge en av to 

påstander og på denne måten sammenligner vi alle påstandene mot hverandre. (se vedlegg 10 

og 11) 

 

1.4.2. Utvalg og innsamlingsmetoder: 

Utvalg 

Vår målgruppe var primært produsenter av frukt og grønt i Erdut, innkjøpere og 

beslutningstakere i COOP Norge. 

Siden dette ble et lite utvalg (7), utvidet vi gruppen i Erdut med å innbefatte studenter og 

lærere ved landbruksskolen i området. På denne måten ble det ca 20 deltakere som kunne 

representere produsenter i Erdut-området. Vi satte så opp en gruppe av økonomer, konsulenter 

og rådgivere som kjente prosjektet godt og som kunne representere et mer kritisk syn på 

situasjonen. På denne måten håpet vi å få fram noen motsetninger mellom gruppene som 

kunne brukes i drøfting og debatt, og som kunne fungere som kvalitetssikring av påstandene.  

Hos COOP Norge ble undersøkelsene gjennomført gjennom intervjuer og samtaler der 

påstandene fra produsentene i Erdut ble vurdert. COOP Norge deltok også på lokale 

befaringer og i møte med produsenter i Erdut. 

 

Innsamlingsmetoder 

Kvantitative metoder: Vi gjennomførte en kvantitative undersøkelser tidlig i prosjektet der vi 

kartla produsenter i 33 landsbyer. Videre tilrettela BIOPA sin kvantitative undersøkelse for 

oss med oppdatert informasjon i 2006. 

 

Kvalitative undersøkelser: Vi ønsket å finne ut hvilke faktorer som var avgjørende for å få til 

en godt fungerende eksport av frukt og grønt. Dette ut fra en forståelse av at det å lykkes på 

eksportmarkedet ville medføre at prosesser og dyrkingsmetoder måtte innoveres og legge 

grunnlaget for å skape bedre inntjening på sikt. 

Vi definerte tre forskningsspørsmål for å lede oss i arbeidet med disse undersøkelsene. Disse 

er klargjort og beskrevet i kapittel 2. 
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Når vi arbeidet med de kvalitative målingene var det viktig å ha en klar og entydig 

spørsmålsformulering slik at alle deltakerne forstod spørsmålet likt og kunne gi konkrete svar.  

Vi kom fram til at følgende spørsmål ville virke klargjørende for å søke etter årsaker: 

”Det er for lav inntjening hos produsenter av frukt og grønt i denne regionen: Hva tror du er 

årsaken til dette?” 

Gjennom samtaler og intervjuer samlet vi sammen de mulige årsakene som ble satt fram og 

disse ble oversatt til lokalt språk og lagt inn i Innovatoren. På denne måten etablerte vi en 

innsikt i problemstillingene blant deltakeren, og fikk fram en liste over mulige årsaker til at 

inntjeningen var for dårlig.  

 

Deltakerne følte nå et sterkt engasjement i undersøkelsen siden de var opptatt av 

problemstillingen, spørsmålene var klare og entydige og de hadde skaffet seg innsikt i 

problemområdet. Vi hadde fått fram en årsaks- virkningssammenheng som vi kunne 

undersøke, og som hadde klar korrelasjon til vårt eksportprosjekt ut fra hypotesen at økt 

inntjening var knyttet til evnen til å kunne levere eksportkvalitet.  

Fra produsentmiljøet deltok 18 personer i Innovator undersøkelsen 3. september 2006 ved 

landbruksskolen i Dalj. Fra konsulent- og økonommiljøet deltok 13 personer i samme 

undersøkelse 25. september 2006. Samtidig hadde man akkumulert erfaringer fra 

piloteksporten i 2005, som viste hvor de mer praktiske problemene oppstod.  

Med disse dataene hadde man nå en økt kunnskap og større muligheter for å skape 

forbedringer ved neste levering. 

 

Hvordan behandle ulike variabler 

I vårt prosjekt hadde de samme personene både foreslått årsakene til den lave inntjeningen og 

selv prioritert hvilke av disse mulige årsakene som var viktigst. Dersom det oppstår stor 

variasjon i gruppen vil dette umiddelbart synes på Innovatoren og det er vår oppgave å sette i 

verk en diskusjon om hva årsaken til dette avviket er. Dette kan medføre nye innsikt i emnet 

eller fjerne uklarheter som har ført til misforståelser.  

Dersom det derimot er store variasjoner mellom grupper, for eksempel mellom produsenter og 

rådgivere/ økonomer, vil dette medføre en viktig diskusjon om hvilket mentalt bilde som de 

ulike partene har på situasjonen, hvilke årsaks- virkningsforhold som gjelder i denne bransjen, 

om moderne kontra gammeldags produksjon og om kundens krav. Her vil fakta om 

kundebehov, erfaringer fra eksperimenter og erfaringer og fakta fra enkeltprodusenter bli lagt 

fram. Vår erfaring så langt er at det er i disse situasjonene at læringen foregår og at det 
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selvsagt er nødvendig å ha med forskere/prosjektledere som kan intervenere og styre 

prosessen. 

Kombinasjonen av kvantitative og kvalitative målinger samt opplevde erfaringer fra 

eksperimenter gjør at prosessen i dette arbeidet er svært innovativ og fører til vesentlige 

endringer i løpet av kort tid.  

 

1.4.3. Gjennomføring av undersøkelsene 

Sekundærdata 

BIOPA: Vi samarbeidet tett  med BIOPA, en organisasjon som hadde sitt utspring i 

Landbruksfakultetet ved J.J.Strossmajer Universitet i Osijek. De var en tung forskergruppe 

som arbeidet med undersøkelser av landbruksmiljøet i regionen og sa seg villig til å lage en 

spesialutgave for Erdut på engelsk som vi kunne få benytte (ref vedlegg 3). Denne 

undersøkelsen baserte seg på besøk hjemme hos produsenten med intervju, oppmåling av 

areal, telling av dyr og registrering av produksjon.  

 

Primærdata 

Vi samarbeidet med Økonomisk Fakultet, J.J. Strossmajer Universitet, Osijek, ved professor 

Slavica Singer om utforming av spørsmål til Innovatoren, organisering av kontrollgrupper 

som ikke var bønder og økonomiske beregninger.  

Vi iverksatt og gjennomførte flere undersøkelser selv: 

- Undersøkelse for å se på muligheter og virkelig produksjon av frukt og grønt i 33 

landsbyer i området rundt Erdut og Vukovar kommuner, i 2003. Undersøkelsen ble 

designet av BIP og utført av kommunerepresentanter på BIPs vegne. 

- Innovator: Undersøkelse blant elever og lærere på landbruksskolen i Dalj, 3. september 

2006. 

- Innovator: Undersøkelse blant produsenter som har deltatt i prosjektet, ved 

landbruksskolen i Dalj, 3. september 2006. 

- Innovator: Undersøkelse blant økonomer, konsulenter og lokale koordinatorer, 

kontrollgruppe med samme undersøkelse som for studenter og bønder, gjennomført i 

Vukovar 25. september 2006. 
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1.4.4. Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

Reliabiliteten kan defineres som påliteligheten i datamaterialet. Validitet betegner hvorvidt 

analysematerialet gir grunnlag for å trekke sikre konklusjoner. Vi har vektlagt å ha en åpen 

diskusjon om hva som kan være årsaker til lav inntjening, for så å bruke en styrt prosess for å 

rangere disse årsakene. Dette gjør at vi sikrer at alle årsaker som deltakerne mener er viktig 

kommer med, og dette styrker validiteten.  

Når det gjelder å skulle trekke klare konklusjoner så er det først og fremst gjennom 

eksperimenter og tester at den endelig erkjennelsen kommer.  Likevel er det tre kjennetegn 

som styrker reliabilitet og validitet i disse undersøkelsene: 

  

a) Det er et prosjekt med få deltakere der alle deltakerne deltar aktivt i både 

undersøkelsen og i utførelsen av prosjektet. De har et sterkt eierskap til undersøkelsen 

og prosjektet.  

b) Det er en bra kombinasjon av kvantitative og kvalitative innsamlinger, som 

understøtter hverandre. 

c) Teknologien rundt Innovatoren gjør at det er vanskelig å manipulere spørsmål eller 

gjennomføre doble agendaer for enkeltdeltakere.  

 

Generaliserbarhet 

Dette er et lite prosjekt med få deltakere og kan derfor ikke uten videre brukes som generell 

kunnskap. Likevel vil det foreligge et sett med kriterier som ser ut til å virke i et gitt tilfelle og 

som kan dokumentere både en prosess for forbedring og også tiltak som har virket i dette 

tilfellet.  

Imidlertid, dette vil i beste fall danne grunnlag for en hypotese for et nytt prosjekt, og etter 

hvert som dette arbeidet får mulighet til å teste metodene så vil generaliserbarheten øke. 

 

Oppsummering 

Undersøkelsen i dette prosjektet gir både nyttige og sikre gode data for å styre dette prosjektet 

videre. Våre forskningsspørsmål kan besvares ved at vi kan klargjøre årsaker til lav inntjening 

blant produsenter av frukt og grønt i Erdut og koble dette mot et eksportprosjekt som et 

alternativ for å løse denne situasjonen. Prosjektet er lite med få deltakere, men kan raskt 

utvides om nødvendig og dermed legge til rette for en viss økonomisk vekst blant produsenter 

av frukt og grønt i regionen. 
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Prosjektet gir høy lokal læringseffekt for alle aktørene som er med, men kan ikke uten videre 

brukes som et grunnlag for en generell tilnærming. Til det er dataene for få og for knyttet til 

lokale forhold. Likevel er det sannsynlig at mye av arbeidet kan benyttes som et utgangspunkt 

for lignende prosjekter. 

 

1.5. Organisering/samarbeidspartnere 

En konstellasjon etter en tilnærmet Tripple Helix variant med lokale myndigheter, lokale 

produsenter og undervisningsinstitusjoner lokalt og regionalt var de samarbeidspartnere man i 

utgangspunktet mente ville bidra best til å oppnå de målsettinger som var fastlagt og samtidig 

gi ønskede resultater til de lokale aktører. 

 

Forsøksleveransen i 2005 sesongen viste imidlertid at denne konstellasjonen langt fra var 

tilstrekkelig for å oppnå fastlagte målsettinger og ønskede resultater.  Foruten de tre 

produsenter som deltok, så ble Landbruksfakultetene ved universitetene i både Osijek og Novi 

Sad (Serbia) engasjert med spesialister innen dyrking av henholdsvis mais og meloner.  Disse 

spesialistene fungerte som rådgivere i hele produksjonsfasen, fra innkjøp av frø til riktig 

gjødsling og innhøsting.  Dette fungerte ikke tilfredsstillende da produsentene var svært lite 

interessert i å følge ekspertenes råd og hele tiden ”visste best selv” og ikke en gang kunne 

samarbeide faglig seg i mellom.  De lokale myndigheter hadde lite å bidra med i denne 

prosessen og den nødvendige infrastruktur som kjølekapasitet for å bringe temperaturen på 

produktene gradvis ned til transporttemperatur, måtte leies.  Nærmeste mulighet var ca. 30 km 

fra produsentene, var dårlig vedlikeholdt og brøt sammen umiddelbart før innlasting av 

konsum maisen. 

Løsningen for videreføringen av prosjektet ble derfor å synliggjøre COOP Norge som en 

meget krevende kunde direkte overfor produsentene.  I tillegg ble undervisningsmiljøene 

involvert på en mer indirekte måte.  BIOPA, en organisasjon som hadde sitt utspring fra 

Landbruksfakultet ved Universitet i Osijek, var i ferd med å avslutte en større undersøkelse 

blant ca. 270 familiedrevet gårdsbruk i regionen.  Noen av de data og konklusjoner som ble 

trukket, har vært av verdi for vårt prosjekt.  Lærere og studenter ved den lokale 

landbruksskolen i Erdut ble gitt en slags følgeevalueringsrolle idet de erfaringer som ble 

oppnådd etter hvert som prosjektet skred frem, ble formidlet og diskutert for å finne 

forbedringsmuligheter. 
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BIPs samarbeidspartner innen kredittgiving, NOA, ble engasjert for å kunne yte nødvendige 

kreditter til produsentene for innkjøp av frø og/eller stiklinger, bokser, paller osv. for transport 

til Norge. 

 

Oppsummert kan man si at organiseringen av prosjektet har vært følgende: 

o Undervisningsmiljøene har fremskaffet nyttige data for bruk i gjennomføringen 

av prosjektet, samt at erfaringer har vært formidlet til studenter og lærere underveis  

i prosjektet for å oppnå læringseffekt. 

o En av produsentene har fungert som koordinator og kunden har kommunisert direkte med 

denne produsenten. 

o Kreditter for nødvendige innkjøp gjort tilgjengelig gjennom NOA. 

o Vår funksjon har vært å overvåke prosessene og å foreta korrigeringer der dette måtte vise 

seg å være nødvendig. 

 

COOP Norge, som kjøper inn til ca. 1000 butikker over hele Norge, er en meget krevende 

kunde og de definerte sine kjøpskriteria for vann- og cantaloupe meloner ved å: 

- Spesifisere type produkter, størrelser og farge. 

- Spesifisere holdbarhet ved å angi minimum ”hylleliv”. 

- Spesifisere størrelser og styrkekrav for forpakning/bokser. 

- Spesifisere type og styrkekrav for de paller som skulle benyttes. 

- I tillegg ble det angitt hvilke gjødningstyper som kunne benyttes 

og informert om rutiner for bestilling, ordrebekreftelser, leveringssikkerhet, fakturering og 

betaling. 

 

2. Problemstilling og avgrensning 

2.1. Hovedspørsmål 

BIPs oppdrag fra var å iverksette og styre et prosjekt i Øst-Slavonia som rettes inn mot å 

skape et nytt og bedre system for produksjon og eksport av landbruksprodukter, og dermed 

skape et bedre inntekstgrunnlag for lokale produsenter og dermed bidra til økt økonomisk 

vekst i regionen.  Med dette som utgangspunkt har vi definert vårt hovedspørsmål som følger.  

 

En hovedutfordring for produsenter av frukt og grønt i regionen er lav lønnsomhet. Kan 

eksport være en strategi for å bedre lønnsomheten?  
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2.2. Operasjonalisering av hovedspørsmålet - forskningsspørsmål 

Jon Steinar Østgård, Wiggo Slåttsveen og Bjørn Reite er alle sentrale aktører i BIPs 

programmer og vi ønsket å benytte prosjektet i Kroatia til vår masteroppgave. Vi utarbeidet 

tre forskningsspørsmål for ytterligere å konkretisere problemstillingen og for få til en god 

styring av undersøkelsene.  

a) Hvilke faktorer er viktige for å få til en vellykket eksport av frukt og grønt fra Erdut 

kommune til Norge? 

b) Vil økt eksport kunne føre til økt inntjening på sikt for produsentene? 

c) Kan erfaringene fra Erdut kommune brukes for å få til en vellykket eksport av 

landbruksvarer andre steder? 

 

2.3. Avgrensing 

Vi valgte å avgrense prosjektet og rette det inn mot produsenter av frukt og grønt i Erdut 

kommune, dette med bakgrunn i mangel på eksisterende sekundærdata i regionen, samt at 

Erdut er den kommunen i regionen med flest produsenter (ref. vedlegg 6). Samtidig ville 

denne avgrensningen medføre at vår oppgave ble mer oversiktlig og håndterbar sett i relasjon 

til forskningsspørsmål.  

Når det gjelder den teoretiske drøftingen har vi i hovedsak avgrenset denne til teori relevant 

for studiet Master of Innovation Management.  

 

3. Utdyping av teori og klargjøring/definisjon av hovedbegrepene  

3.1. Teoriens relevans for problemstillingen 

I boken ” Understanding the process of economic change” fremhever North (2005) bl.a. 

følgende under overskriften ”Hvor går vi?” 

”A central thesis of this study has been that the non-ergodic nature of our world poses 

problems for dealing successfully with the endless novelty that humans confront as they 

evolve ever more complex and interdependent human environments. There are two part of this 

problem:  

- How well the minds of the members of a society have evolved the adaptability to confront 

novel problems, and; 

- Just how novel the problems are.” North (2005, s. 167) 
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Han reiser videre spørsmålet om vi har lært nok om hvordan vår hjerne tolker de 

menneskelige omgivelser slik at vi kan forstå kildene til tro, hvordan denne troen utvikles og 

spres og hvilke konsekvenser de har for menneskelig ytelser.. Med disse problemstillingene 

og spørsmålene så vil blant annet teori innen psykologi og organisasjonspsykologi være 

relevant for vår besvarelse.  

 

Han hevder videre at ingen økonomisk modell kan fange alle de intrikate bakenforliggende 

faktorer for økonomisk vekst i et samfunn. Mens kildene til produktivitetsvekst i 

organisasjoner er kjent, vil prosessen for økonomisk vekst variere i alle samfunn og reflektere 

kulturell arv, geografi, fysiske og økonomiske forhold. Disse problemstillingene kan vi blant 

annet relatere til samfunnsgeografi.  

 

Et av våre utgangspunkt er at vellykkede innovasjoner skjer i alle typer organisasjoner, både 

på samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individ/gruppenivå. I følge Kim og Mauborgne (2005) 

i boken ”Blue Ocean Strategy” er det uavhengig av om organisasjonen er: 

– Liten eller stor; 

– Om den opererer i attraktive eller ikke attraktive bransjer; 

– I nye eller etablerte markeder; 

– Høy eller lavteknologisk virksomhet; 

– Alder/kjønn på ledere; 

– Nasjonale opprinnelse. 

 

Hvis vi i tillegg legger til grunn Schumpeters definisjon av innovasjon så vil det for vår 

problemstillingen, som innebærer produktvikling og salg til et nytt marked, i tillegg være 

teorier omkring organisasjon og ledelse (prosesser), internasjonalisering og innovasjonsteori 

være relevante for vår problemstilling.  

 

Med andre ord hele pensum pluss litt til ved studiet i ”Innovation management”. 

 

3.2.Globaliseringsteori som ytre ramme 

Samfunnsgeografi som disiplin kan føres tilbake til Immanuel Kant, Alexander von Humbolt, 

Karl Ritter og Fredrich Ratzel. De brakte samfunnsgeografi fra en tradisjonell geografisk 

beskrivelse til forklaring og generalisering av relasjoner mellom fenomener. 
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Samfunnsgeografi kan defineres som studier av geografisk variasjon. En systematisk analyse 

av romlige mønstre, strukturer og prosesser.(Kilde: UiO) 

 

Et spørsmål som reises i litteraturen er om globalisering egentlig er noe nytt, eller om det er et 

fenomen og en konsekvens av en kontinuerlig utvikling (evolusjon – ref. Kondratieff 

sykluser).  En annen tilnærming til begrepet definerer globalisering som en filosofi – 

globalisme. En uunngåelig og irreversibel prosess. Uansett tilnærming beskrives begrepet 

globalisering som en prosess i den geografiske variasjon.  

 

I “Human geography” beskrives hovedelementene i globalisering som ekspansjon og 

intensivering av integrasjon og strømmer mellom nasjoner av: 

• Kapital 

• Mennesker 

• Varer og tjenester 

• Ideer 

• Kulturelle faktorer 

Definisjonen av globalisering innebærer at konsekvensene (positive eller negative), vil få 

forskjellig effekt gjennom rekkevidden, omfanget og betydningen av de forskjellige 

strømmene. Globalisering vil derav få forskjellig betydning for mennesker avhengig av i 

hvilken grad de berøres av strømmene, ref. forskjellene mellom ”nord og syd”, eller for de 

forskjellige nivåene – det globale, nasjonale, regionale eller det lokale nivå. Utover dette vil 

konsekvensene variere avhengig av nasjonalstatens tidligere eller nåværende valg av 

økonomisk filosofisk modell, med utgangspunkt i den kapitalistiske eller den marxist 

inspirerte modell. Sagt med litt andre ord: Globalisering er overalt, men er ingen homogen 

prosess.  

 

Lokalsamfunns og nasjonalstatens betydning er redusert og et komplekst system mellom 

stater er etablert 

Selv om nasjonale interesser fortsatt er staters viktigste drivkraft, er nasjonalstatens  

betydning redusert gjennom etablering av internasjonale avtaler, organisasjoner og  

institusjoner (FN, IMF, WTO, OECD etc) og restrukturering av stater til større regioner  

som EU, NAFTA og ”COMECON”. Dette er forsøk på internasjonal regulering av bl.a.  

kapitalens bevegelighet. Den kalde krigen har blitt erstattet med internasjonale reguleringer. 

Verdens maktsentra øker sin betydning på bekostning av nasjonalstaten 
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Et annet særtrekk ved globaliseringen er at helheten i det økonomiske systemet ikke er styrt, 

men drives fram av liberale markedsmekanismer via noen få sentra rundt i verden som alltid 

er åpne.  Byer som New York, Tokyo, London, Frankfurt, Singapore, Hong Kong og 

Shanghai er eksempler på dette og her vurderes og gjennomføres valutahandel og økonomisk 

utvikling. Signaler gis til regjeringer og bedrifter om utviklingstendenser og muligheter. 

Problemene er at det ikke alltid er rasjonelle grunner til endringene og dette gir rom for 

manipulasjoner som i stor grad kan påvirke det enkelte land. Kortsiktig spekulasjon i valuta 

og råvarer kan knekke enkelte lands økonomi og jakt på kortsiktig profitt virker både 

ufornuftig og urettferdig. Samtidig gir dette åpne systemet en sterk dynamikk som man ikke 

kunne oppnå gjennom en mer styrt utvikling. Det er rimelig grunn til å tro at enkelte 

reguleringer vil bli iverksatt for å dempe effektene av spekulasjon i framtiden. Beslutninger 

med lokale konsekvenser treffes andre steder i verden enn hvor mange av oss befinner oss. 

Dette kan for eksempel være OPEC hvor beslutninger vedrørende oljepris treffes, børser hvor 

retningslinjer legges for utvikling av rentesatser, beslutninger om militære aksjoner, f.eks 

USAs angrep på Irak som gir konsekvenser for nasjonalstater og menneskers velferd.  

 

Økt internasjonal handel og stor aktivitet av multinasjonale selskaper 

Eksport fra multinasjonale selskaper utgjorde mer enn 30 % av verdens samlede eksport 

(2001) og dette fenomenet har blitt framstilt som et av de viktigste argumenter for at 

multinasjonale selskaper overtar kontroll av både økonomi og kulturell utvikling. På slutten 

av 90-tallet var det 60.000 MNFs med ca. 500.000 ansatte utenfor ”morlandet”. Disse 

representerte 25% av verdens verdiskapning. 90% hadde hovedkontor i kapitalistiske land. 

Store merkevarer bryter ned lokale særegenheter og reduserer mangfoldet. Professor Theodor 

Levitt ved Harvard Business School lanserte i 1983 artikkelen ”The Globalisation of market is 

at hand” der han hevdet at lavere markedsføringskostnader ville føre til at de multinasjonale 

selskapene med sterke merkevarenavn vil dominere produktutvalget i framtiden, og det ville 

finne sted en standardisering av produkter. Hans fargerike beskrivelser gikk verden over og 

han ble raskt framstilt som ”markedsføringsguru” og ble mye sitert. Eks.: “During the Biafra 

war daily television reports show soldiers carrying bloodstained swords and listening to radio 

and drinking Coca-Cola.” 

I 1983 var imidlertid ca 1/3 av verdensmarkedet stengt på grunn av kommunismen, men når 

dette endret seg på slutten av 1990 tallet så det ut som dr. Levitt hadde rett. McDonalds åpnet 

i Moskva og på TV så man folk stå i lange køer for å spise hamburgere. Kinesere åpnet Coca-
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Cola bokser på TV i beste sendetid og de store markedsføringsselskapene lanserte globale 

merkenavn som var inspirert av esperanto eller kjente verdensnavn. ( Diesel, Gas, Novartis, 

Invensys etc). Aksjene til McDonalds og Coca – Cola gikk sterkt opp. 

Så skjedde noe helt uventet: Folk begynte å etterspørre lokale varianter basert på lokal kultur, 

og på slutten av 1990 tallet ble nesten samtlige styreformenn i de merkevareorienterte 

internasjonale selskapene skiftet ut. I mars 2000 skrev den nye styreformannen i Coca-Cola, 

Douglas Daft følgende: ”Coca-Cola had traditionally been a ”multi-local” company, but as 

globalisation had gathered pace, it had centralized its decision-making and standardized its 

practices. We were operating as a big, slow, insulated, sometimes even insensitive “global” 

company. We were doing it in a new era when nimbless, speed, transparency and local 

sensitivity had became absolutely essential to success. The next step for going global is to be 

going local”. 

( Ref. Artikkel i Financial Times 6. mai 2003 / Richard Tomkins) 

 

Denne utviklingen står plutselig i direkte kontrast til Dr. Levitts forskning og forutsigelser fra 

80-tallet. Senere kom boken til Elisabeth Moss Kantner (MIT / Harvard) som ytterligere 

understreket budskapet i ikke standardisert produksjon. (“When the Giants  learn to dance”.) 

Budskapet er at store selskap har store problemer med å tilpasse seg kunders økende behov 

for tilpassede produkter og ønske om skreddersøm, med mindre de desentraliserer 

beslutninger (evt. splitter opp selskaper) og differensierer produkter tilpasset lokale forhold.    

Coca-Cola har tatt konsekvensene av dette, og eier nå mer enn 200 lokalt baserte merkevarer. 

McDonald varierer i store grad menyer til lokale forhold, og MV har programmer tilpasset 

enkelte land og regioner. Det oppstår og markedsføres flere lokalbaserte merkevarer enn noen 

gang med stor suksess. Selv i et land som dagens Serbia oppstår det nå merkevarer inn klær 

og tekstiler, sko og matproduksjon som spres til omliggende land med stort hell. Høy grad av 

differensiering i produktene og attraktiv design – kombinert med høy kvalitet og 

konkurrerende pris – gjør at de lokale produktene og merkene vinner fram. Men, ikke alle 

bransjer er like avhengig av skreddersøm, f. eks elektronikkindustrien som mer kan basere seg 

på standardproduksjon.  

 

Framvekst av NGOer 

Globalisering og ny teknologi har også gitt nye muligheter for grupper av engasjerte personer 

til å organisere seg og påvirke utviklingen i ulike sektorer. Alt fra kulturelt fokuserte grupper 

innen musikk og kunst til aksjonsgrupper innen miljø og politikk. Det er en spennende 
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utvikling som kan skape nytt engasjement i befolkningen, revitalisere tankene om 

demokratisk deltakelse og ha en reell påvirkning av samfunnsutviklingen. Attack og Belona er 

slike organisasjoner på miljø siden. Dette kan selvsagt også benyttes av miljøer som har 

destruktive hensikter, eks. terrororganisasjoner, rasistiske og nazistiske bevegelser. 

 

Internasjonalisering av kapital  

Siden 1970 tallet har internasjonale investeringer i utlandet økt med i gjennomsnitt 13 prosent 

pr år og på slutten av 1990 tallet var det registrert mer enn 60.000 multinasjonale selskaper. I 

2001 stod disse selskapene for mer enn 30 % av den totale eksporten i verden. Flere og flere 

nasjonale selskaper flytter deler av arbeidskrevende produksjon til land med lavere 

arbeidslønninger og bidrar dermed ytterligere til flyt av investeringer, arbeidskapital og varer 

over landegrensene. Handelshindringer bygges gradvis ned gjennom internasjonale avtaleverk 

(WTO) så vel som gjennom mer konkrete bilaterale handelsavtaler. (eks. Utflytting av norsk 

møbelindustri til Litauen der tilgang på bruksareal og tollfrihet er nedfelt i avtale mellom 

landets regjerning og de norske bedriftene: “Little Sunnmøre”).  

Lovverket som regulerer kapitalflyt mellom datterselskap og moderselskap i ulike land gir i 

tillegg driftsmessige fordeler bl.a. når det gjelder beskatning, og dette kombinert med billig og 

godt skolert arbeidskraft i andre land, kan gi bedriftene vesentlig kostnadsbesparelser.  

Likevel er det grunn til å påpeke at det å kunne nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i 

globaliseringskonseptet, krever både vesentlig kompetanse og kapital og dette favoriserer de 

allerede rike og velutviklede land. 

 

Lovverket som regulerer kapitalflyt og handelssamarbeid i verden er i hovedsak utviklet av 

den vestlige verden, og det er en tendens til at handelshindringer som gagner denne delen av 

verden opprettholdes. Det er lett å forstå at denne praksisen oppfattes av mange som 

urettferdig og førte til sterk motstand bl.a. på G8 møtene i Seattle, Göteborg og Genova. I 

følge NORAD (Norwegian Agency for Development) er landbrukssubsidier i den vestlige 

verden nå like store som det samlede bruttonasjonalproduktet i hele Afrika. Skal friere flyt av 

kapital, varer og tjenester virke positivt for flere må en mer rettferdig ordning etableres. 

 

Et annet problem med friere flyt av kapital er også økt hvitvasking og økt internasjonalisering 

av kriminell virksomhet. Den frie flyt av kapital samtidig som det fortsatt er mulig å benytte 

skatteparadiser og oppbygning av konglomerater av selskaper, utnyttes av kriminelle ligaer og 
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understøtter korrupsjon. Dårlig styresett og korrupsjon oppfattes av flere forskere som en av 

drivkreftene for at utvikling hindres i U-land ved at kapital forsvinner og investeringsklimaet 

blir dårlig.  

 

Konsekvenser av ny teknologi 

Innovasjonsdrevet teknologi bestående av robotteknologi, mikroelektronikk, bioteknologi, 

digital kommunikasjon og informasjonsteknologi, solenergi osv., har resultert i reduserte 

transport- og kommunikasjonskostnader som igjen har muliggjort produksjon i perifere strøk, 

men samtidig ført til at direkte investeringer har øket i sentrale strøk. Den nye 

kommunikasjonsteknologien representert ved Internett har også ført til ”fri flyt” av 

informasjon, kunnskap og ideer. Framvekst av internett og billige løsninger innen 

kommunikasjon er en viktig ingrediens for globalisering. Forflytning av kapital og effektiv 

håndtering av varer ville ikke vært mulig uten innovasjoner og utvikling av 

informasjonsteknologi. Styring av produksjonsprosesser i andre land og rask overføring av 

designdata er nødvendig for å kunne ”outsource” effektive produksjonsprosesser. Flere 

bedrifter ”fjernstyrer” sin produksjon i andre land, og beholder design og 

engineeringsavdelinger hjemme. Samtidig er små varelager og ”Just In Time-produksjon” 

viktig for å redusere kostnader og for å kunne tilfredsstille  kunder som i større grad enn 

tidligere ønsker å få tilpassede produkter.  

Dette ville være helt umulig uten bruk av avansert informasjons og kommunikasjons 

teknologi. For vanlige folk har også framvekst av Internett og mobiltelefoner vært av daglig 

stor betydning og gitt rom for mer fleksibel arbeidstid og større mulighet for å søke etter varer 

og tjenester.  

 

Stor reisevirksomhet og forflytning av mennesker. 

Det er betydelig større reiseaktivitet blant folk nå enn for 20-30 år siden. Gjestearbeidere fra 

tidligere Jugoslavia, Tyrkia, Pakistan og Italia gjorde sitt inntok i Tyskland og Skandinavia 

allerede på 70 tallet. Senere har det vært arbeidsinnvandring fra flere land og senest nå fra Øst 

Europa. Det har også vært en betydelig økning også av fritidsreiser og folk kan i dag reise 

verden rundt for en rimelig penge. Det er positivt med kulturutveksling og mindre 

fremmedfrykt, samtidig stimulerer dette til nye impulser. En ny næring som turisme gagner 

ellers utarmede strøk og gir mange arbeid. Samtidig er farene for omfattede epidemier 

sterkere til stede, og enkelte grupper utnytter stor reisevirksomhet til å skjule organisert 

sextrafikk og menneskesmugling. 
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Økning i etniske konflikter 

Identitet og etniske følelser har blitt et politisk virkemiddel – ref. tidligere Jugoslavia, Rwanda 

og Eritrea. Et paradoks for vår tid er at når integrasjon mellom land er økende så øker 

samtidig oppsplittingen i antall land i verden.  

  

Økende bevissthet omkring felles utfordringer 

• Miljøproblemer som klimaendringer og forurensning, ref. Kyoto-avtalen. 

• Grenseoverskridende sykdom og spredning av sykdom grunnet økende emigrasjon og 

bevegelse av personer mellom stater og verdensdeler. 

• Kriminalitet – internasjonale kriminelle nettverk for smugling og salg av narkotika, våpen 

og trafficing (salg av kvinner til prostitusjon). 

• Fattigdom – mellom 1965 og 1988 økte fattigdommen blant kvinner på landsbygda med 

47%.  

• Ubalanse mellom stater og verdensdeler – kapitalstrømmer og deres effekter er i ubalanse 

mht verdensdeler, land, sektorer og bedrifter. Fra 1960 til 1991 økte de 20% rikeste land 

sin andel av verdens inntekter fra 70% til 85%. I 2000 hadde de 100 største MNFs 

inntekter større enn summen av BNP i verdens 100 fattigste land.  

 

Uavhengig av om vi ser på globalisering som et fenomen, en filosofi eller som en prosess 

lever vi uansett hvor vi bor daglig med positive eller negative konsekvenser av globalisering.  

 

3.2.1. ”Time – space compression” 

En dør til forståelse av samfunnsgeografi er begrepet ”tid og rom”, introdusert av geografen 

David Harvey i boken ”The Conditions of Postmodernity”.  Han beskriver kompresjon av tid 

og rom som en prosess ”in which time is reorganized in such a way as to reduce the 

constraints of space, and visa versa”. Dette innebærer en prosess som favoriserer reduksjon 

av avstand i tid og rom. Et eksempel på en slik prosess kan være e-læring hvor kunnskap kan 

formidles til samme tid på forskjellige steder i verden. I dette tilfellet er avstand i tid og rom 

redusert til null. Begrepet ”time – space compression” benyttes ofte for å forklare: 
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- Markedsutvidelser/den kapitalistiske 

modell 

- Behovet for radikale endringer i våre 

oppfatninger av tid og rom. System og 

personer som representerer den 

”sykliske” tilnærmingen fremheves.  

 

”Time space compression” kan brukes for å 

forklare utviklingen fra maskinbyråkratiet 

til den innovative lærende organisasjon. 

Maskin-byråkratiet er designet for effektivitet og kjennetegnes av: 

- Store enheter 

- Formalisering 

- Spesialisering 

- Planleggere og analytikere er viktige ressurser  

- Stabil omverden og teknologi 

Dette er en beskrivelse som passer godt på situasjonen i tidligere planøkonomiske nasjoner. 

Adhockratiet ”den ultimate innovative organisasjon” kjennetegnes av: 

- Ekstremt organisk 

- Orientert mot innovasjon og løsning 

- Gjensidig tilpasning med omgivelsene 

- Markedsorientert 

- Kunnskapsbasert 

(Mintzberg, 1979) 

 

En forutsetning for universell relevans er en felles standardisert oppfatning av tid og rom. Vi 

definerer her to signifikante forskjeller. Tid og rom som abstrakte begrep eller tid og rom som 

mer syklisk begrep. 

 

Den ”sykliske” tilnærmingen 

Kairos  Tid beskrevet som et bestemt, spesifikt tidspunkt 

Fopos  Sted som et konkret begrep 

 

Figur 2: Time space compression 
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Handlinger baseres på kollektive tradisjoner, for eksempel bestemte tidspunkt for å så og 

høste grønnsaker og korn. Dette er jordbrukssamfunnenes tilnærming og representerer i denne 

sammenheng en innovasjonsfiendtlig tilnærming. 

 

Den ”abstrakte” tilnærmingen 

Chronos  Tid som løper i uendelighet fra startpunkt x. 

Chora  Rom et abstrakt begrep 

 

Denne tilnærmingen representerer den kristne og jødiske tradisjonen, og innebærer at 

mennesket står over naturen. Dette er en innovasjonsvennlig tilnærming og grunnlaget i 

liberalistiske modernistiske tilnærming til begrepet tid og rom. Avstand i tid og rom betraktes 

som flaskehalser for utvikling som bekjempes gjennom stadig nye innovasjoner. Harvey 

påpeker at disse innovasjonene utgjør kjernen i den kapitalistiske historie, eksempler på dette 

er jernbanen, dampskip, telegrafen, bilen, radio og TV, jetfly og IKT. Disse innovasjonene har 

bidratt til å gjøre verden mindre, samt skapt et marked av globale produsenter og forbrukere, 

samt en imaginær pengestat i konstant bevegelse for å oppnå best mulig profitt. 

  

Selv om dette betegnes som ”abstrakt”, finner man allikevel strømninger i tid og rom som er 

konkrete. Eksempler på dette kan være 

- Kapital, når så langt nettverkene rekker. 

- System hvor individer er i interaksjon med kun 4 til 5 andre samtidig. 

- Nettverk som er både lokale og globale – med forskjellige konsekvenser for by-land, i-

land og u-land etc.  

- Elektroniske strømninger er virkelig strømninger (avhengig av maskiner og mennesker for 

å fungere) 

 

Det kapitalistiske system ”angriper” vårt forhold til avstand i tid og rom og skaper en global 

”økonomisk lekegrind”, med positive og negative konsekvenser, og hvor målet er øket profitt. 

 

3.2.2.”The fast and the slow world” 

En konsekvens eller et resultat av globaliseringen er den økende oppdeling i verden av de som 

er aktive deltakere i prosessene og de som i større eller mindre grad er passive deltakere. En 

annen betegnelse på dette er ”fast world” og ”slow world”.  
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”Fast world” 

Denne utgjør ca. 15% (900 millioner) av verdens befolkning og består av mennesker, steder 

og regioner direkte involvert som produsenter og forbrukere i: 

- Internasjonal økonomisk aktivitet (direkte investeringer, eksport og finansmarkeder gjerne 

med utgangspunkt i globale byer) 

- Moderne telekommunikasjon (mellom 550 og 575 millioner hadde i 2002 tilgang til 

Internett) 

- Materialistisk forbruk (moter innen klær, internasjonale kjeder og brands) 

- Verdensomspennende nyhets og underholdningsnettverk (global kultur) 

 

De direkte involverte regioner defineres som kjerneregioner i globaliseringen. De tre viktigste 

av disse er Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia bundet sammen i strømmer av investeringer, 

handel og kommunikasjon.  Dette er regioner som dominerer internasjonal handel, 

kontrollerer teknologiske innovasjoner og har høy produktivitet og en diversifisert økonomi. 

Således et produkt av kapitalismens globale ekspansjon.  

 

Deltakere i ”the fast world” finnes imidlertid også i regioner av ”the slow world” og visa 

versa, enten som produsenter eller forbrukere av produkter, informasjon, kunnskap og kultur. 

Effektene får således både globale og lokale konsekvenser, og mennesker kan leve i en 

hverdag bestående av begge virkeligheter. Selv om vi gjennom våre psykologiske 

sekundærprosesser ”bombes” av informasjon fra den modernistiske verden, har vi allikevel 

behov for familiær og kulturell tilhørighet og identitet. Den menneskelige geografi forsvinner 

ikke, men endres over tid.  

 

Den sterkeste drivkraften for utvikling er i dag Internett – world wide web – utviklet som et 

desentralisert datanettverk på begynnelsen av 1970-tallet og sponset av det amerikanske 

forsvarsdepartementet.  

 

”Slow world” 

Består av de resterende 85% (6 milliarder) av verdens befolkning hvor mennesker, steder og 

regioner i begrenset grad er involvert i overnevnte prosesser som følge av globaliseringen. 

Disse regionene deles i to nivåer: 

 

1- Perifere regioner  Karakteriseres av avhengighet og lite makt i   
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UTVIKLING
Et diffust begrep

vanligvis positivt ladet, men kan også 

innebære endring til det verre.

Motpol er underutvikling

PERSPEKTIV
Globalt, inter-

regionalt, nasjonalt, 

regionalt eller lokalt

PROSESS
Dynamisk endring 

fra en tilstand/

posisjon til en 

annen. Eksempel fra 

fattig til rik.

STADIER/NIVÅER
Eksempler er BNP, 

produktivitet, 

inntekt, kjøpekraft 

eller som uttrykk for 

regional utvikling.

FORANDRING
All utvikling er 

forandring, men all 

forandring er ikke 

utvikling. Et mer 

nøytralt begrep. 

TILGANG TIL 
TEKNOLOGI

Bruk av og tilgang til 

FoU. Eksempel 

Internett og virtuelle 

gettoer, patenter 

(IPR). 

STRUKTUR
Innovasjon Norge, 

regionale 

utviklingselskaper.

UNDP, EBRD

KVANTITATIV KRITERIA
Eksempler er BNP/GDP, BNP 

pr. capita, macroøkonimiske 

trender etc

KVALITATIV KRITERIA
En forutsetning for å måle disse er 

at de kvantifiseres. Eksempler 

utdanning, miljø, livskvalitet, 

politisk deltakelse etc.

MÅLEPROBLEMATIKK
Hvordan måle utvikling?

INNGANGER
Individ (+/-),kjønn, 

alder, bedriften, 

gruppen, 

organisasjonen, etnisk 

tilhørighet etc.  

TIDSFAKTOREN
1 - Har hendt

2 - Hva skjer nå?

3 – Hva kommer til å skje 

(scenario,prognoser)

4 – Den ønskede 

fremtiden

ØKONOMISK 
ORGANISERING
Fusjoner, fisjoner, 

kommune-

sammenslåing etc. 

UTVIKLINGS-
TENKNING

Utviklingsidelogier

Utviklingsstrategier

Utviklingsteorier

internasjonal handel, primitiv eller enkel teknologi, lite  

differensiert produksjon og lav produktivitet. 

2- Semiperifere regioner  Et mellomnivå, disse kan unytte perifere regioner, men  

blir selv utnyttet av kjerneregioner.  

 

Denne inndeling følger ikke nødvendigvis landegrenser, perifere og semiperifere regioner kan 

også finnes i land i kjerneregionene. Eksempler kan være lite utviklede områder på 

landsbygda, regioner hvor industri taper for internasjonal konkurranse og legges ned eller 

”slumområder” i tilknytning til større byer.  

 

Globalisering, representert ved et verdensomspennende kapitalistisk system som involverer 

flere og flere regioner, skaper allikevel økte forskjeller mellom kjernen og periferien.  

- Forskjellen mellom de fem fattigste og fem rikeste land ble tredoblet mellom 1960 og 

2000. 

- Urettferdig fordeling basert på regional tilhørighet – mennesker kan ikke fritt velge. 

Forskjell på frivillig valg, mulighet for valg og ikke mulighet for valg.  

- Kjerneregioner har blitt avhengige av billig og uorganisert arbeidskraft i periferien, 

menneskene føler seg som en konsekvens av dette utnyttet og marginalisert. 

  

3.3. Utviklingsteori 

Søk på Internett for å 

finne definisjoner av 

begrepet 

utvikling/development 

resulterte i flere sider 

med definisjoner. I 

mange av definisjonene 

er begrepet koblet med 

innovasjon og 

entreprenørskap, 

eksempel ”chemical or 

physical process which 

converts a latent image    Figur 3: Utvikling, tilnærminger til begrepet (egenutviklet fig.) 



 
 

38 

into a visible image”. Men begrepet har nok i en samfunnsgeografisk tilnærming en videre 

betydning. Begrepet brukes på alle områder i samfunnet og av mange faglige og filosofiske 

retninger. Påfølgende figur gir en illustrasjon av noen tilnærminger til begrepet.             

Den vanlige beskrivelse av ordet i vår samfunnsgeografiske tilnærming har sitt utgangspunkt 

fra 1800-tallet og fokuserte på samfunnsmessige økonomiske prosesser som passerer 

forskjellige stadier. Gjerne målt med utgangspunkt i land eller geografisk avgrensede områder 

og med tradisjonelle økonomiske kvantitative kriterier. Begrepet underutvikling ble 

introdusert etter 2. verdenskrig og ble benyttet av blant andre president Truman som en  

beskrivelse av land som ikke hadde samme levestandard som de vestlige. 

 

En annen tilnærming benyttes av UNDP. Her argumenters det at utvikling er mer enn en 

økonomisk vekst. Menneskene representerer nasjonenes virkelige verdi. Målet for utvikling er 

derfor i følge UNDP ”to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy 

and creative lives”. (Mahbub ul Haq, http://hdr.undp.org/hd/). Viktige stikkord i denne 

sammenheng er tilgang til kunnskap, mat og helse, tilfredsstillende inntekt, sikkerhet mot 

fysiske og psykiske overgrep og kriminalitet, fritid, politisk og kulturell frihet og 

samfunnsmessige påvirkningsmuligheter. Med denne ”humanistiske” tilnærmingen til 

begrepet utvikling måles fortsatt økonomiske faktorer, men i tillegg også mer kvalitative 

faktorer.  

 

Hvilket utgangspunkt som legges til grunn har mye å gjøre med den tankens tilnærming. Det 

innebærer valg av utviklingsideologi, utviklingsteori og utviklingsstrategi. Vi fremhever 

spesielt den endogene tilnærmingen. 

 

Denne teoretiske tilnærmingen vokste frem fra midten av 1970- tallet, inspirert bl.a. av den 

østerrikske økonomen Joseph Alois Schumpeters (1883 – 1950) teorier. Molle og Cappellin 

(1988) innførte begrepet endogen vekstteori for å få fram at løsningen til regional vekst ligger 

i ”endogene faktorer eller forhold”. Det er arbeidskraftens kvalifikasjoner, tekniske og 

organisatoriske kunnskaper, sosiale og institusjonelle strukturer som er avgjørende. De 

endogene teoriene skiller seg fra de nyklassiske ved at de er relativt pessimistiske med hensyn 

til automatiske likevektsmekanismer. Hovedideen er at vekst baseres på egne ressurser og 

kompetanse. Dette perspektivet vil stimulere kunnskapsoverføringer gjennom å utdype og 

intensivere kontakten mellom aktørene i periferien og til partnere i kjernen og vektlegge en 

bærekraftig økonomisk og miljømessig utvikling. 
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3.4. Kreativitet 

Guilford (1950) var den som ga opphavet til begrepet kreativitet i 1950, ordet ble basert på en 

sammenslåing av begrepene ”create + activity = creativity eller skape + aktivitet = 

kreativitet”.  

 

Kreativitet er et resultat av underliggende prosesser, på denne bakgrunn har Welsch (1980) 

definert kreativitet som følger: ”Kreativitet er den prosess, hvor nye unike ”produkter” 

skapes gjennom transformasjon av eksisterende ”produkter”. Disse produktene, nyttige eller 

unyttige, må være nye for den som har skapt dem, og ha verdi for den som skal bruke dem. 

 

DeGraff og Lawrence (Creativity at work, 2002) beskriver kreativitet på en lignende måte: 

”Hensiktsmessige aktiviteter som gir verdifulle produkter, service, prosesser eller ideer som 

er bedre eller nye. Aktivitetene kan utføres av individer, grupper eller organisasjoner”. 

Degraff /Lawrence henviser videre til at de kreative metodene må tilpasses ulike situasjoner 

og ulike typer organisasjoner. DeGraffs fire profiler: 

 

a) Incubate; Her vektlegges en langsiktig utvikling gjennom felles verdier og læring, der 

individene som deltar er samfunnsorienterte. Kreativiteten er ”evigvarende” og profilen 

settes ofte i sammenheng med organisasjoner med sterk fokus på personal- og 

organisasjonsutvikling.                                                           

b) Imagine; Denne profilen gjelder for personer og bedrifter som bruker kreativitet for å 

skape radikale brudd med fortiden, og som ønsker banebrytende idèer som kan endre 

markedet. Det er utbredt eksperimentering i disse bedriftene og hos enkeltpersoner i denne 

kategorien. 

c) Improve; Forbedring – en profil for organisasjoner som verdsetter kontrollerte endringer, 

og forbindes ofte med store og komplekse bedrifter. Personer i denne profilen er 

systematiske og praktiske, mens bedriftskulturen fokuserer på planlegging, systemer, 

prosesser og etterlevelse. 

d) Invest; Fokus på kortsiktige mål og aggressive bedrifter. Enkeltpersoner er fokusert på 

mål og resultater og motiveres av utfordringer, konkurranse og fortjeneste.  I bedrifter 

med denne profilen vektlegges raske resultater og den nødvendige aggresjon, disiplin og 

drivkraft for å oppnå disse. 
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Degraff/ Lawrence mener at kreativitet uansett profil er den viktigste redskapen en bedrift kan 

iverksette for å sikre framtiden. Her ligger kjernen til å skape fornying som igjen er 

grunnlaget for økt konkurransekraft. 

 

Taylor definerte i 1959 ca 100 ulike ord som alle kunne passe inn under ”paraplybegrepet”. 

Guilford innså også den viktige betydningen av kreativ aktivitet, nemlig divergent tenkning.   

 

3.4.1. Divergent tenkning  

Kreativitet forbindes ofte med intelligens og konvergent, logisk tenkning, men innen logisk 

tenkning er det evnen til å evaluere, til å kritisk analysere og velge korrekt alternativ blant 

flere mulige som teller, altså det å syntetisere kjent informasjon og trekke konklusjoner som 

gjelder. Divergent tenkning har derimot med det å produsere nye ideer, ny kunnskap og viten 

å gjøre, og originalitet - altså det motsatte.  

 

3.4.2. Kreativitetens kompleksitet 

M. Rhodes (1961) beskrev i sin presentasjon kreativitet som summen av de 4 P’er – plassen, 

personen, prosessen, produktene. 

 

Den kreative PLASSEN 

Med ”plass” defineres i følge Kristensson (2003) relasjonen mellom individer og deres 

omgivelser. Det er viktig for å få til kreativitet at det er et godt klima for å gjennomføre 

divergent tenkning. Dette betyr at det blir ”lov” å utfordre de bestående rutinene og at 

skjematenkning og gamle rutiner blir utfordret. Det er viktig at ledelsen aktivt stimulerer til at 

det bestående systemet skal utfordres, og at informasjon om hvordan ting fungerer blir gjort 

åpen og tilgjengelig.  

 

Det er også viktig at ledelsen er aktiv i å definere områder for forbedring og at de både 

observerer og kan intervenere i arbeidet. En slik tilnærming er utpreget systemteoretisk. Selv 

om vi snakker om individuell kreativitet, vil det være de løsningene som gagner systemet som 

blir prioritert. Derfor må systemet generere signaler om hva som er behov og problemer i 

systemet og hva som ikke er det. (Deming, 1996) 

 

Det er et komplekst bilde å få organisasjoner til å fungere godt, og alle forskere ser ut til å 

være enige om at organisasjonsklimaet er svært viktig. Under sitt foredrag ved ”The Prince 
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Bertils Symposium” i Stockholm i juni 1994, la Hirotaka Takeuchi fram en rapport som 

hevdet at en av de viktigste faktorene i å utvikle et godt klima for forbedring og innovasjon, lå 

i en langsiktig satsing på å utvikle organisasjonskunnskap blant ansatte (Knowledge Creation 

– Cognitive Organisational Knowledge ). Han hevdet at kunnskap som opparbeides blant 

ansatte om hvordan hele prosesser fungerer gir en kognitiv plattform for å kunne foreslå 

kreative løsninger, da disse løsningene som regel påvirker hele prosessen og ikke bare et 

enkelt område. Denne type systemkunnskap kan heller ikke lett uttrykkes i ord og beskrivelser 

men er mer innebygd kunnskap som føles, og etter hvert oppleves som selvsagt. 

Peter Senge (1990), som definerte begrepet den lærende organisasjon, refererer også til 

organisasjoner som systemorienterte, dvs de vektlegger helheten som et system og ikke bare 

enkeltdeler. Det å utvikle et godt klima for kreativitet ser derfor ut til å ha sammenheng med 

langsiktig læring, godt lederskap og evne til autentiske forhold mellom folk i bedriften. Dette 

understøttes også av Dennis Gioia (1985) der læring og observasjon av hvordan prosesser 

fungerer medfører økt forståelse og innsikt. Teres Enix Scott ( 1999) hevder i artikkel 

”Knowledge” at kunnskap er en viktig faktor for å få til god kreativ tenkning, ved at 

løsningene går mer direkte til problemets kjerne. Det er derfor sannsynlig at det er en sterk 

sammenheng mellom kunnskap, både konkret og en mer dypere forståelse, og bedriftens og 

enkeltpersoners evne til å finne nye kreative løsninger. Kulturen rundt personene vil kunne 

virke stimulerende på denne prosessen og ikke minst ledelsens forståelse av de mekanismer 

som fremmer et godt kreativt klima der uønskede skjema tenkning fjernes. I enkelte 

organisasjoner for eksempel, reiser ansatte på strukturerte besøk til andre bedrifter for å se og 

lære – og for å få inspirasjon til egne forbedringer og redusere skjematenkning 

(benchmarking). 

 

Den kreative PERSONEN 

Kan beskrives som enkeltindividers evne til konvergent og divergent tenkning, dette  

kan visualiseres i modellen på neste siste (figur 4). De personlige egenskaper vil være 

grunnlag for individuelle ytelser i den påfølgende utviklingsprosess. Nærmere bestemt 

interesse eller tenning for et problem eller en mulighet. I vårt tilfelle vil utløsende faktor for 

de lokale produsentene kunne være mulighet for øket inntjening gjennom tilgang til et nytt og 

bedre betalende marked.  
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Kunnskap  

Kompetanse kan defineres som følger: 

Kunnskaper, ferdigheter og evne som 

anvendes til å løse arbeidsoppgaver.  

Det skilles mellom:  

- Formell kompetanse: Fra 

utdanningssystemet 

- Uformell kompetanse: Kompetanse 

oppnådd utenom formelle  

       systemer  

Figur 4: Den kreative person (sammensatt modell)              -      Realkompetanse: Summen av   

                                                                                        personers formelle og uformelle  

                                                                                        kompetanse 

           -     Felleskompetanse:  Delt kompetanse 

      (St.meld. 41, 1997-98, s. 82) 

 

Nok et begrep som er innført er handlingskompetanse, definert som evne til å gjøre ting riktig 

første gang. Det snakkes her om sosial kompetanse, refleksjonskompetanse, fagkompetanse 

og metodekompetanse.  

 

Begrepene ”double loop learning” og ”single loop learning” mener vi også er relevante i 

forhold til innovasjon. ”Double loop learning” er at organisasjonen lærer seg å lære, noe som 

er nært knyttet til radikale innovasjoner, exploration, mens ”single loop learning” knyttes til 

de inkrementelle innovasjonene, exploitation (Nooteboom, 1999). 

 

Alle organisasjoner har kunnskaper og ressurser. For å utnytte disse effektivt i 

innovasjonsprosesser som gir konkurransefordeler for personer eller organisasjoner, bør 

ledere i følge M.Gjelsvik fokusere på de som er: 

- Verdifulle 

- Unike/sjeldne 

- Vanskelig imiterbare/kopierbare 

- Støttes av organisasjonen 

Dette er den såkalte VRIO modellen (value, rareness, imitability, organization) utviklet av Jay 

B.Barney. 
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Persepsjon

PERSEPSJONS -

SUBJEKT

PERSEPSJONS -

OBJEKT

SKJEMA

AFFEKT

MOTIVASJON

BIOLOGI

Kilde: Kaufmann 2003 s. 124Figur 3: Faktorer som p åvirker v år persepsjon

Mentale bilder/skjema skapes eller endres gjennom beviste og ubeviste mentale prosesser, 

også definert som persepsjon. I følge 

Kaufmann (2003) viser ”forskning at vi 

har en tendens til å feste oss ved de helt 

skjematiske grunntrekkene ved 

fenomener, og benytte dem som 

tolkningsgrunnlag når vi forstår hva som 

foregår”. Kaufmann, 2003 s. 21. Det 

hevdes også i Kaufmanns bok at ”vår 

persepsjon er avhengig av vår erfaring” 

Kaufmann, 2003 s. 125. Med andre ord, hva vi slipper gjennom persepsjonsfilteret, hjernens 

sekundærprosesser – bearbeiding av informasjon, er avhengig av primærprosessene, basert på 

skjemaer og intuisjon.  

 

Motivasjon - Amabile (1983) presenterer teori omkring individets interne kontra eksterne 

motivasjon som hemmende og fremmende faktorer for kreative handlinger. Amabile viser at 

den interne motivasjonen er vesentlig mer betydningsfull for individets evne til prestasjon enn 

den eksterne. I tillegg fremhever hun viktigheten av den enkeltes talent for oppgaven, og at 

oppgaveorientering og prosessene er relevante i forhold til de kreative utfordringene som skal 

løses. Amabiles forskning er i stor grad gjennomført på barn og mennesker i såkalte kreative 

yrker, vi mener derfor at eksterne faktorer som bl.a. belønningsmekanismer i Amabailes 

perspektiv må betraktes som nullfaktorer, så lenge de er tilstede i tilstrekkelig grad er de ikke 

viktige, ved fravær eller for lav tilstedeværelse vil de kunne virke som hemmende for den 

indre motivasjon. Dette kan sees i sammenheng med Herzbergs tofaktorteori – 

hygienefaktorer (de lavere og midtre nivåer i Maslows behovshierarki) og motiveringsfaktorer 

som individuelle eller kollektive prestasjoner, anerkjennelse, personlig vekst og 

utviklingsmuligheter (de øvre nivåer i Maslows hierarki). 

Amabile nevner også i sin artikkel at eksterne sosiale faktorer kan ha en signifikant betydning 

for kreativiteten og i perioder helt overstyre interne faktorer. Amabilie fremhever også de tre 

faktorene motivasjon for oppgaven, områderelevante ferdigheter og kunnskap omkring 

kreativitetsrelevante prosesser (ref. Guilford divergent og konvergent tenkning). 

 

 

 

Figur 5: Persepsjon 
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PLACE

”Den kreative 

plassen”

PERSON

”Den kreative

person”

PROCESS

”Den kreative 

prosessen ”

PRODUCT

”Det kreative

produkt”

(vare/tjeneste)

PROSESS

FORUTSETNINGER                                UTVIKLI NG                                         RESULTAT
(Input)                               (output)

Figur 5: Strukturell tiln ærming til kreativitetens 4 P, konvergent -divergent

Tenning

Situasjon

Problem

Plan 

implementering

Handling

Kilde: Guilford , 1971, Kristensson , 2003

FORBEREDELSE INKUBASJON ILLUMINASJON VERIFISERING
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Den kreative PROSESSEN 

Process (lat. Processus – movement) is a naturally or designed sequence of operations or 

events, possibly taking up time, space, expertise or other resources, which produces some 

outcome. (en.wikipedia.org/wiki/process) . Med denne definisjonen som utgangspunkt har vi 

definert innovasjonsprosess som følger: 

Naturlige eller planlagte sekvensielle handlinger/tilfeldigheter som ved bruk av tilpassede 

ressurser fører til introduksjon av en ny vare, en ny produksjonsprosess, åpning av et nytt 

arked, tilgang til ny(e) kilde for råmaterialer/halvfabrikata eller en ny organisering.  

Det må være kunnskaper tilstede for å kunne løse problemer og foreslå ideer som virker. 

Dette forutsetter at man greier å 

løsrive seg fra skjematenkning 

og mentale blokkeringer som 

nettopp kan oppstå som resultat 

av mye kunnskap om emnet (slik 

har vi alltid gjort det, og slik må 

de fortsatt være…). For å 

beskrive prosessen har vi valgt å 

benytte Guilfords (1950) tanker 

om divergent og konvergent 

tenkning kombinert med Wallas  

Figur 6: 4P divergent - konvergent (sammensatt modell)   (1926) modell for den kreative  

                                                                                                  prosess. Guilford etablerte 

begrepet divergent tenkning på bakgrunn av kritikk mot tidligere tester av intelligens. Disse 

målte kun den logiske konvergente tenkning, en analyse og syntese av kjent informasjon for å 

trekke konklusjoner. Den divergente tekning beskrevet av Guilford dekker de mentale 

prosesser og kognitiv tenkning som ligger til grunn for problemløsningen eller utvikling av et 

nytt produkt (Kristensson, 2003). Vi har i figur 6 forsøkt å sette disse modellene i 

sammenheng med Rhodes (1961) modell for de 4Per samt Kaufmanns åpne systemmodell.  

 

Forberedelse 

Motivasjon og energi for utvikling av ideen er beskrevet under forutsetningene for ideen. 

Denne fasen kan i følge Amabile (1996) beskrives som hovedsakelig divergent.  

 

 



 
 

45 

Inkubasjon 

I denne fasen er de ubevisste mentale prosesser (primærprosesser) i arbeid, her modnes ideen. 

En parallell beskrivelse kan være bruk av en søkemotor på Internett, den jobber med å hente 

informasjon mens vi er passive. I modningsfasen jobber hjernes søkemotor, ideen bearbeides 

gjennom hjernes primærprosesser, den henter tidligere relevant informasjon/kunnskap og i 

tillegg til søkemotoren på Internett, kobler den denne informasjonen sammen i nye 

kombinasjoner.  

 

Illuminasjon 

Inntrer når ”lyset tennes”, vi ser en mulighet eller løsning på et problem. Vi har gjennom 

tidligere faser bevisst og ubevisst utviklet en innsikt som gjør oss i stand til å se løsninger.  

 

Verifisering 

Ofte innebærer dette testing av ideens eller produktets ”kvalitet” i forhold til definerte 

kriterier.  

 

De kreative PRODUKTENE 

O’Quinn og Besemer (2003) hevder i sin innledning at kreative mennesker og kreative 

prosesser kun kan identifiseres gjennom leveranse av kreative produkter. Dette er med andre 

ord den endelige test. O’Quinn og Besemer presenterer tre kriterier: 

 

A. Produktet må representere en nyhet, noe originalt og unikt for brukerne. 

      Dette sett i en relativ sammenheng med eksisterende konkurrerende produkter. 

 

B. Produktet må representere en merverdi for brukerne. 

En praktisk nytteverdi, for eksempel løse et problem eller dekke et udekket behov.  

 

C. Marginale endringer av produkter eller produktkonsepter som medfører differensierbar 

merverdi. 

Endringer ved produksjonsmetode, markedsføring, design, etisk kvalitet etc. som 

representerer differensierbare konkurransefordeler i metaproduktet.  

 

Hvis dette kun er drevet av ønske om differensiering kaller Edward De Bono (1997) dette for 

crazitivity. ”Crazitivity is that sort of creativity that is solely driven by desire to be different.”  
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3.5. Innovasjon  

En innovasjon har inntruffet når en person eller en organisasjon har utviklet en ide og 

implementert denne på en måte som skaper verdi for personen eller organisasjonen.  I dette 

begrepet ligger det at en person eller organisasjon realiserer ideene og setter de ut i livet.  

 

Mens den kreative prosessen kan skape mange mulige ideer og tanker, så er altså innovasjon 

en betegnelse for ideer som blir realisert. Ut fra definisjonene til Degraff/Lawrence vil 

innovasjoner være tiltak som blir iverksatt for å forbedre produkter, service, i forbedring av 

interne prosesser eller kort og godt at ideer til nye forretningsområder eller produkter ble 

iverksatt. I henhold til Stenberg & Lubart (1999) representerer kreativitet den først start på en 

innovasjon. Amabile beskriver de kreative prosessene som såkorn for senere innovasjoner. 

Andre forskere som Norlander (1997) vektlegger at kreativ problemløsning er starten på en 

prosess der innsikten i problemstillingen medfører at alternative løsninger oppstår, som igjen 

leder til en innovasjon.  

 

Joseph A Schumpeter beskriver følgende innovasjonstyper: 

! Introduksjon av en ny vare; 

! Introduksjon av en ny produksjonsmetode; 

! Åpning av et nytt marked; 

! Erobring av en ny kilde for tilbud av råmaterialer eller halvfabrikata; 

! Utførelsen av en ny organisasjon i en hvilken som helst industri. 

 

3.6. Organisasjon og klima  

Individet fungerer ikke i et vakuum, men som en del av en organisasjon i samspill med andre. 

Ekvall beskriver dette som psykologiske og organisatoriske prosesser. Han definerer kreativt 

klima som - oppførsel, adferd og følelsestemninger som karakteriserer livet i organisasjonen.  

Og hevder at klimaet påvirker organisatoriske prosesser som: 

- Samarbeide mellom individer 

- Samhandling mellom enheter og funksjoner 

- Problemløsning  

- Beslutningsprosesser 

- Planlegging 

- Oppfølging 
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I tillegg kommer den individpsykologiske påvirkning, dvs klimaet tolkes individuelt, 

gjennom: 

- Læring 

- Identifisering 

- Motivasjon  

Han understreker i sin beskrivelse at det er en rekke faktorer som ikke direkte måles, han 

fremhever individenes trosoppfatninger, normer og verdier (mentale bilder), de formelle og 

strukturelle deler av organisasjonen samt organisasjonens eksterne relasjoner. Signifikante 

endringer i en eller flere av de bakenforliggende faktorer kan således påvirke individer og 

samhandlingen mellom disse. Ekvall understreker også at klimaet ikke skaper noe som helst, 

men forsterker eller forminsker effekten av tilgjengelige ressurser. 

 

Gøran Ekvall har gjennom flere tiår gjort undersøkelser av hvilke klimafaktorer som fremmer 

innovasjon i organisasjoner. Studiene viser at en av ledelsens viktigste utfordringer for å 

skape en innovativ organisasjon, er å legge til rette for at et kreativt klima skal utvikles. 

Ledelsens rolle i dette arbeidet baserer seg på to hovedpilarer: 

o At det settes av ressurser og opprettes systemer for innovativt arbeid (Tid, møter, risiko og 

ressurser)  

o At det blir skapt et miljø der nye ideer kan får lov å oppstå og bli hørt. (frihet, tillit, lek og 

humor) 

Ekvall har systematisk analysert klimafaktorene som påvirker bedriftens innovasjonsgrad og 

delt de inn i 10 ulike klimafaktorer: 

1. Utfordringer i jobben. 

2. Stor grad av frihet i jobben. 

3. Støtte til nye idèer. 

4. Stor grad av tillit i organisasjonen. 

5. Livlighet, dvs at saker og ting skjer i organisasjonen. 

6. Lekenhet, dvs stor grad av humor blant medarbeiderne. 

7. Mye debatt blant medlemmene i organisasjonen. 

8. Konflikter i organisasjonen. (virker negativt på innovasjon) 

9. Risikotaking er akseptert. 

10. Idètid, dvs man kan ta seg tid til å tenke på nye idèer. 
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Til hver av klimafaktorene har Ekvall knyttet fem utsagn som omhandler det psykologiske 

klimaet i organisasjonen/bedriften.  Medarbeidernes vurderinger om i hvilken grad disse 

utsagn stemmer overens med situasjonen på sin egen arbeidsplass, danner så grunnlaget for å 

sette opp organisasjonens arbeidsklimaprofil (stagnerende eller kreativ/innovativ profil). 

En slik profil kan være et svært nyttig verktøy for ledelsen i en organisasjon i arbeidet med å 

skape et internt innovativt klima. Når så kundene og brukere kommer med i dette arbeidet vil 

det tilflyte ideer og behov, samtidig som organisasjonen er i stand til å ta det opp til vurdering. 

 

Ekvalls definisjon begrenses til de sosialpsykologiske faktorer som påvirker organisasjonens 

yteevne. Normer, verdier og trosoppfatninger ses på som bakenforliggende faktorer. De 

strukturelle og formelle deler av organisasjonsbyggingen faller også utenfor – organisasjon, 

beslutningshierarki, styrings- og kontrollsystemer, personalpolitikk etc. Dette betraktes også 

som bakenforliggende påvirkningsfaktorer på klimaet.  

 

I vår tilnærming har vi tatt som utgangspunkt at de kreative og innovative handlinger utløses 

og utføres av enkeltpersoner. Organisasjonen og øvrige påvirkningsfaktorer kan betraktes som 

fremmende eller hemmende faktorer for individenes kreative handlingsrom.  

 

Innovasjonsprosessen kan skje innenfor rammene av en bestående organisasjon eller den kan 

skilles ut som en midlertidig organisasjon for å løse en konkret utfordring. En midlertidig 

matriseorganisasjon (team) satt sammen av representanter fra forskjellige funksjoner og/eller 

med forskjellige definerte roller. Sannsynligvis finnes det ingen perfekt måte å organisere 

eller lede innovasjonsprosesser, ”the human factor” kan slå til under alle forhold.  Ledelse, 

organisering, klima og øvrige påvirkningsfaktorer betraktes som fremmende eller hemmende 

faktorer for individenes kreative handlingsrom. Det fremheves også av Kim/Mauborgne, 2005 

at organisasjonen som sådan ikke er rette analyseenhet for suksess, men organisasjonens 

strategiske trekk. Vi velger å tolke dette som initiert av enkeltpersoners kreativitet og/eller 

evne til å se muligheter og/eller løse problemer.  

 

3.7. Organisering i team/nettverk 

”Team” er et engelsk ord som betyr ”set of people working together” eller ”organized 

cooperation” (Oxford Guide to the British language). 

 



 
 

49 

Ordet er imidlertid ikke entydig definert og det opptrer i ulike tolkninger, men i all hovedsak 

blir ordet brukt om en sosial gruppe (deltakerne er bevisste på at de tilhører en enhet) og der 

deltakerne er avhengig av hverandre for å skape et resultat. Et team kan derfor oppfattes som 

en samling personer som forstår at oppgavene må løses gjennom felles innsats og at det er 

behov for gjensidig involvering. Et viktig trekk hos et team er også at de er opptatt av at 

arbeidsprosessen skal skape læring og utvikling for deltakerne. 

  Skal man oppsummere dette så kan et team defineres som en arbeidsgruppe som forstår at: 

- en god løsning av arbeidet krever at gruppedeltakerne må samarbeide 

- at gruppedeltakerne er kollektivt ansvarlig for resultatet 

- at trivsel, læring og utvikling av deltakerne og teamet er et selvstendig delmål. 

(Hjertø, 2000) 

 

Hvorfor kan team og teamorganisering være av interesse for innovasjon og utvikling sett i 

perspektiv av vår oppgave? 

Utviklingen av bedrifter de siste 40 årene har vært preget av stadig høyere krav til kvalitet, 

raskere omløpstider, større internasjonal konkurranse, rivende utvikling av ny teknologi og 

stadig mer krevende og mindre lojale kunder. Alle disse faktorene medfører større 

omskiftninger internt i bedrifter og et økende behov for godt motiverte og fleksible ansatte, 

samt at utviklings- og forbedringsarbeid er effektivt. 

Allerede tidlig på 60–tallet ”oppdaget” man effekten av velfungerende og godt motiverte 

grupper i bedrifter. I Japan oppdaget man at livslang ansettelse førte til en del demotiverte 

arbeidere, og bl.a. professor Kaoru Ishikawa gjorde undersøkelser for å se på effekten av 

teamorganisering for å øke motivasjonen hos ansatte. Under disse forsøkene oppdaget man at 

grupper som ble involvert i å løse problemer på egen arbeidsplass viste en betydelig høyere 

motivasjon på jobben, hadde mindre sykefravær og ga uttrykk for å trives bedre. I 1962 ble de 

første kvalitetssirklene organisert og det ble iverksatt utvikling av teknikker og metoder for å 

stimulere dette arbeidet. Professor Ishikawa ble anerkjent som kvalitetssirklenes far og 

utviklet en av de mest effektive metoder innen problemløsningsteknikk, årsak-

virkningsdiagrammet (Ishikawa diagrammet).  

På midten av 1960 tallet gjorde Lysgaard og Thorsrud studier av arbeidsgrupper og team, og 

de fikk interessante resultater blant annet med bruk av selvstyrte grupper.  Senere på slutten 

av 1970 og på begynnelsen av 1980 tallet kom de første kvalitetssirklene i bruk i norske 

bedrifter. 
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Målsetningene for kvalitetssirkler er svært lik den definisjonen som er tidligere beskrevet for 

team.  

-     Support improvement and development of the company  

- Respect for human relations and increase job satisfaction 

- Encourage learning and draw out employee potential 

(1962, JUSE, 1996 Greg Huchins) 

 

Andre gode argumenter for å realisere team som arbeidsform kom frem på 80 tallet: 

- Ansatte fikk etter hvert øket realkompetanse og hadde krav til større utfordringer i 

arbeidslivet, og ikke alle kunne eller burde rykke oppover i administrative stillinger. Flere 

ble teamledere eller prosjektledere og dette fylte behovene for utfordringer for mange. 

- Det ble høyere spesialisering slik at det ikke lenger var mulig å få gjort vesentlig 

innovasjonsarbeid og utvikling uten tett samarbeid i team.  

- Høye kvalitetskrav førte til at bedrifter trengte å involvere kunder og underleverandører i 

forbedringsarbeidet, dette krevde team- og prosjektorganisering. 

- Ny teknologi (eks IKT) gjorde at det ble større muligheter til å styre og overvåke 

prosesser, og team fikk bedre tilgang på data, noe som økte effektiviteten i teamarbeidet 

og gjorde de mer attraktive for ledere. 

 

Interessen for teamorganisering var skapt og enestående resultater i enkeltbedrifter gjorde at 

flere ble interessert. Ytterligere press og økt konkurranse utover 90-tallet og fram til i dag har 

i stor grad holdt interessen for teamorganisering ved like. 

 

Problemstillinger ved bruk at team 

Vanskelig å måle effekt 

Det er ikke lett å måle effekten av team og forbedringsgrupper. Dette fordi gruppene har stor 

variasjon i effektivitet og fordi målsetningene med teamorganisering ikke bare er å skape 

resultater, men også å lære nye ferdigheter og skape motivasjon og fellesskap. Samtidig kan 

de konkrete resultatene som teamene oppnår være små i og for seg, men ha stor innflytelse og 

effekt på større prosesser. Eksempelvis kan små justeringer i en produksjonsprosess skape 

enorme økonomiske gevinster. Det kan da bli en debatt om dette er teamarbeidets resultat 

eller like mye et resultat av selve produksjonsprosessen. 
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Ledelsesproblemer blir i større grad synlig  

Organisasjoner som benytter team i sin virksomhet får et større trykk på ledelsen. De må være 

mer aktive i å definere oppgaver og utforme mandat, og de må tillate at grupper i 

organisasjonen skaffer til veie informasjon som kan være avslørende for ledelsen. Et team 

som skaffer til veie gode fakta og som kommer med forslag til endringer, kan lett provosere 

ledelsen da det avslører manglende styring. Dette kan medføre at ledelsen ikke vil bidra med 

ressurser, hindre gjennomføring eller hindre informasjonsflyt. Dette kan igjen resultere i at 

teamet blir demotivert og bedriften får altså en dårlig erfaring med teamaktiviteten sin, mens 

det egentlig er manglende lederskap og innsikt fra ledelsens side det dreier seg om 

(Deming, 1993). 

Dette kan illustreres med et sitat fra Ralph Barra, Westinghouse, i sammenheng med 

introduksjon av teamarbeid og forbedringsgrupper i SAS, 1987: 

”When you start a process based on team activity, and with focus on facts and data, 

something strange often happens in the management group: The outstanding leader will be 

more outstanding and the not outstanding leaders will have no place to hide”. 

Det er ofte vanskelig for ledergrupper å håndtere økt innsikt hos medarbeidere. Vurderinger 

av om tiltak er effektive og relevante er ikke lenger de eneste forholdene ledelsen vurderer. I 

mange tilfeller stopper ledelsen teamaktiviteter fordi det medfører for stor belastning på 

ledelsen i form av krav om gjennomføring av tiltak, framlegging av faktagrunnlag som går 

imot vedtatte beslutninger, og forventninger om at ledelsen skal ha klare prioriteringer på 

hvilke oppgaver det er viktig for organisasjonen å løse.  

 

Konflikter mellom team og linje, og konflikter generelt 

De fleste problemene og de største forbedringsmulighetene er som oftest å finne på tvers av 

avdelinger og ikke innenfor en enkelt avdeling eller enhet. Å etablere tverrfaglige team gir 

derfor best effekt, men skaper samtidig ofte konflikter mellom linjefunksjoner og 

teamfunksjoner. Spørsmål om hvem som skal eie teamet og hvem skal avgi ressurser til 

teamet kommer ofte fram. Det kan også være problem med hvem som skal delta i 

temaaktiviteter og hvordan de skal velges ut. Det er ikke alltid slike konflikter er av negativ 

art. I mange tilfeller blir de diskusjoner som følger av denne type hendelser konstruktive og 

kan virke positivt for å få til innovasjon og forbedringsaktiviteter. I mange tilfeller tar 

imidlertid noen ledere det som framkommer ved bruk av team som personlige angrep og 

konflikten går fra å være kognitiv og faktabasert til å bli emosjonell og vanskelig å håndtere. 

Dette kan ha sin årsak i at ledere ikke har forstått fullt ut konsekvensene av å sette i verk 
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teamaktiviteter, nemlig at det kreves et godt klima og at det er fokus på å endre systemfeil 

(Deming, 1993).  

 

 

Forventninger om makt 

Team som arbeider godt, opparbeider forventninger om at begrunnede endringsforslag blir 

gjennomført. Dette er en del av motivasjonen for teamet, og samtidig er det i realiseringen av 

tiltak at den endelige læringen foregår. Det at ting blir gjennomført er også selve kronen på 

verket som viser at temaet har lykkes. ( Man kan som kjent spille en god fotballkamp uten å 

score, men det blir aldri framhevet som særlig vellykket). Forventninger til at ting blir 

gjennomført medfører at teamarbeidet representerer en maktfaktor i bedrifter, og denne 

makten går i mange tilfeller utenom de vanlige strukturene for maktutøvelse i bedrifter (Peter 

Block, 1994). Teamarbeid krever en ledelse som støtter teamene i sitt arbeid og som greier å 

få til en prosess der tillit til gjennomføring drøftes åpent. Det er derfor ofte et 

suksesskriterium for teamaktivitet at ledelsen ønsker seg presentasjoner og autentiske 

samtaler med teamene, der gjennomføring, betenkeligheter og skepsis til løsninger åpent kan 

diskuteres. Dette er også helt i tråd med de undersøkelser som Gøran Ekvall legger til grunn 

for sine målinger om godt klima for innovasjon.  

 

Tidkrevende og ineffektivt 

Teamarbeid og ikke minst oppfølging og organisering av team er ressurskrevende, og blir ofte 

oppfattet som ineffektivt. Det er i seg selv ressurskrevende at flere personer møtes. Dersom 

oppgaven godt kunne løses av en eller to personer vil det derfor være sløsing med ressursene 

ved å etablere et større team. Likevel er mange av de oppgavene som skal løses så 

sammensatte at flere personer må arbeide sammen for å få løst oppgaven, og da vil deltakerne 

føle teamavhengigheten og vi har et reelt team. Den største sløsingen med ressurser er derfor 

å sette sammen team som ikke behøver å møtes, eller at teammøtene foregår lite effektivt. For 

å unngå den første feilen, må ledelsen gjøre en god jobb med å definere oppgaver som bør 

løses, og som i tilegg er så komplekse at de behøver teamorganisering. (Dette gjelder for 

styrte teamaktiviteter. Team kan jo også oppstå av seg selv, men da er de ikke nødvendigvis 

finansiert av bedriften). Den andre aktiviteten som må iverksettes er å få til effektiv 

møtegjennomføring og en god møtekultur. 
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Vanskelig å få til god teamledelse 

Et mål i teamarbeid et at temaet selv skal oppleve at de er gjensidig avhengig av hverandre og 

at det er felleskap om oppgavefordeling og bidrag. Dette kan lett komme i konflikt med at en 

person er teamleder og dermed pr definisjon skal være ansvarlig for gruppens resultat og 

læring. Det er likevel et suksesskriteria at noen leder teamet og i alle fall styrer innkalling, har 

ansvar for gjennomføring av møter og framdrift. Dette behøver ikke medføre konflikt så lenge 

denne forståelsen er tilstede hos de andre deltakerne, og at de også ser behovet for styring. 

Dette henger derfor sammen med en grunnleggende forståelse som deltakerne bør ha om dette 

emnet (Deming 1993). 

 

Hvordan få team til å fungere godt? 

Planlegging og aktiv deltakelse fra ledelsen 

Det er viktig at kunnskap om team og hvordan teamarbeid skal gjennomføres, forankres og 

forstås i ledelsen av selskapet. I mange tilfeller blir dette også drøftet inngående i selskapets 

styre og ikke bare i leder gruppen. I flere norske bedrifter deltok ledergruppen selv i team der 

de skaffet seg kunnskap om emnet og planla gjennomføring i egen organisasjon. Dette 

opplevde ledergruppene som svært viktig senere. 

 

Analyser av hovedprosesser i organisasjonen for å få oversikt hvor team kan ha størst effekt. 

Ved å analysere hovedprosesser i bedriften vil man sikre at viktig problemstillinger blir 

adressert og at målinger av resultater blir enklere. Ledergruppens engasjement i dette arbeidet 

sikrer oppmerksomhet og ressurstilgang, og hindre ikke at andre medarbeidere også kan 

foreslå oppgaver som bør løses ved teamarbeide. 

Det er imidlertid viktig at ledelsen deltar aktivt i å prioritere oppgaver som skal overlates til 

teamene å løse.  Det vil sikre eierskap til aktivitetene fra ledelsens side og det legger dermed 

til rette for å forbedre klimaet for denne typen aktiviteter (mer idetid, åpnere diskusjoner, 

debatt og tillit). 

 

Opplæring team, både deltakere og teamledere 

”Vis meg noen som har gjort noe fornuftig uten en metode… de finnes ikke.”(Deming, 1993). 

Dersom effektivt teamarbeid skal foregå, må deltakerne og beslutningstakere ha kunnskap om 

hvordan godt samarbeid utvikles og kunnskap om relevante metoder og verktøy (møteteknikk, 

problemløsning, prosjektarbeid, og noen teknikker for analyse av data). I noen tilfeller må det 

også gis opplæring i bruk av IT verktøy og software, samt utvikle maler og prosesskart 
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internt. Dersom bedriften ikke har erfaring eller kunnskap om dette fra før, kan denne 

innledende fasen i seg selv være ressurskrevende og til dels frustrerende. Det er både en 

”metode og teknikklæring” som trengs, og i tilegg en viss innsikt i grunnleggende 

psykologiske prosesser.  

 

Organisering og avklaring av forholdet til linje og team 

Teamarbeid trenger støtte og oppfølging, og i større bedrifter (over 20 ansatte) bør dette 

ansvaret organiseres og knyttes til en person som sitter i ledergruppen.(team controller, 

teamkoordinator) Ledergruppen må følge tett med på aktivitetene og planlegge gjennomføring 

og iverksettelse. Noen av teamene vil også trenge støtte og oppmuntring, eventuelt 

korrigering av sammensetning av teamet eller få påfyll av kompetanse. Det er imidlertid 

viktig at denne personen har en tilretteleggende rolle, og prøver å unngå å involvere seg 

konkret i gruppens løsningsarbeid. (Peter Block, 1992) 

Det må også avklares hvem som skal eie eller ha ansvar for team. Dette gir seg ofte selv, 

avhengig av hva oppgaven handler om. Et teknisk utviklingsprosjekt eies f.eks av 

utviklingsansvarlig eller av produksjonsleder. Det er også viktig at linjen er involvert i å avgi 

ressurser til teamet, slik at eventuelle konflikter om personellressurser kan unngås under 

teamarbeidet. Denne teamkontrolleren eller teamkoordinatoren er en viktig brikke i å 

harmonisere arbeidet mellom den daglig ledelse (ledergruppen og linjefunksjoner) og 

teamene, og da særlig teamlederne. 

 

Bygge kultur for forbedring og endring 

Opplæring og erfaring fra teamarbeid vil på denne måten kunne bidra til å endre kulturen i 

bedriften til en mer endringsorientert organisasjon. Ansatte og ledelse vil samarbeide mer 

naturlig, ha lettere for å håndtere ytre press, og kan bedre forholde seg til framtidige 

omveltninger. I vår tid er dette med evne til å gjennomføre endringsprosesser en svært viktig 

faktor for bedrifter. Så mye som 60 % av fusjoner mislykkes og kanskje så mye som 70% av 

de bedrifter som må gjennomføre radikale endringer får ikke de resultatene de planlegger å 

oppnå. Grunnene til dette er flere, men hovedsakelig dreier det seg manglende håndtering av 

motstand mot forandring. Bedriftene får ikke til effektiv og rask organisering av den nye 

virksomheten og samarbeid og motivasjon svikter (ofte kalt den menneskelige faktor). 

Imidlertid, dersom man ser på de bedriftene som greier å takle denne type forandringer, så 

kjennetegnes de med en godt forberedt og forankret endringsplan, og de har erfaring fra 

forbedringsarbeid og teamledelse fra før (Michael Hammer, 1993). 
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Sender Mottaker

Tilbakemelding 

Kanal 

 

God styring av teamarbeidet 

Det er et paradoks at teamarbeid må ledes og styres, siden teamarbeidet baserer seg på en 

gjensidig følelse av avhengighet og deling av ansvar. Det er imidlertid forskjell på deling av 

ansvar for oppgaven og ansvar for løsningen. Ledelsens primære oppgave er å sørge for god 

input til teamene, nemlig at det foreligger en oppgave der teamorganisering er relevant og at  

ressurser og mandat er klargjort. Teamet settes så sammen i samarbeid med linjen hvor 

prinsippet er at de beste til å løse oppgaven skal gjøre det. Noen andre kriterier kan også 

komme i betraktning: 

- Behov for at flere ansatte får erfaring i teamarbeid 

- For høy belastning på enkeltpersoner 

- Noen som vi ønsker å beholde, står i fare for å slutte pga lite utfordringer i jobben 

- Få inn noen nye personer med friske tanker i et team for å øke kreativiteten 

Når teamet har fått sitt mandat er de imidlertid friere til å velge retning og framdrift, men de 

bør benytte metoder som er utprøvd, eller gjennomføre styrte eksperimenter. 

Ledelsens oppgave blir nå å følge opp teamene, sørge for godt arbeidsklima i organisasjonen 

og forberede seg til gjennomføring og oppfølging av tiltak. Samtidig har de fokus på utvidelse 

og utvikling av teamaktiviteten, samt å kunne opprette, reorganisere og avvikle team. 

Teamledere og teamdeltakere går en god skole i slike bedrifter og det er ofte slik at 

temaledere blir rekruttert som linjeledere i samme organisasjon. I fire ”Malcolm Baldrich 

Quality Award” vinnere i USA i 1994, viste det seg at de nesten utelukkende rekrutterte nye 

ledere fra sine egen forbedrings- og utviklingsteam. 

 

Utvikling av teamaktiviteter i en bedrift er derfor et stort og betydningsfullt virkemiddel som 

må forankres godt i ledelsen (styret) og planlegges nøye. En ledergruppe trenger å være 

kvalifisert for å gjøre denne planleggingen, så det hele starter med at ledelsen må få en  

grundig innføring i fagfeltet og deretter meisle ut en strategi for teamarbeidet. 

 

3.8. Kommunikasjon 

Communicere er det latinsk 

utgangspunktet for 

kommunikasjon og betyr å 

meddele, melde, stå i 

Figur 7: Modell kommunikasjon                                           forbindelse med eller å    

                                                                                                   underrette om.  
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Kaufmann/Kaufmann gir følgende definisjon: 

Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører 

en type informasjon (budskap) til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker), og 

der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet. (Kaufmann & Kaufmann, 2004 s. 286) 

 

Kommunikasjonsprosessen kan beskrives med følgende modell. Et ønsket budskap utformes 

(kodes) av sender og formidles via en valgt kommunikasjonskanal til mottaker som tolker 

(dekoder) det sendte budskapet og gir en tilbakemelding til sender. Med andre ord en toveis 

prosess. Kommunikasjonen kan være verbal, representert ved det skrevne og det muntlige 

språk. Eller ikke verbal (formidling uten ord), beskrevet av Bougon som kroppsbevegelser 

som gester, ansiktsuttrykk, blikk, paraspråk som gir tilleggsinformasjon (tonehøyde, volum, 

tempo), fysisk utseende som klesdrakt, sminke, berøring som håndtrykk, fysisk avstand til 

andre mennesker, tidsbruk som samværstid, ventetid og symbolske objekter. .(Kaufmann & 

Kaufmann, 2004 s. 291,292) 

 

Ytterligere en måte å beskrive kommunikasjonen på er formell og uformell kommunikasjon. 

Den formelle kommunikasjon er informasjon av offentlig karakter som går gjennom de 

offisielle kanaler, mens den uformelle er spontan, improvisert formidling av informasjon 

utenom de offisielle kanaler. (Kaufmann & Kaufmann, 2004 s. 295) 

 

Kommunikasjonen kan ta flere retninger, Kaufmann og Kaufmann beskriver disse som 

følger: 

- Horisontal/lateral kommunikasjon – formidling av informasjon på samme 

organisasjonsnivå. 

- Kommunikasjon nedover – formidling av informasjon nedover i organisasjon, gjerne av 

styrende og rettledende karakter. 

- Kommunikasjon oppover – flyt av informasjon fra lavere til høyere lag i organisasjonen, 

gjerne statusrapporter, forslag til forbedring osv.  

(Kaufmann & Kaufmann, 2004 s. 293-295) 

 

Med kommunikasjonskanal menes det mediet som budskapet sendes gjennom og disse kan 

deles inn tre hovedgrupper:  
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a) Personlig kommunikasjon, av mange beskrevet som den sterkeste kommunikasjonsformen 

og en forutsetning for toveiskommunikasjon. Eksempler er samtale ansikt til ansikt, 

møter, videokonferanser og telefonsamtaler.  

b) Upersonlig kommunikasjon, via ”trykte” medier (brev, rapporter) og elektroniske medier 

som e-post, chat, voice mail. 

c) Massekommunikasjon (upersonlig), via trykte medier (annonser, boards) og elektroniske 

medier (tv, radio).  

(Blom, Framnes, Tjømøe, 1997) 

 

Kommunikasjonens påvirkning av innovasjonsklimaet i grupper/team 

Kommunikasjonen vil ha forskjellig effekt på innovasjonsklimaet avhengig av bl.a. oppgaven 

gruppen skal løse, grad av formalitet, organisering, gruppens størrelse og sammensetning, 

beslutningsstruktur og gruppen/teamets ”livssyklus”. Vi har derfor i vår besvarelse valgt å 

legge til grunn fire av sikkert mange teoretiske tilnærminger og se disse i et 

kommunikasjonsmessig perspektiv. Det er Gro Ellen Mathiesen fire forutsetninger for å 

utvikle et godt innovasjonsklima, Tuckmanns stadier for grupper, Kaufmann og Kaufmanns 

organisering av grupper og team samt G. Ekvalls definisjon og bakenforliggende faktorer for 

etablering av klima.  

Kaufmann & Kaufmann (2004) beskriver kommunikasjonens funksjon i en organisasjon som 

følger: 

- Motivasjon Innovasjonsklima påvirkes gjennom bl.a. etablering av mål, formidling  

av ny kunnskap, definisjon av arbeidsoppgaver og våre følelsesmessige  

uttrykk.  

- Samspill  Trygghet i gruppen og støtte fra medarbeidere og ledere skapes 

gjennom bevisstgjøring omkring det sosiale samspillets rolle. Ref. her  

også Ekvalls organisatoriske prosesser. 

- Tilbakemelding Vi beskrev kommunikasjonsprosessen innledningsvis som en toveis  

prosess, hvor ”vei 2” er tilbakemelding fra mottakeren til senderen.  

Tilbakemelding er nødvendig mht korrigering/bekreftelse på adferd,   

prestasjoner – ros og ris (formell og uformell kommunikasjon).  

Avgjørende for at læring skal finne sted.  

- Kontroll  Av medarbeidere gjennom de formelle kommunikasjonskanalene og  

gjennom de uformelle utøves kontroll gjennom bruk av psykologiske  

mekanismer.  
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Sender 

Dekoding

(sender, n å mottaker)

Budskap 

Mottaker 

Budskap 

Dekoding
(hos mottaker)

Koding Kanal 

Kanal Koding

Støy

Fra sender til mottaker

Tilbakemelding fra mottaker til sender  

Senders

Persepsjonsomr åde 

Mottakers

persepsjonsomr åde

Felles persepsjonsomr åde  

 

Hemmende og fremmende faktorer for kommunikasjonens effektivitet 

 Kaufmann & Kaufmann hevder at hindringer i kommunikasjonsprosessen i hovedsak skyldes 

svikt i kognitiv informasjonsomsetning hos henholdsvis sender og mottaker. (Kaufmann & 

Kaufmann, 2004, s. 301) Den kognitive tolkningsprosessen kan være både bevist og ubevist, 

men bygger på individers og ”organisasjoners” mentale bilder, ref ny og gammel kunnskap 

 

Hemmende faktorer 

De hemmende faktorene for effektiv kommunikasjon fremstår i modellen for 

kommunikasjonsprosessen som støy, feil i koding og dekoding eller hindringer i tilknytning til 

kanalvalg. I tillegg vil også organisatoriske forhold  kunne virke hemmende.  Støy er 

hovedsakelig psykologiske hindringer og er bl.a. filtrering av informasjon, selektiv 

persepsjon, følelser, språket,  

informasjonsmengde, ikke-verbale holdepunkter, tidspress etc.  

 

Hvorfor gjør sender feil i koding av 

budskapet? 

I følge Kaufmann & Kaufmann skyldes dette i 

hovedsak to årsaker: 

1. Ønske om tydeliggjøring/forenkling av 

budskapet for å gjøre det forståelig hos 

mottaker. Nyanser i budskapet blir 

borte. 

2. Ønske om å formidle et budskap på en mest mulig positiv måte. Tone ned 

ubehagligheter og konfliktfremmende informasjon.  

Dette gjøres gjennom filtrering av informasjon, fordreining av informasjonens egentlige 

innhold, feil kanal eller filtrering dersom informasjonen går gjennom flere personer, 

dobbeltkommunikasjon (verbal og ikke verbal kommunikasjon), språkvansker (bruk av 

”stammespråk”), manglende empati (sette budskapet inn i mottakerens virkelighet). 

 

Hvorfor gjør mottaker feil i dekoding av budskapet? 

Også her fremheves to hovedårsaker: (Figur 9: Koding og dekoding) 

Figur 8: Støy i 
kommunikasjonskanalen                  
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1. Feilkoding av budskapet knyttet til språklige/kulturelle kommunikasjonshindre. 

2. Selektiv persepsjon 

In psychology and the cognitive sciences, perception is the process of acquiring, interpreting, 

selecting, and organizing sensory information. (en.wikipedia.org/wiki/Perception) 
 

Som det fremkommer av figur 9 bør det være et felles persepsjonsområde mellom sender og 

mottakere for at informasjonen skal tolkes riktig. Ref. i denne sammenheng også teorien rundt 

Johari vindu. Persepsjonsprosessen er etter vår vurdering også tett opp til psykologiens 

beskrivelse av mentale bilder, ref. den kognitive tolkningsprosessen. Selektiv persepsjon kan 

skyldes forventninger til budskapet, senders troverdighet (i våre egne øyne), ”overload” (for 

mye informasjon på en gang), manglende empati (dårlige lyttere). Eksempler på språklige og 

kulturelle kommunikasjonshindre kan være ”stammespråk”, dobbeltbetydninger av ord, 

dobbeltkommunikasjon, bekledning eller rett og slett språkkunnskap (engelsk, serbokroatisk, 

norsk etc.).  

 

Hvorfor kan både sender og mottaker gjøre feil i koding og dekoding av budskapet? 

I følge Kaufmann & Kaufmann henger dette sammen med manglende forståelse for de 

forsvarsmekanismer vi benytter, ref. hjernens primær- og sekundærprosesser. Vi ”etablerer” et 

psykologisk forsvar for å beskytte oss mot for mye eller uønsket informasjon. Dette arter seg 

som: 

- Projeksjon        Egne trekk overføres til motparten. 

- Regresjon        Bruk av uegnet kommunikasjonsform 

- Benekting        Sperre av for informasjon 

- Intellektualisering      Avvise emosjoners betydning, betrakte hendelser ut fra rasjonelle  

      forhold. 

- Eksternalisering       Defensivt, skylde på ytre omstendigheter og ikke interne 

      svakheter/feil.  

- Kognitiv dysfunksjon  Ikke hensiktsmessig tolkningsramme (ref. selektiv persepsjon,  

       mentale bilder) 

 

Organisatorisk hemmende faktorer for budskapet 

Sosialpsykologen Harriet Holter beskriver dette ut fra et eksempel hvor forskere (ytre agenter) 

forsøkte å formidle informasjon til organisasjonen. Hun definerer disse faktorene/teknikkene 

for motstands og avvergingsmekanismer. Vi kan også kalle dette for selektiv persepsjon på 
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organisasjonsnivå. Hun nevner taushetsteknikker, dobbeltkommunikasjon (”later som”), 

rasjonalisering (kollektiv intellektualisering), rolleforskyvning (isolere andre medarbeideres 

rolle) og mytedannelse (idyllisering av virkeligheten).  

 

Fremmende faktorer 

Teknikker for å overkomme kommunikasjonsbarrierene/de hemmende faktorene for effektiv 

kommunikasjonsflyt beskrives i figuren. 

Aktiv lytting – spørre om og/eller gjenspeile 

senders budskap (var det dette du mente?) 

Beherske følelser – kunne diskutere rasjonelt 

uten å la følelsene ta overhånd. Ref. 

imidlertid Hjertøs funn angående 

emosjonelle sakskonflikter,  

Figur 10: Kommunikasjonsbarrierer     følelsesløshet er heller ikke ønsket.   

                                                                    Se etter ikke verbale holdepunkter – forstå 

betydningen av bl.a. kroppsspråk.  

Bruke jungeltelegrafen – de uformelle kommunikasjonskanaler.  

Forenkle språket – klart og tydelig, unngå eller forklar faguttrykk. Visualisering kan også 

være positivt, ref. Janne Carlsons tegneserier ved kampanjeintroduksjon i SAS.  

Bruke tilbakemelding – det kan være formelle som medarbeidersamtaler eller uformelle 

gjennom f. eks ”management by walking around”. 

Reguler informasjonsflyten – gjennom kontroll av kanaler, tilpasning av mengde for å unngå 

over eller underkommunikasjon. Bygg et effektivt informasjonssystem for innsamling, 

spredning og implementering av ny innformasjon 

(kunnskap). 

 

Forbedring av en organisasjons posisjon kan kun skje 

gjennom aksept av behov for endring.  

Ledelse er å bringe mennesker dit de ikke har vært før, 

resten er administrasjon. Med Wilfried Krügers ”isberg” 

modell som utgangspunkt kan bevisste strategiske 

kommunikative valg legges til grunn for å skape et 

organisasjonsklima som fremmer ønsket klima for både  

Figur 11: Change                       radikale og inkrementelle innovasjoner. Vi anbefaler 



 
 

61 

Management Iceberg                 at ledere etablerer et relasjonskart for å identifisere de   

                                  

involverte personers ”roller” i organisasjonen (ref. individuelle hensyn). 

 

Opponentene representerer den synlige motstand, og bør tilnærmes med strategien 

”management by perceptions and beliefs” (transformasjonsledelse). Dette innebærer endring 

av mentale bilder, og kan gjøres gjennom kommunikasjonstiltak med tilførsel av ny kunnskap 

og etablering av nye virkelighetsoppfatninger. Ref. Ekvalls  

indre skall av ”løken” trosoppfatninger og virkelighetsbilder.  

Promotorene har de ”riktige” mentale bilder og er medspillere i endringsprosesser. De er 

motivert og ser egen nytte av et innovativt klima. 

Skjulte opponenter har en generisk negativ holdning til endringer, men støtter ofte ønsket 

klima på overflaten (opportunister). Disse bør kommunikasjonsmessig tilnærmes på samme 

måte som opponentene kombinert med resultatorientert ledelse (issue management). 

De potensielle promotorene har en grunnlegende positiv holdning til et innovativt klima, men 

kan være tvilende til den for tiden ønskede endring og Krüger anbefaler at disse tilnærmes 

med strategien ”power and politics management”, hvilket ligner transaksjonsledelse (betinget 

belønning og ledelse ved avvik).  

 

Krüger understreker at ledelse basert på det synlige (issue management) kun kan oppnå 

resultater basert på aksept som er konsistent med det usynlige isfjells trosoppfatninger og 

virkelighetsoppfatninger (mentale bilder).  Skal en leder aktivt og bevisst bruke 

kommunikasjon som et virkemiddel, bør strategi og tiltak tilpasses medarbeidernes 

forutsetninger. Hvilket er på linje med Ekvalls definisjon, klima skapes av bakenforliggende 

faktorer som normer, verdier, mentale bilder, strukturer, ledelse (inntil 60 % påvirking på 

innovasjonsklima) etc. Ekvall hevder videre at klimaet ikke skaper noe, men forsterker eller 

forminsker effekten av tilgjengelige ressurser. Dette gjennom påvirkning (kommunikasjon) av 

organisatoriske prosesser som samarbeide mellom individer, samhandling mellom enheter og 

funksjoner, problemløsning, beslutningsprosesser, planlegging og oppfølging. 

Kommunikasjonsstrategien bør således legges opp for å påvirke de bakenforliggende faktorer 

og organisatoriske prosesser, samt tilpasses til gruppen/teamets individuelle forutsetninger for 

tolkning.  
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Lederskap – management -

entreprenørskap
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flerfoldighet
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3.9.Ledelse av innovasjonsprosesser 

Uansett størrelse på organisasjoner, viser både forskning og erfaring at utøvelse av lederskap 

er en avgjørende faktor for om systemer skal 

fungere godt og nå sine mål. (Deming, 

1996). I figuren hentet fra Bengt Johanisson 

presenteres forskjellen på de tre begrepene 

lederskap, management og entreprenørskap. 

Henry Kissinger skal ha uttalt følgende om 

ledelse: The task of a leader is to get people 

from where they are to where they have not 

been.  Med dette  

Figur 12: Lederskap, management,                  utgangspunktet er ledelse å vise veien inn i 

entreprenørskap                                                  ukjent terreng, resten av lederskapsrollen 

kan defineres som administrasjon, gjennomføre strategiske beslutninger tatt av lederskapet 

eller repeterende arbeidsoppgaver på en mest mulig kosteffektiv måte. Hjertø beskriver etter  

inspirasjon fra Bernard Bass (1985) tre typer lederstiler; transaksjonsledelse, 

transformasjonsledelse og ”la det skure” ledelse og definerer ledelse som følger: 

- Ledelse (generelt) er en spesiell adferd som mennesker utviser og som har til hensikt å 

påvirke andre menneskers tekning, holdning og adferd. 

- Ledelse (i organisasjoner) er en rekke handlinger (prosess) som har til hensikt å få andre 

mennesker til å gjøre noe slik at organisasjonen når sine mål. 

- Ledelse er knyttet til en formell posisjon i et autoritetshierarki, bestemte personer, rolle 

eller rolle sett og et konkret arbeid.  

 

I transformasjonsledelse vektlegges det at ledere er visjonære og tør å tillate eksperimentering 

og nyskaping. De er utpreget karismatiske og opptrer som rollemodeller og bruker seg selv. 

De vektlegger at ansatte skal ha intellektuell stimulering, ser behovet for individuell 

oppfølging og har innsikt i hva som gir indre motivasjon hos medarbeidere (ref Kaufmann, 

2004, side 354). Dette gir sterke indikasjoner på at ledere også må ha spesielle egenskaper 

som personer for å lede innovasjonsprosesser (trekkteorier, ref Kaufmann, 2004 s.318) Uten 

en slik lederstil og aktiv deltakelse vil det ikke oppstå et klima som gjør at ansatte i en 

organisasjon tør, orker eller vil bidra til innovasjon. Det er med andre ord krevende, risikofylt 
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og ofte konfliktfylt å lede innovasjonsprosesser, og det stiller store krav til lederens personlige 

egenskaper, kunnskaper og innsikt. 

I følge systemteoretikere som Dr. W. Edwards Deming, er ledelsens adferd, verdier og innsikt 

de faktorene som mest av alt påvirker organisasjonens prestasjoner og innovasjonsgrad. 

(Deming,1993). Dette stemmer også med forskning utført av Gøran Ekvall der ledere i stor 

grad er avgjørende for å forme et klima i organisasjonen som fremmer innovasjon. 

 

Gjelsvik (2004) har definert følgende roller i innovasjonsprosessen, dvs følgende grupper 

personer/egenskaper som skal ledes for vellykkede innovasjoner: 

• Oppfinneren, ide makeren, “Petter Smart” 

• Koalisjons- eller nettverksbyggeren internt og eksternt 

• Kunnskaps- eller teknologikobler 

• Sponsoren: ressursfinneren 

• Produktforkjemperen 

• Strategikobleren 

• Beskytteren 

• Kritikeren 

• Intraprenøren 

 

Det kan innebære etter vår vurdering ikke bare ledelse av for eksempel et team, men også 

ledelse av personer utenfor teamet for at en vellykket innovasjon skal bli gjennomført. 

 

Det finnes i utgangspunktet kun tre styringsmekanismer – autoritet/makt, incentiver og tillit 

eller kombinasjoner av disse (Haugland, 1996). Vi har tidligere begrunnet at 

transformasjonsledelse sannsynligvis er det rette valget ved bevisst ledelse av 

innovasjonsprosesser. Selvfølgelig kan det også med perspektivene transaksjonsledelse eller 

”la det skure” ledelse oppstå tilfeldige innovasjoner, men disse oppstår kanskje mer på tross 

av eller pga ledelsens adferd. Ref. i denne sammenheng også Göran Ekvalls funn om at 

lederskapet påvirker inntil 60% av innovasjonsklimaet i en organisasjon.  

 

Alle Hjertøs lederstiler har i seg alle tre styringsmekanismene, men vektlegging vil være 

forskjellig. Ikke bare med bakgrunn i trekk ved lederen (mentale bilder og adferd), men også 

avhengig av arbeidssituasjon og medarbeiderne, 
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Et annet forhold som er viktig for ledelse av innovasjonsprosesser er bevissthet og forståelse 

omkring intuisjonens betydning. Dette kan også knyttes opp til Amabiles områderelevante 

ferdigheter. I en verden med løpende endringer blir intuisjon viktigere enn tanken.  

(Bengt Johanisson, 2004).   

 

3.9.1. Balanse mellom bestående – nye (exploitation versus exploration) 

Skaper lederen et strategisk handlingsrom, et rom for strategisk tenkning, eller er vi fastlåst i 

strukturelle mønstre (ref. strategisk innlåsning)? En, etter vår mening, forutsetning for 

”exploration” er at det settes av tid til strategisk tenkning, ref. Ekvalls faktor idetid. Med 

inspirasjon fra pedagogikken har vi kalt dette for strategisk handlingsrom. ”Det er av og til 

nødvendig med en helikoptertur for å se helheten, ellers ser vi ikke skogen for bare trær”.  

 

Fokus kun på ”exploration” alene vil imidlertid fort kunne føre en organisasjon galt av sted, 

gitt at dette ikke er organisasjonens/teamets hovedoppgave, for det fleste vil muligheten for 

”exploration” defineres av i hvilken grad det bestående ”exploitation” gir ressursmessig 

handlingsrom for ”exploration”.  Som tidligere kan begge fokus ha innovasjonsprosesser, 

”explotation” oftes inkrementelle mens ”exploration” har større sannsynlighet for radikale 

innovasjoner.  

 

Gisle Henden beskriver forskjellen mellom analyse og intuisjon som følger: 

• Analysis, is a critical examination, that seeks to learn what the whole is built of, that is, 

we break the whole system down to numerous parts. We then look for correlations 

between two or more pieces, in order to find the “cause” of the variance and difference. 

• Intuitive synthesis, is the ability to combine, integrate and merge all these separate parts, 

back into a whole system. With no fragmentation, cause and effect is the same thing. 

Dette kan tolkes til at dyptgående analyser kan være best egnet for forbedringer av det 

bestående, mens intuisjon er en viktig egenskap i strategisk tenkning (ref. modell). Dette 

bekreftes av Parik et al (1994) i en undersøkelse blant 1300 ledere hvor ca 80% besvarte at 

intuisjon er relevant i utvikling av strategiske planer. Dette trekkes frem også i boken ”Blue 

Ocean Strategy” som anbefaler reduksjon av regneøvelsene – det fører til ett smalere fokus, 

og du ser ikke skogen for bare trær.  

 

De ledelsesmessige utforminger er her å håndtere begge deler, balansere det bestående og det 

nye. Den ene er ofte en forutsetning for den andre.  
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3.10. Innovasjonssystemer 

Individer og organisasjon er en del av et innovasjonssystem. Lundvall m.fl. påpeker at et 

innovasjonssystem skal være åpent, fleksibelt og karakterisert av interaktiv læring – kunnskap 

den viktigste ressurs og læring den viktigste prosess. Ekvall benevner læring som en individ 

psykologisk prosess, vi tolker dette dit hen 

at interaksjoner så vel internt som eksternt 

må fungere best mulig for at ressursen 

kunnskap skal kunne gi positive effekter 

for virksomheten. Gjelsvik (2004) berører 

også dette forholdet i sin modell for 

dynamiske krefter som berører 

strategiutviklingen. 

 

 

 

3.10.1. Generelt om innovasjonssystemer 

I følge Nilson og Uhlin (2002) er det fire teoretiske perspektiver. 

 

Det politiske perspektiv  

Her er de sykliske endringer (Kondratiev) i økonomien sentrale og fokus flyttet fra 

entreprenøren til et nettverk av institusjoner – politiske, utdanning, sosiale, bedrifter etc.  

Dette er etter vår vurdering et perspektiv i første rekke for statlige, regionale og kommunale 

omstillingsprosesser, ikke for foretaksstyrte. Institusjonene som beskrives kan allikevel være 

en del av vurderingskriteriene som legges til grunn for valg av lokalisering 

 

Det institusjonelle perspektiv 

Her står den evolusjonære økonomiske teori i fokus. Det offentliges viktigste oppgave er her å 

balansere åpenhet og beskyttelse av konkurransefordeler hos foretakene og de øvrige 

aktørene. Innovasjonssystemene betraktes som spesifikke for ulike næringer (ref. de tre 

bedriftene som skal lokaliseres) og det offentliges oppgave er å forme en institusjonell ramme 

rundt innovasjonssystemet. Det er etter vår vurdering viktig at eventuelle kriterier for valg av 

lokalisering, tar hensyn til kvaliteten og dynamikken i innovasjonssystemet for de spesifikke 

Figur 13: Interaktivt innovasjonssystem 
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bransjer, i dette tilfelle med den enkelte bedrift i sentrum, spesielt siden dette er en 

bedriftsstyrt prosess. Man kan med dette som utgangspunkt tenke seg en interaktiv 

innovasjonsmodell som beskrevet av blant andre A. Isaaksen (1999). Som det fremkommer av 

modellen settes her den enkelte virksomhet i fokus. Det som beskrives er de andre aktørene 

og muligheten for interaksjon med disse på områder sentrale for den enkelte virksomhet.  

 

Det strukturelle perspektiv 

Her snakkes ofte om industrielle kluster. Porters diamantmodell brukes ofte for å beskrive 

dette. Hans modeller for industrianallyse (faktorforhold, konkurransearena, 

etterspørselforhold, relatert industri) og analyse modell for konkurranseforhold (egen 

bedrift/konkurrenter, leverandørforhold, kunder, inntrengere, substitutter) kan også tolkes inn 

i modellen for det interaktive innovasjonssystemet beskrevet under forrige punkt.  

En av grunnpilarene i Porters teorier er at det oppstår sterk konkurranse om de krevende 

kundene og at kontakt med disse krevende kundene ”tvinger bedrifter og organisasjoner til å 

tenke nytt” og dermed skape innovasjoner: ”Sofisticated and demanding buyers’ pressure on 

local firms to meet high standards in terms of product quality, features and services. The 

desire for quality leads to rapid improvement by manufacturers and their desire to have the 

latest features leads to rapid changes and new models” (Porter, 1998) . 

 

Aktør perspektivet 

Eksemplifisering som brukes her er Triple Helix modellen, utarbeidet i utgangspunktet for å 

beskrive samspillet mellom næringsliv, universitet og det offentlige. Her beskrives tre 

aktørperspektiv, mens det for bedrifter er snakk om et større antall aktører. Analysen setter 

aktørene sentralt og deres kvalitet innen system, læring, tillit og styring vil kunne være viktige 

vurderingskriterier for evaluering. 

 

3.10.2. Produktorientering – markedsorientering (innenfra og ut – utenfra og inn) 

Å gjøre endringer og iverksette innovasjoner skaper motstand i de fleste organisasjoner. 

Endringer gjør at nye rutiner må innarbeides, at prosesser må legges om. Ansatte er ofte 

skeptiske eller negative til slike endringer. Da er det både klokt og avlastende for ledelsen å 

ha en god prosess der ytre krefter signaliserer behov for endringene (” The customer is the 

king”). Samtidig minker risikoen for at innovasjonen skal feile i markedet gjennom 

kundedeltakelse i utvikling og testing tidlig i prosessen. Det viser seg også at i mange tilfeller 

der kunder og produsenter samarbeider, oppstår nye ideer som ingen tidligere har oppdaget.  
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Gjennom å bringe nye grupper personer inn i organisasjoner og trekke ansatte ut av vanlig 

arbeidsoppgaver, ser kreativiteten til å øke og nye oppdagelser oppstår (Joel Barker, 1993). 

Denne måten å drive produktutvikling og innovasjon på ble særlig utviklet på 90-tallet ved at 

bedrifter og organisasjoner identifiserte krevende brukergrupper og arbeidet tett sammen med 

et utvalg av disse for å finne og teste ut nye produktideer. Teoretiske modeller som tok 

utgangspunkt i krevende kunder ble toneangivende, og er fortsatt sterkt representert i teorier 

om innovasjonssystemer. 

 

”The Al Gore report on reinventing Government” (1993) 

I denne rapporten vektlegges effekten av å benytte brukergrupper for å reformere offentlig 

virksomhet og skape et press for forandring utenfra. Det er ofte høy kompetanse i offentlig 

virksomhet, men det kan være vanskelig å definere brukere og gode servicemål. 

” Good services means giving people what they want. To do that one must first find out what 

they want. In the future, federal agencies will ask their customers what they want, what 

problems they have, and we can improve the service” (Al Gore, 1993 s 45.) 

Personer i offentlig virksomhet kan lett føle seg fanget av systemet der innovativ adferd ikke 

blir belønnet, mens feil og eksperimenter blir straffet. Dette kan over tid skape sterk 

skjematenkning og lite forbedring og innovasjon (slik har vi alltid gjort det – og slik vil vi 

fortsette å gjøre det), ref. skjematenkning og mentale blokkeringer. 

Forskning på viktigheten av å bringe kundens stemme inn i organisasjonene som et fundament 

for å skape innovasjoner, er derfor utbredt. I noen tilfeller representerer krevende kunder et 

press på organisasjonen for å skape endringer, i andre tilfeller gir faktisk kunden selvstendige 

og nyttige tips til forbedringer som ikke organisasjonen hadde vært i stand til å finne selv. 

Ref.”Creativity in applied enterprise: ”Bringing impetus to innovation. Studies III and IV 

suggests that users may contribute original and valuable ideas in situations where products 

offering customer value are being sought. External communication in terms of user-

involvement may yield unique and valuable ideas for future products.” (Kristensson, 2003 

 

Forståelse av mål og strategiers funksjon iht ledelse av innovasjonsprosesser fremheves bla av 

Göran Ekvall. Han trekker frem visjoner, mål og strategier som bakenforliggende faktorer 

som påvirker innovasjonsklimaet, dvs. de organisatoriske og psykologiske prosesser. 

Ledelsens grad av markedsorientering, eller brukerorientering som ofte benyttet i offentlig 

sektor, er fremstilt av Kohli og Jaworski som vist i figuren på neste side. 
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En planprosess med 

produktorientering som 

utgangspunkt for formulering av 

mål og strategi, eller internt 

orientert strategisk fokus, vil etter 

vår vurdering sannsynligvis føre 

til en transaksjonsorientert 

lederstil med fokus på det 

bestående og virke hemmende på 

de fleste innovasjonsprosesser.  

Figur 14: Markedsorientering (Kohli & Jaworski)            

Dette fordi fokus ofte settes på intern effektivitet, med virkemidler som kontroll og incentiver 

basert på ytre motivasjon. Et resultat kan imidlertid være inkrementelle innovasjoner knyttet 

til innsatsfaktorene eller produksjonsprosessen Gjelsvik (2004) beskriver dette som følgende 

risikoer:  

 

a) inkrementelle forbedringer kan skyve ut radikale innovasjoner 

b) core competence blir core rigidity 

c) stor risiko for strategisk innlåsning  

Vårt utgangspunkt er at risikoen for punktene a-c kan reduseres gjennom et markedsorientert 

strategisk fokus. Ref. i denne sammenhengen Mintzbergs fremspringende strategier, dvs at 

ledere uten et fungerende informasjonssystem vil med mindre sannsynlighet kunne fange 

endringssignaler og se nye muligheter. Dette understrekes også av Gjelsvik som fremhever 

åpne informasjonskanaler og flate hierarkier som betydningsfullt.  

 

De radikale innovasjoner vil med større sannsynlighet oppstå i organisasjoner med et mer 

markedsorientert ståsted. Dette fordi kundenes stemme står mer i fokus og at en mer balansert 

målstyring legges til grunn i organisasjonens planarbeid.  Dette styrkes ytterligere dersom 

informasjonssystemet også fanger signaler fra egne ansatte. Sannsynligheten vil også øke hvis 

de interne planprosessene har bred og dyp deltakelse fra organisasjonen, eller sagt med 

Gjelsviks (2003) ord: Ledelsen kommuniserer klare ambisjoner og mål, gir rom for ansattes 

deltakelse og kreative innspill, motiverer ved å kommunisere verdien av målet, oppnår 

entusiasme og tro på tiltakene gjennom å tildele ressurser og ledelsens oppmerksomhet. 

 

Årsaker til og effekter av 
markedsorientering  

Toppledelsen
•Vektlegging av markedsinfo
•Holdning til risiko

Dynamikk mellom avd
•Konflikter
•Koblinger

Organisatorisk system
•Vektlegging av markedsinfo
• Holdning til risiko

Markedsorientering
•Informasjonsinnsamling

• Informasjonsspredning
• Evne til å reagere p å info

Kunderespons
•Øket opplevd kundeverdi
• Lojale kunder

Respons fra ansatte
•Lag ånd
• Tilslutning fra organisasjonen

Foretakets resultater
• Bedret l ønnsomhet
•Kontroll p å omgvelsesfaktorer

Ref: Business Ref: Business excellence/EFQM excellence/EFQM 

ÅÅrsakrsak Effekt/resultatEffekt/resultat
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Ut fra denne begrunnelsen mener vi at en av de viktigste faktorene for vellykket 

innovasjonsprosess er at ledelsen vektlegger kundeinvolvering og bruker denne informasjonen 

som grunnlag for å endre produkter og tjenester. Et ytre press tjener også til å dempe interne 

konflikter og legitimere at nyskaping må skje. 

3.11 Internasjonal markedsføring 

Teorier i tilknytning til dette området kan sees i sammenheng med kapittelet om globalisering. 

Noen faktorer; 

• Organisasjoners konkurransefortrinn blir mer temporære 

• Nedbygging av handelshindringer 

• Informasjon om produkter og priser tilgjengelig for alle (i ”the fast world”) 

• Kunnskapsoverføring skjer raskere – lettere å kopiere 

• Transaksjonskostnadene minker, eks. IKT, kommunikasjon og vareflyt/transport 

• Tjenesteproduksjonen økende betydning (metaprodukt – endring i kundenes 

kjøpekriterier) 

• Teknologiske fremskritt bedrer produktivitet – bredere produkt/tjenestespekter 

• Tilbudet større enn etterspørsel 

• Produktene mer like 

• Priskrig og lavere fortjenestemarginer 

• Kunden har makt til å velge bort 

 

Solberg (2001) spør om vi er på vei mot et globalt marked med reduserte kulturelle avstander 

og henviser til Haberts og Dahls (1986) dimensjoner for å sammenligne kulturelle 

dimensjoner. 

o Den verbale dimensjon 

o Den ikke-verbale dimensjon 

o Verdensbilde dimensjonen 

o Den sosiale dimensjon 

o Den individuelle dimensjon 

 

Ved siden av merkantil og teknologisk kunnskap om egne produkter/tjenester samt personlige 

egenskaper som nysgjerrighet, åpenhet og innslag av ydmykhet, vil kunnskaper om de 

kulturelle dimensjonene være viktige for å lykkes i et eksportmarked.  
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Porter diamant videreutviklet
Reve, Haugland, Gr ønhaug

Egen bedrift

Konkurranseforhold

Klusterforhold

Ettersp ørselfoholdFaktorforhold

Kultur

OpinionMyndigheter

Tilfeldigheter

I de fleste tilfeller er den hjemmebase man har utgangspunktet for tilnærming til et nytt 

internasjonalt marked (eksportmarked).  

Er hjemmebasen svak er vanligvis det 

ressursmessige handlingsrom for å lykkes 

i et annet marked begrenset. Reve, 

Haugland og Grønnhaug (1995) har 

videreutviklet Porters modell for 

konkurransekrefter for å beskrive 

maktforholdene og påvirkningsfaktorene 

i denne sammenhengen. Her settes 

bedriften i sentrum, i tillegg til Porters 

eksterne faktorer er det også tatt med kultur, opinion, myndigheter og tilfeldigheter som 

eksterne faktorer. En organisasjon beliggende i et utviklingsland, vil etter vår vurdering, 

sammenlignet med en organisasjon i en moderne økonomi stille med ”handikap” på 

internasjonale markeder. Det kan for et utviklingsland derfor innebære behov for bistand fra 

et kompetanse og ressursmiljø (NGO) som kan tilføre manglende ressurser og forutsetninger. 

Bedrifter som lykkes i et eksportmarked kjennetegnes ved at de har: 

o Mål, strategier og planer for den internasjonale virksomheten 

o Er mulighetsorienterte og utnytter bedriftens sterke sider 

o Er beviste sitt markedsvalg 

o Har solid feste i hjemmemarkedet 

o Har satset på riktig kvalitet og pris 

o Har et aktivt styre 

o Har god økonomi og finansielle ressurser 

o Har anledning til å vente på resultatene 

Nordblom (2004 s. 42) 

 

Bedrifter i utviklingsland, ofte med sviktende eller svak kjøpekraft på hjemmemarkedet, 

korrupsjon, manglende lover og regler, ikke tilfredsstillende kvalitetskontroll og store 

mangler i infrastruktur som lager og transport, så vil tilgang til et mer kjøpesterkt marked 

kunne bety mye for videre utvikling. Resultater kan bli bedret lønnsomhet med effekter som 

grunnlag for å betale bedre lønninger, flere i arbeid, mer skatteinntekter til kommune/land etc. 

En ytterligere viktig faktor er at organisasjoner som lykkes vil fremstå som eksempler/lokale 

sannhetsvitner for at en slik satsning er viktig for regionen/landets utvikling.  

Figur 15: Diamantmodell videreutviklet 
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Solberg (2005)

 

En internasjonaliseringsprosess 

kan ha mange stadier og ta flere 

veier som direkte eksport, gå via 

utenlandsk agent, ha eget 

salgsselskap eller sågar egen 

produksjonsetablering i et nytt 

marked. I vårt tilfelle vil Business 

Innovation Programs fungere som 

matchmaker mellom produsenter 

i Kroatia og COOP i Norge, en 

form for direkte eksport med støtte. Solberg (2005) har utviklet en matrise med aksene 

industriens globalitet og bedriftenes internasjonaliseringsevne som kan danne grunnlag for 

mulige mål strategier. 

 

I en situasjon hvor internasjonaliseringsevnen er lav og industriens globalitet er medium kan 

en strategi være å søke nisjer i internasjonale markeder. F.eks med produkter hvor bedriften 

eller regionen har konkurransefordeler. Manglende internasjonaliseringsevne kan 

kompenseres gjennom samarbeide/allianser/nettverk med personer/organisasjoner som kan 

kompensere bedriftens manglede base for utvikling. Inngangsstrategien kan være å finne en 

partner (representant) i det gjeldende marked. 

 

4. Resultater fra gjennomført datainnsamling 

4.1. Faktainnsamling 

I en Workshop arrangert av BIP i Vukovar 15. – 17. november 2003 ble deltakerne gitt en 

teoretisk innføring i markedsundersøkelser og spørsmålsguider ble utarbeidet i fellesskap for 

den kommende undersøkelsen. Deltakere på workshopen var representanter fra de 9 

kommunene i regionen, deltakerne ble håndplukket av kommunene og var unge, 

velutdannede, entusiastiske og med stor interesse for utvikle nye arbeidsplasser i sin 

kommune.   

 

Markedsundersøkelsen hadde som hovedmål å få fastlagt potensialet for eksport av frukt og 

grønnsaker fra Øst-Slavonia i Kroatia til det norske markedet og ble gjennomført primo 2004 

Figur 16: Solbergs ni strategiske vindu 
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i 8 av de 9 kommunene. Tidligere forespørsel til landbruksmyndighetene i regionen viste at 

tilgangen på offentlig statistikk var dårlig, vi måtte derfor undersøke dette selv. 

Undersøkelsen mål var å kartlegge: 

- Type produkter som ble produsert i området; 

- Beregnet volum av samlet produksjon av de respektive typer produkter; 

- Hvilke typer produkter ville egne seg best for et eksportmarked; 

- Rammeverk og eventuelle hindre for eksport av denne type produkter. 

Undersøkelsen som ble gjennomført i BIPs regi på nyåret i 2004 viste at Erdut hadde det 

største antallet gårdsbruk blant de 9 kommunene, med hele 941 bruk.  Men, som også i de 

andre kommunene, så var de aller fleste gårdsbrukene familiebruk, ofte bebodd med eldre 

mennesker og med meget liten produksjon utover det å dekke egne behov.  Ut av det relativt 

store antall gårdsbruk var det bare 11 som oppga at de hadde produsert frukt og grønnsaker 

for salg i 2002 sesongen.  Erdut utmerket seg også som den kommune med flest kvadratmeter 

drivhus (ca. 11.000 m2) for grønnsak produksjon. Drivhusene var hovedsakelig av rør 

rammeverk og med plast som måtte skiftes ut ca. hvert tredje år.  Antallet kvadratmeter med 

drivhus var økende år for år og det var stort sett to produsenter som sto for denne type 

næringsutvikling. Hele undersøkelsen følger i vedlegg 6.  

 

Det var blant disse to produsentene at vi fant frem til Arpad  Bajci som er en produsent av 

grønnsaker lokalisert litt nordøst  for Erdut sentrum. Han var typisk for produsenten i 

regionen, med forholdsvis lite areal, lav mekaniseringsgrad og mye manuelt arbeid. Han 

hadde vilje til å arbeide hardt og hadde reist som sjømann i flere år, og hadde godt innsyn i 

kvalitetskrav og var opptatt av nyskaping og å prøve å få til vekst og fornying i området. Vi 

ville prøve å bygge opp et lite eksportprogram rundt han. Vår strategi var å begynne med få 

lokale produsenter og så utvide prosjektet når tiden var moden. 

 

4.2. Piloteksperiment 2005 

Arpad Bajci samlet i alt 3 produsenter av ulike typer grønnsaker i området, produsenter av 

mais, paprika, vannmeloner og cantaloupe meloner. COOP Norge var svært interessert i å 

gjennomføre en pilotleveranse og Arpad og en av de andre produsentene kom til Norge for å 

se hvordan COOP Norge opererte og hvordan deres mottaksprosedyrer fungerte. Eksperter fra 

landbruksfakultetet ved universitetene i Osijek og Novi Sad (Serbia) ble også koblet inn i 

prosjektet, og kom med detaljerte opplysninger om valg av frøtyper, planting og gjødsling.  
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Detaljerte kvalitetskrav ble gjennomgått med COOP Norge og dyrkingsmetodene ble avklart 

med de ulike produsentene. Et enkelt kvalitetssystem for produksjon og høsting, sortering, 

pakking, lagring og transport ble utarbeidet, og hver produsent skulle klargjøre sin leveranse. 

Pilottesten skulle utgjøre ca 50 tonn (to trailerlass) av to typer meloner, paprika og konsum 

mais, og leveransen skulle skje i juli – august 2005.  

Selv om prosjektet i utgangspunktet var godt planlagt, så viste det seg snart at en god del 

detaljer ikke fungerte. 

- Meloner ble høstet for sent, slik at hyllelivet for melonene i Norge ble nokså kortvarig, 

men på grunn av små mengder var det likevel mulig å selge det meste. 

- Paprikaen hadde feil form og for tynne vegger og var ikke salgbar i Norge.  

- Maisen ble ødelagt fordi kjøleanlegget i leid kjølelager brøt sammen før man hadde fått 

kjølt ned produktene til transporttemperatur. Ved ankomst til Norge var kvaliteten så 

dårlig at hele partiet måtte destrueres. 

- Emballasjen for vannmeloner holdt ikke under transport, og det ble en del transportskader. 

- Ikke alle produsentene fulgte instruks om gjødsling av stiklinger og såtidspunkt. Dette 

medførte at modningstidene ble ulike og det ble vansker med å fylle opp de to trailerne. 

- En produsent valgt bevisst å bruke feil frøtype for å spare penger og fikk ikke levere. 

Det positive var at COOP Norge vurderte kvaliteten på de godkjente varene som svært god, 

faktisk bedre enn tilsvarende produkter fra Spania. I tillegg ble transportkostnadene lavere fra 

Kroatia enn fra Spania, dvs at COOP Norge også fant det mer lønnsomt med innkjøp av 

meloner fra dette området. 

- Produsentene i Erdut fikk mer enn dobbel betaling for de produktene som ble godkjent 

sammenlignet med den prisen de fikk lokalt. 

 

Oppsummering av piloteksperimentet 

Det er et stort potensiale både for å kunne levere høykvalitets frukt og grønt fra Erdut til 

COOP Norge, og de lokale produsentene har vist at det er mulig å produsere den etterspurte 

kvaliteten. Foreløpig ser det ut til at det foreligger også et reelt potensiale for en ca 100% 

høyere inntjening på disse leveransene enn på leveranser til lokalmarkedet. 

Produsentene som deltok i eksperimentet mente de hadde lært viktige detaljer om 

produksjonen og det ble besluttet å satse på et større demonstrasjonseksperiment med fokus 

på kun vannmeloner og cantaloupe meloner i 2006. 

COOP Norge sa seg villige til å kjøpe inn ca. 50 tonn ukentlig, hovedsakelig vannmeloner, 

gjennom hele produksjonssesongen 2006. 
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Av de opprinnelig 3 produsentene ble en avvist pga bevisst juks (benyttet feil frøtype for å 

oppnå en øket kortsiktig gevinst).  Det var altså bare to produsenter igjen fra det opprinnelige 

teamet, og dette utgjorde for lav produksjonskapasitet i forhold til COOP Norges 

forventninger. Nye produsenter måtte derfor bringes inn i prosjektet og man mente at dette 

ville gå greit siden nøkkelkompetansen fra 2005 fortsatt var representert. Arpad Bajci ble 

valgt som koordinator og skulle styre prosjektet. 

 

4.3. Demonstrasjonseksperimentet (2006) 

Høsten 2005 ble brukt til å finne flere produsenter og til å planlegge produksjonen for 2006. 

Arpad skaffet til sammen 5 produsenter som ønsket å delta i videreføring av prosjektet. Han 

tok opp lån fra NOA, BIPs samarbeidspartner innen kredittgiving i området og kjøpte riktige 

frøtyper fra Ungarn. Videre ble ny emballasje utprøvd og bestilt, samt at etiketter og paller ble 

satt i ordre. Produsentene ble kurset og veiledet av Arpad om kvalitetskrav, behov for 

harmonisert utplanting og bruk av gjødsel. De ulike produsentene ville få frø, kasser og paller, 

og produktene skulle transporteres til felles kjølelager før forsendelse til Norge.  

COOP Norges sjef for innkjøpsavdelingen for frukt, grønt og blomster, deltok på reise til 

Erdut i juni 2006, og møtte her produsentene sammen med bl.a. en professor fra 

landbruksfakultetet ved Universitetet i Osijek. Her ble det avdekket til dels store sprik både i 

oppfattelse av dyrkingsmetoder og valg av produkttyper. COOP Norge hadde et helt annet (og 

oppdatert) syn på hva som burde produseres, og som det Nord-Europeiske markedet 

etterspurte, enn det landbruksfakultetet foreskrev. COOP Norges representant forlangte 

nærmest at Universitetet måtte trekkes ut av prosjektet.  COOP Norges representant kritiserte 

også at grossister spilte en så sterk rolle i det lokale systemet fordi det var mye mer 

kostnadseffektivt at produsentene organiserte seg selv, og arbeidet direkte med en krevende 

kunde. Dette var klargjørende for både produsenter og for oss og vi følte at mye nå lå bedre til 

rette for en god demonstrasjon av et eksportprosjekt. 

 

Sammenbrudd og leveringsstopp 

Det ble en vanskelig vekstsesong i Sentral og Øst-Europa i 2006. Regn og kulde avbrutt av 

perioder med sterk varme ødela mye av avlingene. Det samme skjedde i Øst-Slavonia og våre 

produsenter ble hardt rammet. Noen fikk ødelagt ca. 40% av avlingene fordi de plantet ut for 

tidlig (stikk i strid med avtale) og variasjonene i temperatur gjorde at modningen gikk i 

perioder svært raskt. Høstingen kom for sent i gang og det var mye dårlige meloner på 
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markene. De nye produsentene løste opp på kvalitetsstandardene og begynte å pakke meloner 

som var overmodne, for store eller for små eller skadet.  

Utplantingen viste seg heller ikke å ha vært koordinert, selv om samme feilen ble påvist i 

2005. Dette resulterte i at produkter måtte vente på kjølelager inntil leveransen var komplett 

og det var nok meloner til å fylle opp en kjølebil. På grunn av høy fuktighet ble det nå en 

farlig kombinasjon av modne produkter og fuktig lagring, og mange av melonene ble angrepet 

av sopp. 

 

Første forsendelse gikk til Norge 28. juli, og til å begynne med så det svært lovende ut. 

Melonene ble godkjent, men man oppdaget snart at holdbarheten var for dårlig. 

Den neste forsendelsen gikk 8. august, men var så dårlig at hele forsendelsen måtte destrueres 

og resten av leveransene måtte stoppes.  

 

Igjen viste tallene at for de varene som ble godkjent så var inntekten ca. dobbelt så høy (6 

euro pr. kartong vannmeloner) som for tilsvarende produkt på lokalmarkedet (under 3 euro pr. 

kartong).  Kvaliteten på de produktene som ble godkjent var også meget god.  

Likevel ble prosjektet mislykket og gikk med betydelig tap for produsentene og særlig for 

Arpad Bajci som hadde benyttet mye av sin kreditt til å kjøpe inn frø og emballasje til alle 

deltakende produsenter. Hvordan kunne man mislykkes på en slik måte når forarbeidet var så 

solid og leverandørene visste hva som krevdes av dem?  

 

4.4. Resultat fra kvalitative undersøkelser 

Etter at leveringen ble stoppet var det tid for å analysere og prøve å finne årsaker til at 

demonstrasjonsprosjektet gikk så galt. Alle var klar over at været hadde skapt mye problemer, 

men samtidig så man at problemer fra året før også kom til overflaten igjen. Vi ønsket å se 

bort fra været som den dominerende faktor, og fokusere på hvorfor lønnsomheten uansett ble 

for dårlig, at mange feil oppstod, at problemer gjentok seg og at prosjektet ikke ble vellykket. 

Vi ønsket å stille følgende spørsmål til ulike deltakere i prosjektet: 

 

Hva er årsakene til at det er lav lønnsomhet i produksjon av frukt og grønt i Erdut kommune – 

og hvilke strategier kan man velge for å endre situasjonen (hva kan vi lære av det som har 

skjedd). 

Vi etablerte to analysegrupper som alle var godt kjent med prosjektet og som hadde god 

informasjon om hva som hadde skjedd og som kjente resultatet av demonstrasjonsprosjektet..  
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Den første gruppen bestod av deltakende produsenter samt elever og lærere ved 

landbruksskolen i Dalj i Erdut kommune. 

Den andre gruppen bestod av lokale konsulenter, økonomer og samarbeidspartnere som alle 

hadde arbeidet med næringsutviklingsspørsmål i nærmiljøet og for utenlandske 

organisasjoner. Vi ville etablere denne gruppen mer som en kontrollgruppe som kjente lokale 

forhold, som var mer internasjonalt orientert og som ikke var direkte involvert i produksjonen. 

 

Vi møtte hver av gruppene i to omganger: 

I første møte ble deltagerne spurt om å komme opp med mulige årsaker til at lønnsomheten 

for produsenter av frukt og grønt i kommunen var så lav (inklusiv at eksportprosjektet heller 

ikke gav god lønnsomhet). Deretter ble de spurt om hvilke strategier de mente burde velges 

for å komme ut av uføret og for å få til økt lønnsomheten for produsentene. På det andre møtet 

var de foreslåtte årsakene og strategiene lagt inn i ”Innovatoren” slik at de kunne bearbeides 

med hensyn på prioritet og konsensus.  

 

På denne måten fikk vi svar på vårt første forskningsspørsmål (ref kap 2) 

a) Hvilke faktorer er viktige for å få til en vellykket eksport av frukt og grønt fra Erdut 

kommune til Norge? 

Når deltakerne analyserte årsakene til at prosjektet ikke fungerte, ville tiltak for å fjerne disse 

årsakene gi oss svar på hva som er de viktige faktorene for å lykkes med eksporten 

 

b)Vil økt eksport kunne føre til økt inntjening på sikt for produsentene?  

Vi så allerede tidlig at eksportleveransene hadde ca 100% bedre inntjening, og ved gode 

dyrkingsmetoder og god håndtering ville svinnet kunne bli minimalt.  

 

4.4.1. Produsenter og fagpersonell  

Workshop med kvalitativ undersøkelse ble gjennomført i Dalj 3.september 2006. 

Her kom det fram 14 årsaker til for lav inntjening og vi rangerte årsakene i to grupper: En 

gruppe med sterk kobling til det konkrete eksportprosjektet (kortsiktig) og en gruppe med 

årsaker som var mer generelle for alle produsenter i området og som det måtte arbeides med 

på lengre sikt: 

 

a) Årsaker til at lav inntjening på eksportprosjektet (kortsiktig orientert) 

1. For dårlig samarbeid mellom produsenter; 
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2. Produsenter produserer ikke det kundene vil ha (eksport); 

3. Bøndene har motstand mot å endre produksjonsmetoder; 

4. Lite kunnskap om eksport og hvordan dette skal gjøres; 

5. Utdanningssystemet er ikke nok markedsorientert; 

 

b) Årsaker til lav inntjening generelt (mer langsiktig orientert): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11: Resultater kvantitativ undersøkelse produsenter, fagpersonell - årsaker 

 

Oppsummert er dette: 

1. Folk ønsker ikke å arbeide i landbruket (ikke fint nok); 
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2. Dårlig infrastruktur (som veier, kjøleanlegg etc); 

3. Lokale grossister tar ut høy fortjeneste (og styrer markedet); 

4. Myndigheter gir ikke nok støtte til produsenter; 

5. Dyr kreditt /vanskelig tilgjengelig kreditt hindrer utvikling; 

6. For lavt teknologisk nivå hos produsenter; 

7. Råvarer (frø, gjødsel etc.) er for dyrt; 

8. Subsidier fra myndighetene er for lave; 

9. For mye lav-kvalitets-import presser lokale priser. 

 

Oppsummering i forhold til eksportprosjektet  

Produsentene mener at hovedårsaken til at eksportprosjektet ikke lykkes er fordi de ikke 

greier å samarbeide og at det er motstand mot å endre dyrkingsmetoder. Særlig det å så og å 

høste koordinert skaper vansker. De påpeker også at de har lite erfaring med eksport og at 

utdanningsinstitusjonene heller ikke har noe å tilføre her. Ellers skyver de lett ansvaret for 

dårlig inntjening over på myndigheter og omgivelser.  Samtidig ser de klart at ved en 

vellykket eksport (gjøre en bedre og mer systematisk jobb selv) så kunne de doblet inntjening 

gjennom eksport. COOP Norge var villige til å kjøpe alt de kunne få tilgang til. 

  

Når produsentene ble bedt om å angi noen mulige strategier for å forbedre lønnsomheten, 

fokuserer de sterkest på å kjøpe utstyr, fokusere driften mot enkelte utvalgte produkter, drive 

opplæring av ansatte og samarbeide bedre. 

 

Vår konklusjon 

Produsentene ser på maskiner, utstyr og utvalgte produkter som det viktigste å konsentrere 

seg om framover.  Utvikle strategier for å sloss mot import (markedsfokus) har ikke høy 

prioritet.  
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 Tabell 2:Resultater kvantitativ undersøkelse produsenter, fagpersonell - strategier 

 

4.4.2. Konsulenter og samarbeidspartnere  

Workshopen ble gjennomført i Vukovar 25. september med følgende resultater. 

a). Årsaker til at lav inntjening på eksportprosjektet (kortsiktig orientert): 

1. For dårlig kontroll og ledelse av de produsentene som skal levere produkter til 

eksportprosjekter; 

2. Manglende kunnskap og systemer for sortering og pakking; 

3. Koordinatoren har ikke sterkt nok mandat / autoritet blant produsentene; 
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4. Manglende avklaring av hvem som gjør hva i slike prosjekter; 

5. Manglende standarder (hvordan pakke, lage emballasje, merke etc); 

6. Små og få produsenter som er involvert i forandringsarbeidet; 

7. Udefinerte relasjoner mellom produsenter; 

8. Manglende kriterier for å velge produsenter som kan greie eksport 

 

b) Årsaker til lav inntjening generelt (mer langsiktig orientert): 

1. Lav utdannelse blant produsenter; 

2. Manglende 

kapital for å 

anskaffe utstyr; 

3. Manglende 

tillit mellom 

produsenter og 

ofte dårlig 

kultur når det 

gjelder å 

overholde 

inngåtte 

avtaler; 

4. Vanskelig vær, 

kort sesong i 

2006; 

5. Produsenter er 

ikke generelt 

sett villige til å                                     

ta risiko/prøve  

nye ting; 

                                    

Tabell 3: Resultater kvantitativ undersøkelse konsulenter/samarbeidspartnere - årsaker                                                             

6. Kulturforskjeller mellom Norge og Kroatia, misforståelser etc. oppstår. 
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Vår konklusjon  

Denne gruppen var klar på at eksport var en effektiv strategi for å øke lønnsomheten selv på 

kort sikt, og at det kunne være en god strategi også for å møte økende import og dermed få 

bedre kontroll over hjemmemarkedet. Problemene de så som størst på kort sikt var å få til et 

effektivt og sterkt system for styring av eksportprosjekter, der en respektert prosjektleder 

hadde mandat til å intervenere.  

Det ville også bli viktig å få på plass en effektiv og sentral sortering, pakking og 

kvalitetskontroll.  

 

Det burde inngås klarere avtaler mellom produsenter og et eksportprosjekt, og at det kanskje 

var viktig å få med noen større produsenter som hadde større kapasitet. De påpekte også dette   

med kulturforskjeller som både et langsiktig og mer kortsiktig og (eksportprosjekt) 

problemområde. På kort sikt burde vi være klar over de reaksjonene prosjektet kunne få fra 

den lokale makteliten (grossistene) og at disse kunne forventes å bruke press og trusler over 

for ”sine” produsenter for å unngå at disse leverer god kvalitet i et evt. eksport prosjekt. Dette 

er strukturer det er vanskelig å få oversikt over, men de mente at med bedre styring av 

sortering og pakking, samt klart definerte standarder til produsentene, så vil ikke feilvarer 

komme på kjølebilene og med så god betaling som demonstrasjonseksperimentet har vist, så 

ville produsentene gradvis forandre innstilling også til lokale grossister.  

                    

Gruppen vektla videre at opplæring med ”riktige” eksperter (som også har god 

markedskontakt) er viktig. For å få større eierskap i eksportprosjekter så burde deltakende 

produsenter selv legge inn mer kapital til ledelse og koordinering av prosjektene. Dette ville 

kunne gi høyere lojalitet til prosjektleder og forbedre kvaliteten på leveransene. På lenger sikt 

kan det være en løsning å danne en eksportforening eller lignende. 

 

4.5. Hovedfunn 

Følgende, etter vår vurdering, viktige observasjoner fra undersøkelsene: 

- Det er store forskjeller i mentale bilder mellom produsenter/fagpersonell og mer 

utadrettede konsulenter /samarbeidspartnere. Produsentene er sterkt produkt- og 

utstyrsfokuserte, mens økonomene er vesentlig mer markedsrettet.  

- Flere av bøndene ser ut til å ha store vansker med å prioritere eksportprosjektet, særlig 

dersom det oppstår konkurranse om varene og de blir satt under press fra lokale grossister.  
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Tabell 4: resultater kvalitativ undersøkelse konsulenter og samarbeidspartnere  

- strategier 

 

- Våre samarbeidspartnere gir oss det råd at for denne situasjonen nytter det ikke med mer 

opplæring og involvering. Det er en grunnleggende interessekonflikt der produsentene 

inntil 

videre vil 

favorisere 

lokale 

forhold. 

Det var 

sannsynlig-

vis det som 

skjedde 

sommeren 

2006 når 

været ble 

så dårlig. 

De gode 

produktene 

ble levert 

til det lokale markedet og de dårlig varene havnet i kjølebil til Norge.  Hadde været vært 

bra ville vi nok ikke oppdaget dette forholdet, fordi det da hadde det vært nok meloner til 

alle. 

- Våre samarbeidspartnere mener det er viktig å bruke mer tid på å venne produsentene til 

en ny arbeidsmåte, og gradvis legge til rette for at grossistene lokalt mister sin makt. 

Prosjektet kan ha skapt for mye dramatikk for raskt, og dette kan ha blitt ytterligere 

tilspisset pga den dårlige sommeren med knapphet på kvalitetsmessig gode produkter.  

 

Dette kan summeres opp i følgende hovedfunn 

- Krevende kunder med god markedskunnskap må tidlig inn i slike prosjekter for å sikre 

forståelse for detaljer i leveransene og for å klargjøre kvalitetskrav. 

- Tripple Helix aktører (lokale opplæringsinstitusjoner, myndigheter og produsenter) kan 

mislede prosjekter av denne typen. Det er ingen garanti for at lokale kunnskapsmiljøer har 

oppdaterte kunnskaper for anvendelse av ny teknologi eller informasjon fra markeder. 
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- Det er viktig å bruke tid, både for å tilvenne produsenter og få testet ut detaljer i 

leveransen, men også i forhold til å skulle håndtere motstand fra andre grupper (grossister) 

som blir sterkt berørt av endringene 

- Få etablert en klar styring av prosjekter som dette, og få på plass sentral sortering, pakking 

og merking. Det bør også være synlig sporbarhet slik at konkrete tilbakemeldinger kan 

utveksles mellom kunde og produsent (for evalueringer og stadig pågående forbedringer). 

- God faglig opplæring av deltakere er viktig, der praktiske detaljer blir drøftet. 

(møter/erfaringsutvekslinger i åkeren”. 

- Legge stor vekt på å få til tett samarbeid om harmonisering av såing, gjødsling og 

utsetting av planter (fokus på jevn og god høsting og levering). 

- Lage strategier for hvordan man kan unngå ”krig” med de gamle systemene som føler seg 

tilsidesatt og som frykter å bli overflødige (grossiter). Være bevisste på at et nytt system i 

det minste medfører et skifte av enkelte spilleregler eller at det kan medføre totale 

paradigmeskifter der hele systemer blir overflødige. 

 

5. Drøfting av hovedfunn i forhold til relevant teori 

5.1.Krevende kunder inn i prosjektet 

Erfaringer fra Erdut viste at verken eksperter fra landbruksfakultetet eller de fremste 

produsentene hadde riktig kunnskap om hva eksportmarkeder (Norge) etterspurte. Under 

møtet i Erdut der produktsjefen fra COOP deltok, kom det fram at det var store avvik mellom 

hva de lokale ekspertene mente var gode produkter og hva COOP som en eksportkunde ville 

kjøpe.  

 

Noen eksempler  

- Produsenter i Erdut-området hadde plantet ca 10.000 epletrær for ca 3 år siden og eplene 

fra disse trærne var nå klare for salg. Coop spurte hvilken sort epler det var, da svaret kom 

fra produsentene svarte COOP: ” Vi beklager, men disse eplene har gått ut av markedet i 

Vest-Europa for flere år siden. Denne typen epler er umulig å selge i våre markeder, så vi 

får håpe at dere snart kommer inn i EU slik at dere kan få omstillingsmidler til å hogge 

ned trærne og til å plante nye eplesorter”. Det var lenge stille rundt bordet når denne 

informasjonen kom fram. 

- Regionen produserer også mye plommer, men igjen hadde de satset på en type plommer 

som ikke er egnet for transport, og dermed kan kun omsettes på lokalmarkedet. 
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- Vannmeloner som ble solgt lokalt hadde tradisjonelt en vekt på mellom 9-11 kilo og frø i 

fruktkjøttet. COOP ville ha meloner på 3,5 – 4,5 kilo og uten frø. 

 

Det hører med til historien at både personell fra landbruksfakultet og mange av produsenten 

før møtet ga uttrykk for at de var svært oppdatert på krav, kjøpekriterier og forventninger i 

eksportmarkedet, og overraskelsen ble derfor stor når dette viste seg ikke å holde stikk. 

 

Vi viser i denne sammenheng til vår presentasjon og diskusjon omkring produktorientering og 

markedsorientering (innenfra og ut – utenfra og inn)i oppgavens teoridel, ref. kap 3.10.2. 

Gjennom å bringe en ”krevende kunde” inn i prosjektet oppstår nye oppdagelser og 

kreativiteten øker. Vi har beskrevet samme teoretiske perspektiv i kapittelet om internasjonal 

markedsføring, hvor Porters modell for etterspørselsforhold også beskriver et åpent og aktivt 

informasjonssystem knyttet mot etterspørselsforhold. 

 

Endringer av prosesser og tilpasning av produkter til nye kjøpekriterier (innovasjoner), som er 

nødvendige i vårt prosjekt, skaper motstand i de etablerte systemene, dette kan teoretisk 

knyttes til kreativitetens 4 Per (plass, person, prosess og produkter), og sannsynligvis spesifikt 

til kulturelle aspekter og mentale bilder, ref. i denne sammenheng globalisering (fast and slow 

world) og mentale bilder. Når informasjon fra eksportmarkeder ikke tilflyter aktørene, eller 

stoppes i kommunikasjons og persepsjonsprosessen, er grunnlaget for en bærekraftig 

tilnærming til internasjonale markeder begrenset. Når de regionale ressursene betraktes som 

unike (ref. VRIO modellen kap 3.4.2) av produsenter og lokale eksperter, men som utdaterte 

og lite tilpasset av internasjonale kunder, har vi et klart definert problem. Utfordringen er da 

hvordan fjerne produsentene og de lokale ekspertenes nåværende mentale bilder og etablere 

nye. Et av svarene er å bringe krevende kunder aktivt inn i prosessen. 

 

5.2.Triple Helix problematikk 

Triple Helix er en teoretisk beskrivelse av et innovasjonssystem som går ut på at lokale 

myndigheter, utdanningsinstitusjoner og produsenter samarbeider om fornying og innovasjon. 

I mange tilfeller har dette vist seg å være en effektiv framgangsmåte for å skape endringer. 

Basis for denne tanken er bl.a hentet fra Silicon Valley i USA eller i mindre skala i enkelte 

regionsatsinger i Norge. Eksempelvis med samarbeidet mellom kommune, skipsverft og 

lokale høyskoler og yrkesskoler på søndre Sunnmøre. 
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“Triple Helix ” – Innovation system
BIP extended version
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Figur 17: Triple Helix with a dot (egenutviklet) 

I vårt prosjekt ser vi imidlertid noe helt annet. Kommunen i Erdut var positive og ville gjerne 

legge til rette for vårt prosjekt, men de hadde begrenset kunnskap om blant annet transport og 

logistikk, og gav råd om utforming av kjølelager som ikke stemte med de bygningstekniske 

kravene for effektiv moderne opplasting. Rampene ble ikke høye nok for direkte pålasting og 

utforming av bygningene møtte overhode ikke de kravene COOP hadde til lagring og 

logistikk. 

 

En annen Triple Helix aktør, Landbruksfakultetet ved J.J. Strossmajer Universitet i Osijek 

hadde ikke oversikt over nye dyrkingsmetoder, gjødsling eller valg av frøtyper. Når COOP 

kom inn med sine ønsker og krav var dette som tidligere nevnt helt nytt for ”ekspertene fra 

universitetet”. Man kan gjerne si at de virket mer som hemmende faktorer for 

innovasjonsevnen, siden de lot til å kunne alt og hindret andre stemmer i å komme til i viktige 

fora. De ga også misvisende og direkte gale råd til produsenter og myndigheter.  

 

Vi mener derfor at en forutsetning for at Triple Helix tilnærmingen kan fungere er at alle 

aktørene har et tettere samarbeid med markedet, og bruker krevende kunder som i alle fall en 

informasjonskilde når de deltar i et utviklingsarbeid av denne typen. Det ble også tydelig for 

oss i dette prosjektet at flere av professorene fra universitetet oppførte seg både arrogant og 

nedlatende når det ble klart at de ikke lenger hadde enerett på å forvalte sannheten. Det er nok 

viktig at alle aktører er både søkende og lyttende i sin adferd slik at det kan bli en god 

diskusjon omkring både produkter og dyrkingmetoder. 

 

Den siste aktøren i Triple Helix er produsentene selv. De må endre både dyrkingsmetoder og 

varetyper, og dette er ofte en vanskelig prosess. I vårt prosjekt så vi at flere av produsentene 

ikke greide å følge de avtalte 

metodene, og at de isteden 

gjennomførte produksjonsprosessen 

på samme måte som de alltid hadde 

gjort. Dette medførte stor variasjon 

i både produktkvalitet og 

modningstidspunkt, og skapte 

mange uheldig situasjoner. 

Konklusjonen er at dersom 
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aktørene i Triple Helix ikke har dirkete kontakt med et krevende marked eller med miljøer 

som ligger langt framme i forskning, så blir informasjonene de baserer seg på raskt foreldet, 

og kan ikke lenger anvendes i utviklingssammenheng.  

Våre eksempler viser også at det ofte er svært manglende selvinnsikt hos aktørene, slik at de 

heller ikke vet – at de ikke vet. 

 

Vi har derfor tillatt oss og utvikle den gjeldende modellen og kalt den ”Triple Helix with a 

dot”, hvor doten representerer kundenes stemme, et fungerende eksternt informasjonssystem 

og spedning av denne informasjonen internt i system. Ref Kohli og Jaworskis (definisjon av 

markedsorientering – innsamling, spredning og implementering av informasjon (ny 

kunnskap). Vi er over tid avhengige av at alle aktørene i innovasjonssystemet blir medspiller i 

endringsprossesen og ikke motspillere. Aktørperspektiver beskrevet i kapittel 3.10.1 er derfor 

etter vår vurdering et riktig perspektiv for utvikling av et bedre fungerende system, dette 

imidlertid forutsatt at oppdatert kunnskap er tilgjenglig for aktørene.  

 

5.3.Tilvenning, testing og håndtering av motstand mot endring 

Ting tar tid for å bli forankret, da dette er en prosess der gamle mentale bilder må erstattes av 

nye, ref i denne sammenheng North (2005) i vår innledning til kap. 3. Mennesker ønsker å 

beholde de etablerte rutinene og systemene, og det er normalt at nyheter og endrede prosesser 

blir møtt med motstand. (Kristensson, 2003) 

Det kan likevel være formålstjenelig å dele denne motstanden mot forandring i to ulike 

grupper: 

 

1. Motstand fordi man føler ser usikker i forhold til å mestre den nye teknologien og de nye 

reglene, eller motstand fordi man strever med å forandre arbeidsmetoder. Når produsenter 

i Erdut ikke greier å samhandle eller de fortsetter å gjøre som de alltid har gjort, så er dette 

et utslag av at de ikke har greid å omstille seg mentalt og metodisk. Gjennom veiledning 

og måling av resultater vil de gradvis endre adferd, særlig når de ser at de oppnår 

forbedringer som er vesentlig. I dette tilfelle er det bedre lønnsomhet, flere og sikrere 

leveringskanaler og at de får oppgjør for leveransene og får pengene når de skal. 

 

2. Motstand som oppstår fordi man føler seg truet og redsel for å bli overflødig dersom det 

nye systemet blir etablert. I Erdut er dette motstand som oppstår f.eks fra grossister. Det 

nye systemet med direkte organisering og levering fra produsenter gjør at grossistene 
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mister makt og styringsrett. Samtidig blir leveransene til COOP også en konkurrent som 

gjør at grossisten ikke lenger kan diktere pris og leveringsbetingelser lokalt. I Erdut legger 

den lokale grossisten på opptil 40% på prisen fra produsent for å håndtere leveransen på 

og i de lokale salgskanalene. De blokkerer og kan også opptre truende overfor produsenter 

som prøver å gå nye veier, i noen tilfeller kan de ha makt til å stenge enkeltprodusenter 

ute fra leveranser lokalt.  

Denne type motstand kan være vanskelig å håndtere og i noen tilfeller kan det være 

direkte farlig å gå til krig mot organiserte karteller lokalt. Det var ting som tydet på at 

noen produsenter hadde sterke avtaler med den lokale grossisten, og nærmest bevisst 

saboterte eksportprosjektet.  

 

Det viktige er imidlertid at i det første eksempelet på motstand vil veiledning og styring, 

oppfølging og læring ved eksperimenter fungere godt (ref. kap 1.4) 

I det andre tilfelle der det er mer krigslignende motstand, vil det måtte legges mer beviste 

strategier som omfatter både forsvar av egne produsenter og interesser, samtidig som det nye 

systemet blir etablert. Noen ganger er det mulig (etter hvert) å inngå allianser med motparten. 

Dette kunne være at grossisten overtok sortering, pakking og forsendelse, men som regel er 

dette vesentlig fordyrende og monopoliserende slik at det utelukkes som alternativ av kunden, 

i dette tilfelle COOP Norge.  

 

Noen ganger må det gamle systemet helt bort for å gi plass for nye strukturer.  Dette kan 

knyttes til globalisering og økt internasjonalisering av handel, etablering av nye kjøpekriterier, 

gjennomsiktelighet og rettferdighet (transparency). Systemer etablert innefor en tidligere 

planøkonomisk struktur (perifer og semiperifere regioner) fungerer ikke i et markedsorientert 

økonomisk system (fast world). I et utviklingsperspektiv bør med andre ord et mer globalt 

perspektiv erstatte det nå lokalt og regionalt orienterte perspektivet. En selektiv persepsjon vil 

over tid kunne føre til at de lokale produsentene, grossister og andre aktører i verdikjedene 

kollapser og nye tar over, endring gjennom destruksjon.  

 

Forbedring av nåværende posisjon kan kun skje gjennom aksept av behov for endring (ref. 

kap. 3.4.2.). De sterkeste og farligste opponentene representerer motstand beskrevet under 

gruppe 2, og vil sannsynligvis over tid forsvinne. Vårt håp er imidlertid at motstanden 

beskrevet i gruppe 1 kan overvinnes gjennom tilførsel av nye erfaringer og ny kunnskap 

(transformasjonsledelse). Dersom deres lønnsomhet fordobles gjennom leveranser til et 
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internasjonalt marked, så vil dette sannsynligvis representere ”et sannhetsvitne” med høy 

gjennomslagskraft.  

   

5.4.Prosjektstyring, sentral sortering, pakking og merking (inkl. sporbarhet) 

Styring av prosjektet viste seg å være avgjørende, særlig når de ulike produsentene begynte å 

falle tilbake til gamle produksjonsmetoder. Feil ble avdekt i pakking og sortering, og siden 

dette foregikk på de enkelte gårdene, ble feilen ikke oppdaget før varene kom til Norge. Med 

bakgrunn i gjennomført opplæring og skriftlige instruksjon til hver produsent, trodde vi at de 

ulike produsentene selv forstod viktigheten av dette, og ikke pakket produkter som ikke kunne 

godkjennes ved mottakskontrollen i Norge. Vi fikk imidlertid en stor overraskelse da enkelte 

produsenter pakket både råtne, små og store meloner, og sendte de uten betenkeligheter til 

kjølelager og videre med transport til Norge. De ble selvsagt svært spake da det ble klart at 

hele billass med meloner måtte destrueres, og at dette ikke bare resulterte i frafall av inntekter, 

men også kostnader for destruksjon av produktene i Norge.  

 

Våre undersøkelser angående årsaker til problemer i denne leveransen konkluderte med at de 

måtte etableres sterkere styring samt felles sortering og pakking. Dette er egentlig et funn som 

indikerer at sterk styring er nødvendig i utviklingsprosjekter, både for å holde kontroll med at 

de nye prosedyrene følges og at produktene holder de krav som den krevende kunden 

etterspør.  

 

Begge disse faktorene er nye for produsentene og det ser ut til at de ”prøver å sluntre unna” 

eller ”gå tilbake til det gamle systemet” dersom de ikke blir passet på. Det ble også påpekt at 

de burde være et klart og synlig system for sporbarhet, slik at feil kunne raskt spores tilbake 

til den enkelte produsent og forbedringer iverksettes der hvor feilen hadde skjedd.  

 

Dersom det ikke er et godt ledelsessystem og gode rutiner for sortering og pakking, ser det ut 

til at man tillemper kvalitetskravene til de produktene man har.  

 

Eksempel:  

En sorter kom med en melon som var litt skadet og viste den fram som et eksempel på en 

melon som ikke kunne sendes til Norge. Etter hvert som dagen gikk kom det store mengder av 

samme type skadde meloner, fire timer senere ble den samme typen meloner godkjent som god 
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vare. Sortererne syntes det var synd å underkjenne så mange meloner, og følte et tydelig press 

fra produsenten til å godkjenne en i utgangspunktet for dårlig vare. 

 

Klarhet og fasthet i ledelse av denne delen av prosessen er avgjørende for å få til gode 

resultater. Dersom produksjonen skaper for mye vrak, må man heller analysere 

dyrkingsmetodene og finne løsninger slik at neste års produksjon holder et generelt høyere 

nivå. Dette forholdet kom tydelig fram i 2006 på grunn av det dårlige været, men det er under 

vanskelige forhold og i arbeidet med å introdusere endringer at en fast ledelse er mest 

påkrevet.  

 

Det er viktig å være inkluderende i opplærings- og informasjonsfasen 

(transformasjonsledelse), men like viktig er det å være fast og konsekvent i 

gjennomføringsfasen (transaksjonsledelse). Vi hadde nok undervurdert betydningen av 

nettopp en fast og tilstedeværende ledelse og tett oppfølging av sortering og pakkeprosessen.  

 

Produsentene fungerer innenfor et system, dette er ikke en bestående organisasjon, men mer et 

nettverk, kan vi allikevel i en overført betydning snakke om klima for endring (ref. Ekvall). 

Han hevder at ledelsens rolle i innovasjonsprosesser baserer seg på to hovedpilarer: 

1) At ressurser settes av for innovativt arbeid. Dette ble kanskje i for liten grad gjort i 

prosjektets første faser med netteverksbygging og opplæring. 

2) At det blir skapt et miljø der nye ideer kan oppstå og bli hørt. Vi tror den etablerte 

maktbalansen mellom aktørene la en demper på at et slikt klima kunne oppstå. Tidligere 

personer med ”monopol på sannheten”, taper ansikt når nye ideer oppstår.  

 

Organisering i team/nettverk er avgjørende for at tilstrekkelig produksjonskapasitet kan 

oppnås. Funn presentert i vår teoridel hever at denne typen organisering ikke bare øker 

kapasitet og effektivitet, men også motivasjon for arbeidet (ref. pkt. 3.7). Et godt fungerende 

gruppe eller team har en høy grad av indre motivasjon for arbeidet og problemløsning, ref. 

Amabile vurdering av den indre motivasjonens betydning.  Men som påpekt i det samme 

underkapittelet, ledelsesproblemene blir mer synlige i den typen organisasjonsformer. Dette 

burde således ha vært bedre planlagt fra vår side og den lokale prosjektlederens side, f.eks: 

- Bedre analyse av hovedprosessen, dette for å sette inn opplæring og kvalitetssikringstiltak 

på riktig sted og til riktig tid. 

- Generelt god opplæring 
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- Organisering og avklaring av funksjoner og arbeidsforhold 

- Bygge aksept for endring (aktivt bearbeide kulturen). Dette kunne vært gjort gjennom at 

flere hadde deltatt på besøk til COOP Norge.  

- Bedre og mer tilpasset ledelse til de forskjellige faser – balansere mellom 

transformasjonsledelse og transaksjonsledelse.  

 

5.5. God faglig opplæring og ”møter/erfaringsutvekslinger i åkeren”. 

Det er et viktig prinsipp i teorien om transformasjonsledelse at ansatte blir godt informert og 

godt opplært slik at de kan bidra i utviklingsarbeid og i større grad fatte egne beslutninger 

basert på innsikt i arbeidsprosessene. 

Prosjektet i Erdut ble vellykket på dette punktet. Det ble lagt ned vesentlige ressurser i å ta 

med utvalgte lokale produsenter til Norge å besøke COOP. Det ble i tillegg utviklet enkle 

kvalitetssystemer og prosedyrer. Flere av produsentene uttrykte at dette var et viktig bidrag til 

at flere trailerlass tross alt gikk bra, og at de så at de kunne greie å levere produkter til de høye 

kvalitetskravene. Opplæringen i forkant gjorde også at de ble i stand til å reflektere over hva 

som gikk galt etter at leveransene ble stoppet i 2006. Når COOP meldte tilbake om feilene i 

leveransen, hadde de et godt referansegrunnlag å sammenligne med siden de var alle var gitt 

en god opplæring i kvalitetskravene fra COOP. De kunne selv se av bildene fra COOP  hva 

som var galt.  

 

Amabile påpeker at domain relevant skills, creativity skills and task motivation er viktige for 

god løsning av oppgavene, hun sier imidlertid også at eksterne sosiale faktorer helt kan 

overstyre de interne faktorene. Dette er nok en av årsakene til noen av våre problemer, ref. 

den etablerte grossistens makt i den lokale distribusjonen.  

 

Domain relevant skills kan sikres gjennom opplæring som sikrer at deltakerne har tilstrekkelig 

fagkunnskap til å løse oppgaven og har innsikt i arbeidsprosessene. Det er her egentlig kun 

snakk om ”single loop learning” og inkrementelle innovasjon/endringer for å sikre nødvendig 

kvalitet. 

 

Creativity skills kan oppnås gjennom tilbakemeldinger og resultater. Deltakerne reflekterer og 

diskuterer hva som ble gjort riktig og hva som evt. gikk galt, gjennom dette tilegne seg 

ytterligere kunnskap. Det å reflektere og prøve å finne løsninger på feil krever igjen kreative 

ferdigheter.  
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Task motivation, når nye løsninger så settes ut livet og testes, skaper dette igjen større 

eierskap til løsningene og dermed øker igjen motivasjonen for oppgaven. Det er interessant å 

se at på tross av at leveransene ble mislykket i 2006, så har det allikevel skapt et sterkt ønske 

fra produsentene om å prøve igjen til neste år. Lærdommen fra 2006 har sunket inn og de har 

blitt involvert i å finne årsaker til at det gikk galt og deretter foreslå løsninger som kunne 

virke dersom prosjektet skulle gå videre.  

 

Vi ble svært overrasket da de samme produsentene nylig kom med en sterk melding om at de 

nå var rede til å virkelig forsøke en gang til med leveranser til COOP også i 2007.  

 

5.6.Samarbeid og harmonisering av såing, gjødsling og utsetting av planter.  

Den innsikten i prosessen som skal til for en vellykket eksport har gjennom eksperimentene 

blitt mye klarere for både produsentene og oss. Det har vist seg at gjennom praktisk erfaring, 

prøving og feiling har produsentene begynt å innse hvordan sammenhengen er i et koordinert 

eksportprosjekt. Harmonisering av såing, gjødsling og utplanting er en viktig prosess som er 

avgjørende for å få til en koordinert levering. Tidligere har dette vært et konkurranseområde 

mellom de samme bøndene. De som tok sjansen på å plante først, fikk de beste prisene, de 

hadde sine egen værmerker og prosedyrer for å være først på markedet med sine produkter. I 

dette prosjektet skal de altså plutselig samarbeide om et område som før var forbundet med 

hemmelighold og nærmest magi. I tilegg ønsket vi at de skulle møtes i ”åkeren” for å vurdere 

hverandres beliggenhet og avtale utplantingstidspunkt som er harmonisert med samtidig 

leveranse.  

 

Til nå har denne prosessen ikke fungert. De har sagt at de skal plante ut på en bestemt dato, 

men det viser seg at de fortsatt følger sin egen rytme og i stor grad ikke harmoniserer 

utplanting og gjødsling. Etter evalueringen i 2006, ser det imidlertid ut til at de har innsett 

nødvendigheten av denne prosedyren og vil neste gang forsøke å få til en styrt prosess på 

dette området. Dette er som teori nært knyttet til teorier om prosesskontroll (Deming, The 

New Economics, 1993) der kvalitet og produktivitet er knyttet til harmoniserte og strukturerte 

produksjonsprosesser, og hvor reduksjon av variasjon av de samme prosessene viser seg å den 

gi høyest produktivitetsgevinstene.  
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Harmonisering og minimum variasjon i melonproduksjon kan kun oppnås dersom 

produsentene greier å harmonisere prosessen fra plantene er i jorda, og ikke bare at de planter 

på samme tid, men at de også greier å ta hensyn til hverandres beliggenhet og lokale 

forutsetninger. Når dette kommer på plass vil modningstiden bli tilnærmet lik og dermed kan 

de få til en effektiv sortering, pakking og distribusjon. Dette vil medføre redusert kostnader 

for alle, mindre lagringstid lokalt og mindre tap av kvalitet før levering til COOP. Ref også 

effekter av markedsorientering i Kohli og Jaworskis modell (figur 14), øket opplevd 

kundeverdi som sannsynligvis vil føre til øket etterspørsel neste sesong, utvikling av lagånd 

og tilslutning til løsningen fra produsentene og muligheten for øket lønnsomhet for den 

enkelte produsent.  

 

Vi har fått rimelig gode svar på våre tre forskningsspørsmål beskrevet i kapittel 2: 

1. Både produsenter, lokale økonomer og konsulenter og COOP har vært involvert i å 

utforme årsaksanalysen og hva som er de kritiske faktorene for å få til et vellykket 

eksportprosjekt. Dette gir en trygghet for at funnene er relevante for problemstillingen. 

2. Vi ser gjennom begge eksperimentene at produsentene har mulighet til å omtrent 

doble lønnsomheten ved å delta i eksportaktiviteter. 

3. Vi kan ikke hevde at våre funn er direkte overførbare til eksport av frukt og grønt fra 

andre regioner eller utviklingsland, men de gir allikevel etter vår vurdering 

indikasjonen på viktige faktorer som bør være tilstede for å øke sannsynligheten for 

suksess. 

 

6. Avsluttende kommentarer (anbefalinger) 

Eksportprosjektet i Erdut har gått gjennom ulike faser og læringseffekten må ansees å være 

høy. Både produsentene som har deltatt, våre lokale samarbeidspartnere og vi som har 

gjennomført undersøkelsene anser at dataene vi har samlet kan være av stor viktighet for å 

planlegge og gjennomføre prosjekter av samme type andre steder. Særlig gjelder dette for 

andre regioner på Balkan, hvor ofte tilsvarende lokale strukturer fungerer og der det virker 

som tilsvarende mentale bilder og utdanningssystemer eksisterer. 

 

Likevel vil vi tilnærme oss et eventuelt nytt eksport prosjektet med stor åpenhet i forhold til 

lokale forhold. 
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- Vi tror det er viktigere enn noen gang før å få med en kompetent, samarbeidsorientert og 

krevende kunde tidlig inn i prosjektet.  

- Videre er det viktig å legge betydelig vekt på opplæring og diskusjon om detaljer med 

produsentene og bruke erfaringene fra Erdut som en casestudie som bør diskuteres. ” Er 

det fare for at lignende situasjoner kan oppstå her? Hva kan vi lære av erfaringene fra 

Erdut slik at vi kan unngå de samme feilene?” 

- Videre må det tidlig identifiseres en person som kan fungere som en sterk lokal 

prosjektleder, og iverksettes en sentral enhet for sortering, pakking og lagring.  

- Hver produsent vil måtte kunne identifiseres og dermed kan både gode og dårlige 

produkter spores, hensikten med dette systemet skal være læring og utvikling av prosjektet 

til felles beste. 

- Det er viktig å ha en riktig tidsperspektiv på å gjennomføre så vesentlig endringer. Folk 

må få litt tid til å tilpasse seg de nye spillereglene og det er nok en riktig strategi å starte 

med en liten gruppe som er lettere å holde oversikten over og bruke denne gruppen som 

ambassadører for å utvide prosjektet etter hvert. Man bør beregne 3-5 år før prosessen er 

under kontroll og detaljene er på plass.  

 

Eksperimentene har vært en svært viktig del av læringsprosessen og har gitt både produsenter 

og oss som skribenter en unik innsikt i hvordan mennesker reagerer i slik situasjoner og 

mange overraskelser i forhold hva vi hadde planlagt, lest og forventet. Dette er igjen en 

bekreftelse på at det kan være stor forskjel på teori og praksis, men at det ene er likevel tett 

sammenbundet med det andre. Uten teori ville vi hatt vansker for å forstå og reflektere over 

det vi så, og uten praktiske eksperimenter ville vi nok fortsatt ha manglet vesentlige innsikt i 

hva som kan gjøre slike prosjekter til virkelige suksesser. 
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Vedlegg 3 

Questionnaire for small and medium family farms  

in Osijek-Baranja and Vukovar-Srijem Counties 

 

A. _______________________________ Address__________Zlatna 

33___________________  

 

B. Name of the farm owner/legal representative: 

__________________________________________________   

 

   

C. No. of the questionnaire 

 

OB-A-1 

 

D. Household Data  

Name Age Education Employment* 

 

Number of 

working hours 

per day on a 

family farm 

Number of 

working hours 

per day outside 

the family farm 

Additional 

activities ** 

1. Antun 58 Academy Owner 12   

2. Ru!ica 56 Secondary 

school 

Housewife 12   

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

* employment is considered as an activity conducted outside the farm, and if the person is employed on family 

farm he/she can stand for owner, inheritor, housewife, children/pupil/student (i.e. Faculty for Agronomy) 

** rural tourism, tourist services, mechanical facility, making arts and crafts etc. 
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E. Agricultural Area Data  

Arable area                                                ha/c.u.* Gardens and non-arable area               ha/c.u. 

1. Used agricultural land  10. Vegetable gardens 

2) Privately owned   11. Pastures 

3) Taken into tenure  12. Orchards 

4) Given into tenure 13. Osiers 

5 Totally used  14. Meadows 

6. No. of parcels on used agricultural land   15. Nurseries 

7. Adjusting to the eco-agricultural system  16. Vineyards 

8) Area in the process of preparation/use 17. Other land - forest, non-cultivated  

9) eco farming        NO      YES   

                                                                What kind? ......... .............................................. 

 

* c.u. = cadastre unit  

Crops in between, crops in low 

layer, additional crops on 

arable land 

 

ha Production - 

Planned 

Crops in between, crops in low 

layer, additional crops on arable 

land 

 

ha Production - 

planned 

18. Dray bean    21. Mixed clovers   

19. Pumpkins   22. Maize for green fodder   

20. Lucerne - hay   23. Other .......................   

 

 

F. Irrigated Land Data 

1.   Total area available for 

irrigation  

ha             c.u. 2. Total area irrigated  ha                  c.u. 

3. Orchards      

4. Vegetable 

gardens 

     

5. Flower 

gardens  

     

6.Vineyards      

7. Agricultural 

species 

     

 

 

G. Plant production data 

       kg          kg              kg        l/kg    - 2005/2006 - 
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Used plough-lands  

and gardens 

ha Seed  

per 

ha 

Mineral 

fertilizers, 

which sort 

/ quantity 

Manure 

per ha 

Protection 

chemicals / 

quantity 

Work 

hours 

per ha 

Production 

per ha 

in 2005/6 

Sold in 

 2005/6 

Other 

 costs 

8. Wheat            

9. Corn            

10. Barley            

11. Other crops            

12. Potato             

13. Bean and pea            

14. Leguminous 

plants – lentil 

           

15.Soya bean            

16. Sunflower            

17. Oil beet             

18. Tobacco            

19. Sugar beet             

20. Cattle beet            

21.Lucerne            

22. Clovers and 

mixtures 

           

23. Corn for silage            

24. Other kinds of 

fodder  

           

25. Textile plants            

26. Vegetables            

27. Flowers and 

decoration plants 

           

28. Seed and 

seedlings 

           

29. Fallows            

30. Other 

.................................. 

           

 32. TOTALLY USED PLOUGH-LANDS AND GARDENS (ha)  

 

 

 

H. DATA RELATED TO OTHER VEGETABLES, STRAWBERRIES AND FLOWERS IN 

GREEN-HOUSES IN 2005/2006 
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Other 

vegetables, 

strawberries 

and flowers  

m
2
 Seed 

per 

ha 

Mineral 

fertilizer, 

what kind 

/ quantity 

Manure 

per ha 

Protection 

chemicals, 

what kind / 

quantity 

Work 

hours 

Product

ion per 

m
2 

planned 
 

Sold in 

2005/6 

Other 

costs 

Total 

costs 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 

I. DATA RELATED TO FOOD AND FODDER IN 2005/2006. 

Food category  Food origin No. Animal  U.G. 

500 kg Pasture 

Kg 

Hay  

kg 

Konc. 

kg 

Total 

kg 

Self 

produced 

% 

Purchased

% 

Food storage 

1. Cattle         

2. Horses         

3. Pigs         

4. Gouts         

5. Sheep         

6. Poultry         

7. Other         

 

J. DATA RELATED TO CATTLE, POULTRY AND OTHER ANIMALS 

Domestic and 

cultivated animals  

No. of 

animals  

Produced since 06/2004. Sold Estimated market value  

piece x kg x price 

1. Horses     

2. Diary cows  Liters/cows/daily............................   

3. Fattening bullocks  Average value of final mass in kg 

................ 

  

4. Calves till 120 kg     

5. Breeding sows  Average no of piglets/pieces 8   

6. Fattening pigs   Average value of final mass in kg      

7. Board for 

propagation 
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8. Sheep for 

propagation  

    

9. Lambs      

10. Goats      

11. Young goats      

12. Hens  Eggs/daily      

13. Fattening chickens  Total annual turns x pieces .......x........   

14. Turkeys     

15. Ducks      

16. Geese      

17. Other poultry      

18. Rabbit   Fatteners    

19. Bees community  Per bee-hive/kg of honey   

20. Other 

animals....................... 

    

Processing on farm (cheese/cream; vine, brandy ....................................................................................................) 

Specie, quantity, market price ................................................................................................................................. 

K. DATA RELATED TO AVAILABLE AGRICULTURAL AND PRODUCTION 

FACILITIES 

 

Object Area 

m
2 

Age Constructio

n 

Production 

capacity  

Estimated 

market value 

1. Stables for big cattle      

2. Objects for pigs      

3. Objects for sheep and 

gouts  

     

4. Poultry-houses (eggs), 

cages 

     

5. Rabbits, area, cages      

6. Poultry-houses 

(fatteners) 

     

7. Objects for agro 

mechanization   

     

8. Silos      

9. Warehouses, objects for 

storage  

     

10. Objects for mushroom 

production  

     

11. Objects for storing      
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manures  

12. Other .......................      

 

L. DATA RELATED TO AGRO MECHANIZATION AND EQUIPMENT 

Machinery/Equipment  Pieces/ 

power 

(KS) 

Year of  

production 

Estimated market 

value 

Tenure or 

services 

derived FROM 

other areas 

(HRK/ha) 

Services 

provided TO 

others 

(HRK/ha) 

1. Tractor ..................      

2. Tractor ..................      

3. Combine harvester      

4. Line for sugar been 

processing  

     

5. Line for fodder plants 

processing  

     

6. Machine for 

gathering/picking  

     

7. Tractor trailers (t)      

8. Sowing machine       

9. Sprinkler      

10. Scatter       

11. Plough      

12. Disc-harrow       

13. Harrow      

14. Cultivator      

15. Mower      

16. Irrigation equipment       

17. Milking machine  

- milk-can, milk pipe, milking facility 

(capacity) 

    

18.Autom.pojilice/hranili

ce  

     

19. Silo-pit/silo-tower      

20. Casks and cisterns 

capacity, purpose 

     

21. Other ......................      
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M. COOPERATION WITH COMPLEMENTARY INSTITUTIONS 

 

1. Public services on county level 

NO YES – the quality of cooperation is  

 not satisfactory  satisfactory very satisfactory 

 

2. We are cooperating with (organization, association ... ) 

NO YES – we are cooperating with  "ITO.............................................................................. and 

the quality of cooperation is  

 not satisfactory  satisfactory very satisfactory 

 

3. Are you indebted through credits  

NO YES      Where ...Slavonska banka.........................................................  

              How much in HRK ......................... 

 

4. We are selling our final products (please pick your answer): 

a) through retail trade on green markets 

b) through wholesale – by selling to familiar buyers  

c) ................................................................................................................................................... 

 

5. Are you planning to expand your production or to introduce some additional activities (workshop, catering, 

tourism, trading etc.) 

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

6. Are there any particular problems or issues which you would like to emphasize as an agricultural producer?  

................................................................................................................................................. 

.....UPSIDE DOWN MARKET 

 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Vedlegg 4 

 

Questionnaire  

Production of fruits and vegetables in Eastern Slavonia 

 

Name of participants:  

 

________________________________________________________________ 

 

Category: (Producer, student, teacher, university teacher, other):  

 

 

 

 

 

Producers of fruits and vegetables in this region (Eastern Slavonia, Municipality of Erdut) 

have too low economic income from their production. 

 

 

 

Question 1:  

What do you think is the causes for this situation (Why does producers of fruits and 

vegetables has too low income) 

 

 

 

 

Question 2: 
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What could be strategies for improving this situation (What could be done to improve the 

situation) 

 

 

Vedlegg 5 

 

 

 

 


