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Forord 

 

Et klima som fremmer kreativitet og innovasjon vil føre til vekst og økt verdiskapning. 
For å fremme et godt innovasjonsklima trengs det ressurser i form av idetid, idestøtte og 
utforskning, det trengs motivasjon i form av lederskap mestring og verdsettelse, og 
ytelseskultur i form av utfordring, spillerom og usikkerhetsevne. Det er ledelsen i en 
virksomhet som gjennom kommunikasjon legger grunnlaget for å skape et godt 
innovasjonsklima. 
 
Gjennom snart 2 år har vi arbeidet med å undersøke hvordan ulike grupper i en større 
norsk virksomhet forstår de ulike virkemidlene i forhold til å utvikle et godt 
innovasjonsklima og hvordan dette påvirker de ansattes evne og vilje til endring. 
 
Oppgaven er i sin helhet gjennomarbeidet av oss alle tre og vi har derfor ikke gjort noen 
avgrensninger av hvem som har skrevet hva slik oppgaven foreligger nå. 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten i 
forbindelse med denne oppgaven: 
 
Lærere, veiledere og med-studenter som har bidratt til å gi oss ny kunnskap gjennom 
disse to årene. De ansatte i virksomheten vi har undersøkt, som har brukt av sin 
arbeidstid for å svare på våre spørsmål og dele sine ideer med oss. Ledelsen i 
virksomheten, som har stilt tid og organisasjonen til disposisjon for våre undersøkelser. 
 
Sist men ikke minst vil vi takke våre familier som har latt oss bruke tid og ressurser på å 
gjennomføre dette prosjektet. 
 
Vi håper at den kunnskap og de resultatene vi har kommet frem til kan være til nytte for 
flere enn oss. 
 
 
Romedal, Årnes og  Oslo 18.Desember 2006 
 
 
 
………………………  …………………………  …………………………… 

Sign.    Sign.     Sign. 
 
 
   TomGuldberg   Erik Holm Melbye      Karin Marie Røhne 
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Abstract 

A major Norwegian co-operative faces major challenges in regards to increased 

competition and a changing market situation. To which extent will the climate for 

innovation in the company define the employee’s ability and will to change? And, 

how will management focus on innovation influence employee behavior? 

The result of the case study shows that the company has no clear focus on innovation or 

strategy to build an innovation climate.  

The study is of general interest as it underlines theories by Kaufmann & Kaufmann 

(2003), Ekvall (1996, 1997) og Gjelsvik (2004), as well as the need for top management 

involvement and crystal clear communication in regards to building an innovative 

organization.  

Sammendrag 

I forbindelse med denne oppgaven er det gjort undersøkelser i et stort samvirkekonsern, 

(her etter omtalt som bedriften), som står overfor store utfordringer i form av endret 

markedssituasjon. I tillegg til økt konkurranse og endret markedssituasjon ønsker 

bedriften en betydelig vekst og spesielt innen nye forretningsområder. Vil så bedriftens 

evne til vekst gjennom nye forretningsområder kunne basere seg på virksomhetens vilje 

og ønske om endring som avgjørende faktor for å nå definerte mål? For å besvare 

ovenstående har vi definert følgende hovedproblemstilling: 

 

I hvilken grad vil innovasjonsklimaet i bedriften kunne påvirke de ansattes evne og 

vilje til endring, og hvordan vil ledelsens fokus på innovasjon kunne påvirke dette? 

 

Det overordnede ansvaret for en virksomhets strategier og vekst ligger hos ledelsen i 

selskapet. Uten nok ressurser, motiverte ansatte og en kultur som kjennetegnes av høy 

ytelse vil lederne i bedriften mangle virkemidler for å etablere en innovasjonskultur og nå 

definerte mål. 
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Case-studiet har sin teoretiske forankring hos Ekvall (1997) som blant annet ser klima 

som et resultat av en organisasjons måte å fungere på. Både Ekvall og Winter påpeker at 

innovasjonsklima ikke er det samme som bedriftskultur, men at det er en viktig 

bestanddel og ett resultat av en bedriftskultur. (Ekvall, 1997/Winter, 2005). Kaufmann 

(2003) beskriver kultur som årsaken til at vi handler på en bestemt måte, mens klima er 

mer virkningen av våre handlinger.   

 

Den metodiske tilnærming i denne oppgaven er et case studie basert på følgende 

definisjon: 

 

Case studie som en strategi for å gjøre forskning som involverer en empirisk 

undersøkelse av et særskilt samtidsfenomen i en reell kontekst av det virkelige liv 

ved bruk av flere kilder og beviser (Robson, 1993). 

 

Resultatet av vår studie viser at bedriften ikke har en bevisst holdning til innovasjon. Det 

foreligger ingen ledelsessignaler som definerer innovasjon og bygging av en 

innovasjonskultur som et definert satsingsområde. Det fremkom også at de delene av 

virksomheten som er undersøkt i denne studien, med unntak av salgssjefene på Maskin, 

opplevde begrenset frihet og detaljstyring i hverdagen. En direkte konsekvens av dette 

blir at innovativ tenkning ikke har sin naturlige plass i organisasjonen. 

 

Vår case studie er interessant utover bedriftens organisasjon fordi det gir en rekke 

føringer av generell natur så som felles forståelse av utfordringer ved innovasjon, 

spenningen mellom ledere og ansatte i forhold til delaktighet i beslutnings- og innovative 

prosesser, samt forholdet mellom strategisk planlegging og nyskaping. Studiet bekrefter 

også teorier fra Kaufmann & Kaufmann (2003), Ekvall (1996, 1997) og Gjelsvik (2004), 

som understreker at innovasjon fordrer en aktiv deltagelse fra ledernes side og at det må 

gis klare føringer for hvilke organisatoriske konsekvenser et fokus på innovasjon og 

bygging av en innovasjonskultur innebærer. I stor grad handler dette om kommunikasjon. 
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Introduksjon 

Bedriften er et samvirkekonsern med engasjement innenfor landbrukssektoren. Bedriften 

er eid av 29 000 bønder og omsatte i 2005 for kr 5,7 milliarder. Konsernet har ca 1500 

ansatte. Bedriftens omsetning har steget med i underkant av 40 % i fra 2000 til 2005. 

Utviklingen er delvis basert på kostnadsreduksjoner i forbindelse med oppkjøp og 

fusjonering knyttet til kjernevirksomheten landbruk, men en betydelig del er basert på 

oppkjøp og utvikling av nye markedsområder som matmel og bakerivirksomhet, samt 

salg av produkter til forbrukermarkedet.   

 

I bedriftens strategiske plan for perioden 2004 – 2007 er det satt opp målsetninger om at 

omsetningen skal passere kr 6 mrd. innen 2007, fordelt på kr 4,1 mrd. i morselskapet, kr 

1,65 mrd. i nye forretningsområder, kr. 50 mill. i internasjonal virksomhet og kr 200 mill. 

i deleide datterselskaper.  

 

I tillegg skal kostnadsnivået reduseres med kr 200 millioner. 12. september 2006 besluttet 

ekstraordinært årsmøte i bedriften og en søsterorganisasjon å fusjonere de to selskapene 

inn i et felles konsern. Fusjonen skal gjelde i fra 1. januar 2007. 

 

Bedriften står overfor store utfordringer i form av endret markedssituasjon og 

organisatoriske omveltninger som følge av redusert kundemasse, mindre betalingsvilje 

blant kundene, flere konkurrenter og andre konkurrenter enn tidligere, fordi utenlandske 

aktører er på vei inn i det norske markedet. Vårt utgangspunkt har vært at bedriftens evne 

til vekst gjennom nye forretningsområder er basert på virksomhetens vilje og ønske om 

endring som avgjørende faktor for å nå definerte mål. Fokus på kreativitet og innovasjon 

vil være avgjørende for en slik måloppnåelse, samt ledelsens evne til å legge forholdene 

til rette for økt fokus på innovasjon som endringsparameter i virksomheten. Basert på 

ovennevnte er det definert følgende hovedproblemstilling: 

 

I hvilken grad vil innovasjonsklimaet i bedriften kunne påvirke de ansattes evne 

og vilje til endring, og hvordan vil ledelsens fokus på innovasjon kunne påvirke 

dette. 
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Det overordnede ansvaret for en virksomhets strategier og vekst ligger hos ledelsen i 

selskapet. Uten nok ressurser, motiverte ansatte og en kultur som kjennetegnes av høy 

ytelse vil lederne i bedriften ha liten eller ingen påvirkningsmulighet. For å videre svare 

på nevnte hovedproblemstilling vil vi derfor se nærmere på fire underproblemstillinger.   

 

• Har de ulike aktørene (ledelse på ulike nivåer og ansatte) i bedriften en 

felles forståelse av begrepene innovasjon og innovasjonsklima? 

• I hvilken grad fokuserer bedriftens ledelse på innovasjon for å nå sine 

definerte vekstmål? 

• I hvilken grad samsvarer ledernes syn på de ansattes innovasjonsklima 

med de ansattes egne oppfattninger? 

• Vet ledelsen hvilke ressurser en innovasjonskultur krever i form av 

eierskap og ressursallokering? 

 

Bedriften er en typisk produksjonsbedrift, liknende undersøkelser er gjort i 

produksjonsbedrifter hvor samme problemstilling har vært utgangspunktet og tilnærmet 

lik metode er brukt. I samtaler med Innovatorium fikk vi inntrykk av at fokus på 

Innovasjon og Innovasjonsklima har vært mye av årsaken til enkelte selskap som har 

brukt Innovatorium sin metode har skapt gode resultater. Et produksjonsselskap har 

rapportert tilbake til Innovatorium at selskapets ”all-time-high” i 2005 på nysalg, samt 

nye konsepter for utvikling av industrigass i stor grad kan tilskrives fokus på 

innovasjonsklima. Denne produksjonsbedriften brukte Innovatoriums spørreundersøkelse 

samt tilsvarende metodiske tilnærming som vi har valgt i vårt forskningsdesign. 

 

Det finnes et mangfold av definisjoner av begrepene kreativitet, innovasjon og 

innovasjonsklima (Kaufmann, Ekvall, Winther, Kristensson, De Bono, Schumpeter 

m.fl.). Som utgangspunkt for å arbeide med innovasjon i en produksjonsbedrift på lik 

linje med bedriften vil det være hensiktsmessig å ha en tilnærmet lik forståelse av 

begrepene blant de involverte aktørene (både styret, ledere og ansatte – også kalt 

stakeholders). 
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Som et utgangspunkt kan det brukes definisjonene på innovasjon gitt i Stortings prp 51:  

 

”En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny produksjonsprosess eller 

organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i 

organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å 

finne frem til helt nye markeder.” 

 

Kilde: Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV 

 

For å skape disse nye produktene, nye prosessene og eventuelt nye organisasjonsformene 

vil det i en organisasjon måtte være en eller annen form for kultur eller klima som 

understøtter kreativitet, handlekraft og endringsvilje blant aktørene.  

Det mest nærliggende er derfor å se på betydningen av et klima for kreativiteten samt 

hvordan kreativitet henger sammen med innovasjon nevnt ovenfor. 

Relevant teori 

Innovasjonsklima er et sammensatt ord av både innovasjon og klima. Hva menes egentlig 

med innovasjon? Med innovasjon kan vi forstå kreativitet som skaper noe nytt, noe nyttig 

og noe ukonvensjonelt (Kaufmann G., 2006, forelesning Kongsvinger). For at 

kreativiteten skal bli innovasjon og ikke bare gode ideer, oppfinnelser og liknende trenger 

den å omsettes i økonomisk verdi i et marked (Schumpeter, ref. Sandal, 2003) som nevnt 

i innledningen fra Stortingspreposisjon 51. Kaufmann & Kaufmann (2003) skiller mellom 

den reaktive og den proaktive kreativiteten hvor den reaktive kreativiteten trigges av en 

trussel (som nevnt over i henhold til konkurransesituasjon og likende) mens den 

proaktive i større grad skaper en ny situasjon basert på at vi har en klar formening om 

hvor vi vil, men ikke metoden for å komme dit (det vil si vi skaper i større grad et tenkt 

problem). For en virksomhet som ønsker å jobbe med innovasjon er det viktig å se 

forskjell på disse utgangspunktene for kreativitet og innovasjon. 
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Innovasjonsklima 

Organisasjonsklima har stor betydning for en virksomhets evne til nytenkning og 

nyskaping, og en organisasjons klima er gjerne et resultat av organisasjonens måte å 

fungere på, og at det gjerne vil være en funksjon av både følelser og handlinger (Ekvall, 

1996).  

 

Både Ekvall (1997) og Winter (2005) påpeker at innovasjonsklima ikke er det samme 

som bedriftskultur, men at det er en viktig bestanddel og ett resultat av en bedriftskultur.  

Kaufmann & Kaufmann (2003) beskriver kultur som årsaken til at vi handler på en 

bestemt måte, mens klima er mer virkningen av våre handlinger.  I en organisasjon vil 

innovasjonsklima være en del av organisasjonskulturen og det vil kunne påvirkes blant 

annet av ansatte, knowhow, økonomi, maskiner og andre fysiske ressurser m.m. 

Innovasjonsklimaet vil igjen kunne påvirke resultatet i virksomheten i form av økt 

innovasjon, økt jobbtilfredshet, bedre kvalitet på produkter, nye produkter og lignende. 

Å forandre en bedrifts kultur, årsaken til våre handlinger påvirket av normer og regler 

formet over lang tid, tar gjerne lang tid og er en omstendelig prosess, mens klima i 

henhold til Kaufmann & Kaufmann (2003) er noe vi kan begynne med i morgen i og med 

at det i større grad er virkningen av våre handlinger. Hva kan vi så påvirke for å øke 

muligheten for kreativitet og innovasjon i virksomheter? 

Ekvall har gjennom flere års forskning kommet til at det er 10 dimensjoner som er av 

betydning for en status for innovasjonsklima i en bedrift, disse er utfordring, frihet, 

idèstøtte, tillit, livfullhet, lekenhet, debatt, konflikter risikovillighet, og idétid.  

På samme måte beskriver Innovatorium at innovasjonsklima kan påvirkes gjennom 9 

forskjellige dimensjoner fremstilt grafisk som vist i figur 1.  

 

Ved en sammenlikning av de to metodene er det likheter mellom et stort utvalg av 

dimensjoner. Ekvall og Innovatoriums modell bruker de samme begrepene (eller 

synonymer) for å beskrive og/eller teste ut et innovasjonsklima. Ekvalls dimensjoner 

idétid, idéstøtte, utfordring, frihet (spillerom) og risikovilje (usikkerhetsevne) er alle like 

eller synonyme med Innovatoriums modell.   
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Utforskning i Innovatoriums 

modell kan i mange tilfeller 

overføres til Ekvalls lekenhet 

sammen med livfullhet, dvs. jobbe 

med områder man ikke direkte har 

tilknytning til, prøve ut nye ting 

og/eller jobbe på en litt annerledes 

måte. Disse syv dimensjonene til 

Ekvall dekker i stor grad de seks 

første til Innovatorium.  

 

 

 

 

Innovatoriums modell har i tillegg 

et samlebegrep for idétid, Idéstøtte 

og utforskning omtalt som ressurser, og usikkerhetsevne, spillerom og utfordring omtalt 

som ytelseskultur. Når det gjelder de tre siste dimensjonene til Innovatorium, lederskap, 

mestring og verdsettelse finner vi ingen direkte synonymer til Ekvalls begreper. 

Samlebegrepet til Innovatorium er motivasjon. Sett i lys av Ekvalls dimensjoner så 

skriver Ekvall at lederskap alene påvirker 40-60%. Ekvalls dimensjon tillit, debatt, 

konflikt kan på mange måter relateres til lederskapsdimensjonen men det er kanskje her 

det er størst forskjell på de to metodene. Innovatorium har mer fokus på individets egen 

opplevelse i dialog der motivasjon er en viktig faktor ved innovasjonsklimaet og blir 

kanskje mer ”kvalitativ” enn Ekvalls metode. Vi er av den oppfatning at Ekvalls metode i 

større grad gir status for innovasjonsklima, dette begrunnes i hovedsak med at skala som 

benyttes ved måling består av fire enheter. Mens Innovatoriums metode mer vil kunne 

bidra til å starte en prosess som gir oppmerksomhet i forhold til de ulike dimensjonene 

som inngår i klimaundersøkelsen og som igjen vil være et utgangspunkt for å starte 

diskusjoner i de virksomheter der denne benyttes.  

 

Idetid 

Idestøtte 

Utforskning 

Lederskap 

Mestring 

Verdsettelse 

Utfordring 

Spillerom 

Usikkerhetsevne 

MOTIVASJON 

RESSURSER 

YTELSESKULTUR 
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KOMPETANSESTIGEN 

RESULTATSTIGEN 

Innovasjons - 
ø kende 

aktiviteter

Ø kt 

innovasjonskompetanse 

Erkjennelse og forstå else

Oppmerksomhet og motiv

Økt verdiskapning

Ø kt 
Innovasjonstakt

Ø kt 

innovasjons -
evne 

KOMPETANSESTIGEN 

RESULTATSTIGEN 

Innovasjons- 
Økende 

aktiviteter 

Ø kt  

innovasjonskompetanse 

Erkjennelse og forstå else

Oppmerksomhet og motivasjon 

Økt verdiskaping 

Ø kt 
Innovasjonstakt

Ø kt 

innovasjons -
evne 

Figur 2. Kompetansestigen – (Innovatorium)  

Ved sammenligning av de ulike metodene ser en at konflikt mangler som en variabel i 

Innovatoriums definisjon sammenlignet med Ekvalls. Dette kan tolkes slik at 

Innovatorium ser konflikter som en følge av et misforhold mellom ønsket og opplevd 

tilstand for de ulike dimensjonene. Mens Ekvall kan tolkes som at han ser konflikt som 

en egen frittstående dimensjon og bidragsyter til klima og at denne kan virke 

hemmende/fremmende på innovasjonsklima.   

 

Både Innovatorium og Ekvall trekker fram variabler knyttet til en virksomhets ressurser, 

motivasjon og ytelseskultur som viktige parametere i forhold til det å fremme eller 

hemme kreativitet. Disse trekkene finner vi også igjen hos andre forskere og forfattere 

som Kristensson, Gjelsvik og Kao.  

Oven-i-fra og ned eller neden-i-fra og opp 

Graden av måloppnåelse og initiering av prosessen er ifølge Kaufmann & Kaufmann 

(2003) en klar ledelsesoppgave. 

Arbeidet med å heve kompetansen 

omkring innovasjonsklima og øke 

resultatgraden i forhold til innovasjon 

kan fremstilles grafisk som vist i figur 2. 

I følge denne figuren er oppmerksomhet 

og motivasjon første trinn på veien for å 

etablere innovasjonssøkende aktiviteter.  

 

Gjelsvik (2004) hevder i motsetning til 

en rekke pionerer innenfor 

innovasjonsforskning at etablerte 

bedrifter kan være en utmerket arena for 

innovasjonsprosesser gitt at de 

strategiske ressursene i virksomheten 

benyttes riktig, sammenlignet med 

oppstartsbedrifter.  
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Dette begrunnes med at etablerte bedrifter har alt det oppstartsbedriftene mangler: 

kunder, distribusjon kapital og verdifull kompetanse. Samtidig er det mange eksempler på 

at etablerte foretak går til grunne fordi de blir utkonkurrert av nystartede bedrifter med 

nye produkter og måter å drive selskaper på. Gjelsvik peker på at det å bygge en 

innovasjonskultur på mange måter vil være å forsøke å oppheve treghetsmekanismer og 

etablerte forestillinger av hvordan virksomheten skal fungere. Videre må ledelsen ha et 

bilde av hvordan en innovasjonskultur bygges gjennom fokus på innovasjon i 

strategiutforming i operativ ledelse og i organisasjonsform.  

 

Bedriften har som ambisjon å være den meste lønnsomme partneren for bonden og som 

målsetning å styrke bøndenes økonomi på kort og lang sikt, dette er målsatt i 

virksomhetens strategiske plan. Dette kan sees i forhold til Porters teori om at det finnes 

to generisk forskjellige strategier for lederskap av en slik virksomhet: kostnadslederskap 

og differensieringslederskap. Kostnadslederskap vil typisk gi opphav til stadig rimeligere 

produkter og til prosessinnovasjoner som gir stordrifts- og skalafordeler i produksjon og 

distribusjon. Mens en vellykket differensieringsstrategi vil fokusere på økt verdiskaping 

for kundene gjennom unike produkter og tjenester, gjerne ved at produktinnholdet stadig 

utvides.   

 

Gjelsvik (2004) skiller mellom to ulike innovasjons- og strategiprosesser, de induserte og 

autonome. De induserte prosessene har til hensikt å utvikle, etablere og opprettholde 

lederskap i de etablerte forretningsområdene for eksempel ved produktutvikling for å øke 

markedsandeler. Autonome prosesser starter som regel som et initiativ fra enkeltpersoner 

eller grupper som oppfattes å ligge på utsiden av den offisielle strategien på det 

tidspunktet da en idé lanseres.  

 

Gjelsvik (2004) bruker en modell inspirert av Burgelman (1983) for å illustrere hvordan 

innovasjonsprosesser forløper i etablerte virksomheter. I denne modellen skilles det 

mellom tre nivåer: Operasjonelt nivå, mellomnivå og toppledelse. Det skilles også 

mellom to hovednivåer hvor innovasjonsprosesser utspilles: Kjerneprosesser og 

overliggende prosesser.  
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Det vil vanligvis være to krefter som er virksomme samtidig i en bedrifts 

innovasjonsprosesser. Den ene er en ovenfra-og-ned-prosess (indusert prosess) som tar 

utgangspunkt i den strukturelle strategiske konteksten i virksomheten.  

 

Dette kan f.eks. være en klargjøring om at det er viktig for bedriftens videre liv at 

innovasjonsraten økes og at det er aksept for å bruke ressurser på å legge til rette for 

innovasjonsskapende aktiviteter, samtidig som at det settes konsise mål for hvor 

virksomheten skal være resultatmessig om 3 år. (Det siste kan godt settes i dialog med de 

ansatte for å skape eierskap til målene) 

 

  Kjerneprosesser Overliggende prosesser 

  Definering Pådriving Strategisk 

kontekst 

Strukturell 

kontekst 

Rasjonalisering Strukturering Toppledelse Initiering/ 

igangsetting 

Autorisering 

Selektere 

Organisasjonsforkjemping Mellomnivå Instruere/ 

Forvalte Alliansebygging/ 

Strategitilpasning 

Strategi-innsalg 

Forhandle 

Produktforkjemping Operasjonelt 

nivå 

Gruppeleder 

Teknologi 

og behov 

kobles 

Ressurser og støtte 

”Gatekeeping” 

Idégenerering 

”Boot-legging” 

Spørre 

 Figur 3. Prosessmodell for innovasjoner i foretak, Gjelsvik (2004) 

 

Den andre er en nedenfra-og- opp-prosess der en innovasjon initieres ved at noen nede i 

organisasjonen får en idé, altså en autonom prosess. 
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Virksomheter som preges av høyt score på de ulike elementene som inngår i en 

innovasjonskultur og da med særlig vekt på risikovillighet, frihet, lekenhet 

(Innovatoriums modell bruker synonymene usikkerhetsevne, spillerom og utforskning), 

har i Ekvalls undersøkelser vist seg å ha en høyere score for radikale innovasjoner
1
. Mens 

virksomheter med strammere strukturer, høyere krav i forhold til måloppnåelse og mindre 

frihet preges mer av inkrementelle innovasjoner. 

 

Ekvall hevder at ledelsen i stor grad bestemmer hvorvidt en organisasjon skal preges av 

radikale eller inkrementelle innovasjoner og av høy eller lav kreativitet. Måten ledelse 

utøves på i forhold til nettopp struktur, målutforming og kontroll vil legge grunnlaget for 

hvor vidt virksomheten vil speiles av innovative eller adaptive krefter. Ekvall (1997) 

peker på at moderne ledelsesstrategier som MBO (Management by Objectives) og TQM 

(Total Quality Management) vil føre til at fokus ensidig rettes mot kontrollrutiner i 

forhold til måloppnåelse og at innovative krefter vil mistrives i slike systemer. Ifølge 

Ekvall vil etablerte virksomheter slite med følgende motsetninger i forhold til radikale 

innovasjoner: 

 

• Kreativitet på den ene siden og tidspress, fart og stress på den andre siden vil være 

krefter som motvirker hverandre. 

• Organisatoriske prinsipper, systemer og prosedyrer med det til formål å holde 

fokus på struktur og stabilitet vil hemme radikal/proaktiv kreativitet, men fremme 

adaptiv/inkrementell kreativitet. 

• Dagens moderne virksomheter er ofte komplekse, består av flere divisjoner eller 

selskaper som er avhengig av hverandre, i tillegg til at det ofte foregår samarbeid 

også med andre selskaper. Dette skaper et behov for rutiner og strukturer for 

samhandling og gir lite rom for individuell frihet. Disse organisatoriske 

mekanismene reduserer sjansen for at radikal kreativitet skal finne sted. 

                                                 
1
 I forhold til Kaufmanns typer av kreativitet kan denne ha utgangspunkt i den proative mens den 

inkrementelle gjerne har utgangspunkt i den reaktive (respons i et marked om forbedring) 
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• Tid - og sted kompresjon og nedbygging av handelsbarrierer gir sterkere 

konkurranse, dette medfører et betydelig press i forhold til effektivitet og 

måloppnåelse og gir lite rom for det ”slakket” som kan være nødvendig for at 

kreativiteten skal oppstå. 

• I virksomhetene vil ofte de radikalt kreative og de adaptivt kreative motarbeide 

hverandre fordi de har grunnleggende forskjellig verdisyn når det kommer til de 

ulike mekanismene som former og styrer en organisasjon.      

 

Større virksomheter løser ofte disse motsetningene ved å etablere spesielle avdelinger 

eller datterselskaper som skal ha ansvaret for å arbeide frem de radikale innovasjonene til 

virksomheten, eller ved å frislippe hele organisasjonen for en kort periode for å komme 

opp med ideer i forhold til en eller få problemstillinger. Det finnes både eksempler på at 

denne type strategi kan lykkes og at den kan mislykkes. 

 

Ekvall hevder imidlertid at dersom en virksomhet skal overleve på lengre sikt så må 

virksomheten være i stand til å gjennomføre radikale skifter som følge av endringer i 

rammebetingelser. I dette ligger det at virksomheter må ha rom for både radikale kreative 

som kan bidra til radikale innovasjoner og til adaptive kreative som medvirker til 

inkrementelle innovasjoner. Nøkkelen til suksess vil i så tilfelle være å ta hensyn til 

måten kreative personer arbeider på og måten kreative prosesser utspiller seg på i forhold 

til utforming av organisasjonsstruktur og ledelses- og styringssystemer.  

 

For å kunne gi noe svar på de problemstillingene som er gitt i forhold til 

innovasjonsklima og bedriftens ledelses holdninger og tanker omkring dette kan det være 

nyttig å drøfte de resultatene som foreligger i spørreundersøkelser og intervjuer ut i fra de 

teoriene og ideene som Ekvall, Kaufmann og Gjelsvik presenterer.  Samtidig vil våre 

funn, ettersom vi benytter en tidligere benyttet metode, være sammenlignbare og ha en 

verdi for bedrifter utover bedriften. 
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Metode 

Den metodiske tilnærming i denne oppgaven vil være en case studie og er valgt ut i fra at 

oppgaven i hovedsak er utforskende. Oppgaven vil være en enkelt case studie av en gitt 

virksomhet, en case studie basert på følgende definisjon: 

 

Case studie som en strategi for å gjøre forskning som involverer en empirisk 

undersøkelse av et særskilt samtidsfenomen i en reell kontekst av det virkelige liv 

ved bruk av flere kilder og beviser (Robson, 1993). 

 

Nå har Robson (1993) og Czarniawska (1997) begge kommentert Yin (1984) sin 

definisjon av ”utenom kontekst”, dvs. at grensene mellom fenomen og kontekst er ikke 

helt åpenbare og at man derfor bør bruke flere kilder og beviser, Spesielt Czarniawska 

påpeker at enhver studie av et fenomen som er utenfor kontekst er en beskrivelse av en 

dårlig studie, case studie eller ikke. Derfor vil case studiet, slik vi ser det, være sterkt 

påvirket av de konstruksjonene vi lager og som vil beskrive fenomenet i den kontekst vi 

fremstiller det.  

 

Spørsmålet vi har stilt oss er om vi utforsker et fenomen eller er med på å utvikle et 

fenomen ved vår forskning. Czarniawska (1997) beskriver to måter å utforske et fenomen 

på, det retrospektive/tilbakeskuende og det prospektive/fremtidige. Det retrospektive hvor 

vi spør ”hva skjedde egentlig”, og det prospektive som studerer prosessen for hvordan en 

sosial konstruksjon blir til. I vår studie har vi hatt fokus på den retrospektive utforskning 

men vi kan ikke utelukke at studien i seg selv har gjort noe med bedriften og da spesielt 

ledelsen og hvordan den ser på innovasjon og innovasjonsklima både i bedriften og 

generelt. 

Særskilt samtidsfenomen i en reell kontekst av det virkelig liv?  

Vår tolkning av særskilte samtidsfenomen er det økende fokuset på innovasjon og 

verdiskaping i samfunnet, og arbeidet som gjøres innen virksomheters forbedring av 

arbeidsklima, i dette tilfellet bedriftens, for å få dette til.  
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Hva er så en reell kontekst av det virkelige liv? Med kontekst tenker vi oss den sosiale 

settingen vi vil jobbe innenfor i bedriften og med det virkelig liv mener vi de 

oppfatninger, meninger og handlinger i det daglige vi møter i bedriften gitt vår spesielle 

setting.  

 

Nå er det slik at vår erfaring sier oss at bedrifter ofte er mer opptatt av ord enn tall 

(kvalitativ versus kvantitativ) og vi har derfor valgt et mer kvalitativt design men med 

innslag av kvantitative målinger i form av spørreundersøkelser. For å understøtte den 

kvalitative diskusjonene har vi valgt å se på våre data i lys av flere kilder. Den 

elektroniske undersøkelsen er en ren kvantitativ undersøkelsen hvor vi samler tallverdier 

angitt i Innovatoriums spørreundersøkelse. Utfra den elektroniske spørreundersøkelsen 

lager vi oss klimakart som leses kvantitativt men har også en kvalitativ størrelse. Det vil 

derfor til tider kunne virke forvirrende å snakke om de to størrelser, både tall og ord, som 

en og samme ting, noe som innebærer en sammenblanding av kvantifiserbare og 

kvalitative variabler.  

 

Czarniawska (1997) gir oss i den forbindelse et perspektiv vi kan leve med når hun sier at 

poenget ikke er å demonstrere at et undersøkende design (kvalitativt) kun er en variasjon 

av positivisme paradigmet
2
. Forskjellen ligger i hvorledes man ser tallenes ”språk” som 

”naturlig”, og ved å behandle disse som konvensjonelle, på lik linje med litterært språk. 

Med en slik angrepsvinkel vil valget mellom tall eller ord (kvantitativt/kvalitativt) mer 

eller mindre være et valg om hvordan vi best kommuniserer det vi søker å finne svar på.  

 

                                                 
2
 Positivisme paradigmet; endring av oppfattelse for den naturvitenskapelige arbeidsmetode og struktur. En 

kamp mellom to tradisjoner innen forskningen. Den positivistiske, naturvitenskapelige, hypotetisk 

deduktive, kvantitative eller enkelt sagt ”vitenskapelige” og den andre som mer undersøkende, etnografisk 

eller kvalitativ (Robson, 1993) 
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En oversikt over studiets design 

Case studiets bestanddeler vil være gjennomføring av intervjuer, spørreundersøkelser, 

fokusgrupper og evaluering og observasjon. Ikke alle deler av bedriften vil være involvert 

og det er gjort en klar todeling mellom ledelsen og andre ansatte både i forhold til hva 

som undersøkes og involvering i form av deling av resultat og dialog med de involverte i 

studiet. Figur 4 viser en skisse av oppgavens overordnede design av studiet. 

 

 

 

Case studiet har ikke gjort noe forsøkt på å få en nøyaktig kartlegging av 

innovasjonsklima i bedriften (også kalt diagnose). Det er imidlertid lagt opp til at en 

kommunikasjon med toppledelsen og en spørreundersøkelse rettet mot ledere og ansatte i 

deler av bedriften skal synliggjøre i hvilken grad det er forståelse for innovasjon og 

hvordan dette gjenspeiler seg i fokus på innovasjon i bedriften i henhold til definerte 

problemstilling. 

Intervju med ledelsen i 

selskapet inkl. 

Administrerende direktør 

Elektronisk 

spørreundersøkelse Ledere 

Sammenstilling og 

evaluering av 

resultater 

undersøkelse 

Arrangere samlinger 

foredelt på regionale 

ledergrupper 

(fokusgrupper) 

Presentasjon av temaet 

innovasjonsklima og 

resultater fra elektronisk 

spørreundersøkelse 

Elektronisk 

spørreundersøkelse Ansatte 
Ansatte 

Ledere 

Sammenstilling 

og evaluering av 

resultater 

undersøkelse 

Figur 4. – En oversikt over case-studiet 
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Data innsamling og data analyse 

For å kunne gjennomføre studiet i henhold til valgt design var det viktig for oss å 

forankre aktiviteter og fremgangsmåte med ledelsen i selskapet. Dette inkluderte samtaler 

med Administrerende direktør og andre toppledere i virksomheten. I tillegg var det viktig 

for oss å nå så mange som mulig og med lik informasjon. Vi valgte derfor bruk av et 

elektronisk spørreskjema og fokusgrupper for de som var invitert til undersøkelsen. 

Andre metoder for innsamling av data er gjort ved bruk av observasjon og intervju, samt 

resultater fra tidligere undersøkelser vedrørende medarbeidertilfredshet i bedriften. 

Robson (1993) kaller det triangulering når det brukes to eller flere metoder for 

datainnsamling og analyse og dette gir oss muligheten til å se på vår problemstilling 

(også underproblemstillinger) fra to (eller flere) forskjellige ståsteder. 

Elektronisk spørreundersøkelse 

For å sjekke ut holdninger til innovasjonsklima i bedriften har vi brukt Innovatorium sin 

spørreundersøkelse. Vi har utført spørreundersøkelsen elektronisk. Undersøkelsen er 

sendt ut via e-post og e-posten inneholdt informasjon om prosjektet/studiet vi gjør. Vi 

oppfordret alle til å delta og at vi i etterkant vil dele resultatene i fokusgrupper (deling av 

resultatene gjaldt kun ledere).  

 

Undersøkelsen bestod av 27 spørsmål og var knyttet til 9 dimensjoner/begreper. Det 

undersøkelsen ville kunne gi svar på er en indikasjon på forholdet mellom ønsket og 

status på for eksempel idétid i bedriften. Undersøkelsen var selvbeskrivende i den form at 

deltakeren ble geleidet igjennom alle spørsmålene ved bruk av hjelpetekster og 

neste/tilbake knapper. Deltaker kunne også når som helst avbryte undersøkelsen for så å 

vende tilbake der han avsluttet. Deltakeren ble ”tvunget” til å avgi svar på alle spørsmål. 

En undersøkelse som var ”ferdig besvart” ville derfor ikke innholde ufullstendige svar. 

 

Spørsmålsstillingen stilte spørsmål ved holdninger til et gitt tema (dimensjon/begrep). Vi 

er klar over at å ”måle” holdninger i utgangspunktet er vanskelig” og har derfor for hvert 

begrep i undersøkelsen tre (3) spørsmål per dimensjon/begrep og tre (3) 

dimensjoner/begrep som sammenfatter et hovedtema.  
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For lederne ble spørsmålsstillingen gjort slik at vi søkte å finne ut deres holdninger til de 

ansatte (vedlegg A), mens vi for de ansatte spurte om deres egne holdninger (vedlegg B). 

I undersøkelsen har vi følgende spørsmålsstilling vedrørende hovedtemaene, med 

underliggende dimensjoner/begreper: 

 

1. Ressurser (prioriteringer)  2. Motivasjon  3. Ytelseskultur 

a. idétid    a. lederskap  a. utfordring 

b. idéstøtte    b. mestring  b. spillerom 

c. utforskning    c. verdsettelse  c. risikoevne/usikkerhetsevne 

 

Bruk av en slik triangulering vil kunne gi oss en forståelse for hva en respondent’s 

holdninger er til et tema (sett både i fra et hovedtema, dimensjon og enkeltspørsmål) og 

gi oss et bredere og fullere bilde av respondentens svar i forhold til hennes/hans 

holdninger til dimensjon/begrep. For å videre å kunne gi et helhetlig bilde av en 

besvarelse eller flere besvarelser (for eksempel for en avdeling, funksjon eller lignende) 

har vi i analysen og i presentasjonen av dataene brukt såkalte klimakart
3
 som er en grafisk 

presentasjon/fremstilling av resultatene. 

 

Skalaen som er brukt for hvert av de 27 spørsmålene er fra 1-10 hvor 10 er best. For hvert 

spørsmål avgis svar på slik respondenten mener det er i dag (status) og slik han ønsker at 

det skulle være (ønsket). Innovatorium sin modell er på mange måter i samme kategori 

med de fleste undersøkelser av denne sorten ved at den er en klassifisering av svar basert 

på summeringer av en gitt skala. Innovatoriums modell er, som beskrevet over, basert på 

27 spørsmål som er knyttet til Innovasjonsklima og hvor kategoriseringssystemet 

bestemmes ut i fra en skala på 1-10 innenfor status og ønsket. Ved analysering av dataene 

er det i tillegg til medianer for hele populasjonen og grupper av populasjonen laget total 

score for hver respondent på hver av dimensjonene/begrepene (spørsmål 1 + spørsmål 2 + 

spørsmål 3 = total score for en dimensjon/begrep).  

                                                 
3
 Klimakart; en grafisk fremstilling av en eller flere besvarelser som viser forskjellen mellom status og 

ønsket innen hver dimensjon/begrep i klimaundersøkelsen (12 stykker). 
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Det er ikke tatt hensyn til diskrimineringsfaktorer for å ta høyde for respondenter i det 

øverste og nederste kvartilet av respondenter ved utvalg av respondenter som brukes som 

grunnlag for vurdering. 

 

Det er ikke gjort noen korrelasjon av enkeltbesvarelser i forhold til totalbesvarelsen, men 

dette er fullt mulig å gjøre med datagrunnlaget som kommer ut av undersøkelsen.  

Det vil si, vi har ikke tilbakeholdt enkeltbesvarelser basert på høy korrelasjon i forhold til 

totalresultatet. 

 

Skalaen som er brukt i Innovatorium sin undersøkelse er på 1-10. Skalaer er vidt diskutert 

i litteraturen og en svakhet ved vår undersøkelse er muligens en for stor skala og at den 

ikke har en medianverdi; Det anbefales en skala med oddetall der det kan gis en median 

verdi (Robson, 1993). 

Fokusgrupper 

Etter å ha forankret fremgangsmåte i ledelsen sendte vi ut spørreundersøkelse til 33 

ledere i Produkt – Salg (PS) for deretter å sende ut til 62 ledere i forsyning. Etter å ha 

analysert og sammenfattet resultatene av disse undersøkelsene hadde vi en gjennomgang 

med ledergruppen i PS og fire regionale ledergrupper også kalt fokusgrupper. Dette ble 

organisert i forbindelse med de respektive regioners ledersamling og det var satt av tid på 

agendaen for gjennomgang av resultater og dialog. Det ble gjort notater under og etter 

hver av disse samlingene. I henhold til vårt design skulle det ha deltatt to personer som 

fasiliterte disse samlingene. Dette ble kun gjennomført i 3 av 7 tilfeller. På samme måte 

som ved intervjuer ble det her tatt notater og gjort observasjoner under samlingen, og en 

sammenstilling av notater i etterkant. Der det kun var en person tilstede fra 

prosjektgruppen ble notater gjort i etterkant med unntak av der det allerede var 

tilstedeværende en sekretær som ble bedt om å ta notater. 

 

Selve prosedyren for gjennomføring var en presentasjon av de temaene de hadde besvart 

spørsmål for (vi gjennomgikk her de 9 dimensjonene/begrepene i Innovatorium sin 

spørreundersøkelse) og fikk tilbakemeldinger på hva de la i uttrykkene.  
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Dette ble gjort for å bekrefte/avkrefte overfor deltakerne at vi hadde en tilnærmet lik 

forståelse av begrepene. Etter at begrepene var gjennomgått presenterte vi resultatene fra 

undersøkelsen(e) fordelt på funksjon (Maskin, Tonn/butikk og Ettermarked) og hadde 

diskusjon i gruppen hva dette betyr for bedriften. Ledere i PS og Forsyning ble delt og 

kjørt som to separate undersøkelser. Dette ble gjort for å kunne se forskjeller mellom 

regioner og funksjoner hos ledelsen i bedriften. Det ble ikke arrangert fokusgrupper for 

de ansatte.  

Observasjon 

Siden menneskers handlinger, uttrykk (verbalt, ikke-verbalt) og oppførsel er sentrale 

aspekter i de fleste undersøkelser, har vi fokusert mye på å gjøre observasjoner de 

gangene vi har gjort intervjuer eller hatt samlinger. Vår observasjon har vært direkte 

observasjon (observasjon utført av en person, i dette tilfellet en av oss i prosjektgruppen) 

og deltakende observasjon.  

 

Deltakende observasjon har gjort seg mest gjeldende i de tilfellene hvor 

prosjektgruppedeltaker som er ansatt i bedriften har deltatt på samlinger og intervjuer. Vi 

må her anta at hun i tillegg til å påta seg rollen som observatør også har vært en del av 

dialogen på lik linje med deltakerne og på mange måter må kunne anses å utføre en mer 

tilnærmet deltakende observasjon. Dette fordi vedkommende har lang fartstid i selskapet 

og kjenner både den sosiale og ”symbolske” verden bedriften representerer ved sine 

sosiale konvensjoner, vaner, bruk av språk og ikke-språklige kommunikasjon. I de 

tilfellene der det har vært to eller flere fra gruppen (prosjektgruppedeltaker fra bedriften 

har også gjort enkelte samlinger alene) som har deltatt på en samling er det klargjort for 

deltakerne at det vil bli gjort observasjon og tatt notater av det som sies. I etterkant av 

samlingene er notater ferdigstilt og sammenliknet.  
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Observasjon ble gjort mer eller mindre ustrukturert, dvs. som deskriptiv observasjon. Det 

ble notert både rom (hvor ble det holdt), aktører, aktiviteter, spesielle handlinger fra 

aktører, hva slags type begivenhet (i vårt tilfelle som oftest i forbindelse med et 

ledermøte), tidsrom, målsettinger (hva ønsket vi å oppnå med samlingen) og noe rundt de 

følelsene vi mente aktørene og vi hadde i forbindelse med denne aktiviteten. Det ble ikke 

gjort forsøk på en mer strukturert observasjon 

Intervjuer 

Et intervju blir gjerne beskrevet som en form for konversasjon med et formål. Med 

bakgrunn i dette har vi brukt intervju for å lære mer om ledernes oppfatninger og 

forståelse for emnet vi studerer. Intervjuene har i stor grad vært en mellomting mellom 

semi-strukturerte intervjuer (forberedt spørsmål i forkant men kan endres underveis) og 

ustrukturerte intervjuer (uformelle, men med et tema basert på vår problemstilling). I alle 

intervjuer har det vært to eller flere som har intervjuet. Dette for å kunne lytte, observere 

og notere dialogen som foregår mellom intervjuere og den som blir intervjuet.  

I noen tilfeller har rollen som ”lytter”, observatør og den som noterer vært delt mellom 

flere (dvs. vi har byttet på å stille spørsmål) og da har man i etterkant sammenliknet 

notater og sammenfattet dette i et dokument. 

Tillit til studiet i henhold til valgt metode 

Alle former for studier som i større grad baserer seg på et kvalitativt design vil bli utsatt 

for kritikk i forhold til at arbeidet kan ansees å være upålitelig, ikke gjeldende og generelt 

uverdig når vi snakker om ”vitenskap”. Vi er klar over dette standpunktet blant mange 

innen den moderne forskning og vi har derfor forsøkt å fokusere på fire faktorer som skal 

sikre en mest mulig objektiv gjennomføring av case studiet 

   

For det første har vi begrenset studiet til å gjelde kun bedriften med utvalgte ledergrupper 

og en del av de ansatte nedover i organisasjonen. Ved å studere et mindre utvalg har det 

vært viktig for oss å være involvert over en lengre periode for på den måte å lære 

virksomheten og menneskene bedre å kjenne. I tillegg er en av prosjektdeltakerne selv en 

ansatt og har tilført kunnskap om den setting virksomheten opererer i.  
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Den andre faktoren er at slik studiet er bygget opp vil det kunne benyttes av andre 

virksomheter og gjerne på tvers av bransjer. I så måte er det ikke noe i veien for at de 

resultatene som er fremkommet for bedriften ville være sammenlignbare med andre 

virksomheter dersom en hadde valgt å utvide oppgaven til å omfatte flere virksomheter 

og på tvers av bransjer. Det er viktig å merke seg at metoden som er valgt allerede er 

utprøvd i en produksjonsbedrift uten at vi har lagt særlig vekt på noen sammenlikning. 

Det som har vært viktig for oss er at metoden som er brukt er utprøvd og brukt i det 

virkelige liv. Hadde vi hatt tilgang til Innovatoriums bedrifter som har brukt metoden 

(elektronisk spørreundersøkelse og fokusgrupper) ville dette kunne ytterligere ha økt case 

studiets kredibilitet ved at vi kunne ha gjort en sammenlikning av resultatene ved bruk av 

denne metoden. 

 

En tredje faktor er hensynet til objektivitet. Studiet er bygget opp slik at personlige 

holdninger og subjektivitet i størst mulig grad nøytraliseres. Det vil si at aktiviteter i 

studiet er designet slik at de er personuavhengig. Dog er det ikke til å unngå at så lenge 

en ansatt har vært delaktig i studiet vil dette kunne påvirke studiets objektivitet.        

 

Den fjerde og siste faktoren er knyttet til at det skal være mulig å verifisere, dvs. 

dobbeltsjekke alt vi har gjort med hensyn til å sjekke rådata, notater, filer osv.  

Dette er tatt høyde for ved å utforme enkle maler for observasjon og intervju samt å følge 

de metoder for elektronisk undersøkelse henvist av Innovatorium. 

 

Avslutningsvis vil vi igjen måtte påpeke at ikke hele organisasjonen har vært gjenstand 

for vårt studie. Av praktiske og ressursmessige hensyn har dette ikke vært mulig. I tillegg 

har bedriften mot slutten av studiet vært igjennom en fusjonsprosess noe som kan ha 

påvirket svarprosenter på utsendte spørreundersøkelser til ansatte.  

 

Vi har også forsøkt så langt det har latt seg gjøre vært kritiske til en overtolkning av 

resultatene og heller hatt en holdning til at svarene studiet har gitt er foreløpige 

konklusjoner på temaer det kan gåes enda mer i dypet på.   
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Resultater 

Vi har benyttet tre metoder for innhenting av data. Disse er intervju, fokusgrupper og 

elektronisk spørreundersøkelse. 

Resultater fra fokusgruppene 

Det er gjennomført møter med ledergruppa i divisjon PS, 4 av 5 regionale ledergrupper, 

kraftfôrstab og optimeringsstab, ledergruppe og utvidet ledergruppe i 

forsyningsdivisjonen. I disse møtene har resultater fra de elektroniske 

spørreundersøkelsene blitt presentert og det er lagt opp til en diskusjon omkring disse.  

 

I workshopene er de ulike ledergruppene blitt bedt om å kommentere forskjellene mellom 

forretningsområdene spesielt. For ettermarket var det en generell kommentar at dette 

området er veldig styrt av klokka og at man blir målt etter hvor mange verkstedtimer som 

selges. Dette er ikke satt noe mål eller mal for hvor langt de ulike typer av jobber tar og 

dermed ikke noe incitament på å finne frem til løsninger for å bruke tiden mer effektivt. 

Det er lite eller ingen fokus på å komme frem til noe og mer utradisjonelle tjenester som 

verkstedene kunne tenke seg å tilby.  

 

For maskinselgerne, ser ledergruppene situasjonen som helt annerledes, her er det ingen 

som styres etter klokka, kun etter salg, og lønna er delvis provisjonsbasert. 

 

Når ledergruppene kommenterer tonn butikk, var det en generell oppfatning om at de 

ansatte i tonnvaresalg, altså produktkonsulentene har en veldig fri arbeidssituasjon. Mens 

butikkene i stadig økende grad styres/til dels overstyres av kjedekontoret som har 

ansvaret for butikkonseptet.  
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Kommentarer og observasjoner fra fokusgruppene er lagt ved i vedlegg F. Ved å 

sammenligne notatene fra de ulike gruppene og resultatene i fra spørreundersøkelsene så 

kan det hevdes at følgende hovedtrekk går igjen i forhold til de problemstillingene som er 

lagt til grunn for oppgaven: 

 

• Samtlige gruppene hadde spørsmål i forhold til hva innovasjon og 

innovasjonsklima egentlig innebærer. 

• Samtlige grupper gav uttrykk for at fokus på innovasjonsklima og innovasjon 

kunne være et spennende verktøy å bruke i arbeidet med å nå fastsatte mål. 

• Samtlige grupper ønsket en klargjøring fra ledelsen i forhold til mulig satsning på 

utvikling av innovasjonsklima. 

• Samtlige grupper gav uttrykk for lite spillerom for de ansatte i forhold til å løse 

ulike typer av arbeidsoppgaver og mulighet for påvirkning av egen 

arbeidssituasjon. 

Resultater fra elektronisk spørreundersøkelse  

I forbindelse med studien ble det sendt ut en spørreundersøkelse til de regionale 

ledergruppene, markedssjefgruppen, kraftfôrstaben, og de ansatte i forretningsområdene 

maskin, tonn/butikk og ettermarked i region 2 og 3 i divisjon PS, i tillegg ble 

undersøkelsen sendt ut til utvidet ledergruppe i divisjon Forsyning. For ledere har vi stilt 

spørsmål hvorledes de oppfatter sine medarbeideres situasjon, mens for ansatte i 

forretningsområdene og for kraftfôrstab har vi spurt hvorledes de oppfatter sin situasjon. 

Følgetekst, svarprosent og klimakart over grupper er vist i vedlegg C, D og E.  

Generelt var oppslutning om undersøkelsen god, med unntak for butikkselgere og 

landbruksmekanikere.   

 

Hos lederne i PS er det gjennomgående en score for status som varierer mellom 5 og 7 for 

de ulike variablene, mens ønsket varierer mellom 6 og 9. Laveste score har utforskning. 

De største avvikene mellom status og ønsket sees for idéstøtte, lederskap og verdsettelse.   
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Gruppert på de tre forretningsområdene ser vi at salgssjefene på maskin skiller seg fra de 

andre gruppene ved å ligge høyere både på status og ønsket for de fleste dimensjonene, 

ettermarked utmerker seg ved å gi relativt lav score både for status og ønsket for de fleste 

dimensjonene og særlig for utforskning og spillerom. Salgssjefene på tonn/butikk er den 

ledergruppa i produkt/salg der gapet mellom ønsker/status er størst for flest faktorer. 

 

I utvidet ledergruppe i Forsyning får de fleste dimensjonene i undersøkelsen får en score 

på 6 og 7 for status, og på rundt 8 for ønsket. Også i denne gruppa av ledere får 

utforskning lavest score både på status og ønsket, men idétid og usikkerhet har også lave 

score. Idéstøtte er også her den dimensjonen som viser størst sprik mellom status og 

ønsket. Gruppene bestående av fabrikksjefer, produksjonssjefer og varestrømsledere 

skiller seg ut ved å score gjennomgående høyere både på status og ønsket.  

Teknisk personell er den gruppa som skiller seg ut ved å ha størst gap mellom status og 

ønsket for de fleste av dimensjonene. Mens ledere kornmottak har generelt lave score for 

de fleste dimensjonene og særlig de som er knyttet opp mot ytelseskultur. 

 

Resultatene fra de ansatte viser at tonn/butikk de høyeste scorene både for status og 

ønsket for de fleste dimensjonene, fulgt av maskin og med ettermarked med lavest score 

status varierer fra 4 – 7 og ønsket fra 6 – 8. Tonn/butikk skiller seg fra de andre gruppene 

ved å sette både status og ønsket høyere for utforskning enn det vi ser hos de andre 

gruppene. Ettermarked er den gruppa av ansatte som viser størst sprik mellom status, 

særlig for dimensjonene idéstøtte og mestring, men også for verdsettelse og spillerom.  

 

Ved sammenligning av klimakartene for de ansatte i de tre foretningsområdene og de 

respektive ledergruppene så kan en se at de ansatte i foretningsområde maskin og 

ettermarked mener at status for de fleste dimensjonene er vesentlig lavere enn hva 

ledergruppa deres mener er tilfelle. Maskinselgerne scorer også lavere på ønsker enn det 

lederne deres legger opp til, mens de ansatte på ettermarked tenderer til noe høyere score 

for ønsket på en del av dimensjonene. Det motsatte er tilfelle for tonn/butikk der de 

ansatte mener at score på status er vesentlig høyere enn hva lederne deres mener at det er, 

mens ønskene hos de ansatte og lederne harmonerer godt med hverandre.  
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Hvis vi ser på totalen for ansatte mot totalen for lederne så ser vi at score for status på 

ressursdimensjonene er lavere hos lederne sammenlignet med ansatte-gruppen, mens 

ønsket situasjon er omtrent lik. For motivasjonsdimensjonene og de dimensjonene som er 

knyttet opp mot ytelseskultur så samsvarer både status og ønsket score i ansatte-gruppen 

og i ledergruppa.   

 

Ser vi på de to klimakartene som gjelder for totalen i ledergruppene i divisjon produkt 

salg og i divisjon forsyning ser vi at disse er ganske like.  

Resultater fra intervjuer 

Det er gjort to intervjuer som underlag for datainnhenting. Begge disse intervjuene er 

gjort med Administrerende direktør. I tillegg er det gjort to oppstartsintervjuer 

(utstrukturert) med nærmeste ledere til Administrerende direktør og som har lederansvar 

for de ledergrupper og divisjoner/avdelinger som har deltatt i studiet (med formål om 

forankring og spørre om lov til å gjøre studiet). Administrerende direktør er intervjuet to 

ganger i løpet av studiet. Første gang tidlig i studiet og nå kort tid før studiet avsluttes. 

Dette er gjort med hensikt for å kunne se om holdningen til innovasjon har endret seg og 

for å kunne diskutere enkelte svar fra organisasjonen på det studiet som er gjennomført.  

 

Våre hovedfunn fra disse intervjuene er som følger: 

- På spørsmål om hva innovasjon er uttrykker Administrerende direktør i dag en klarere 

holdning og gir et mer konsist svar på hva han legger i begrepet. Ved første gangs 

intervju opplevde vi ham som mer spørrende. 

- Innovasjon er knyttet til utvikling (den stegvise) og gjerne produktvikling innen for 

gitte rammer av sted og hvem som bedriver dette. Innovasjon er ikke noe som skal 

bedrives rundt omkring i organisasjonen i de forskjellige avdelinger og hos den 

enkelte ansatte. 

- Innovasjon skal pr. definisjon ikke bedrives i morselskapet. 

- Innovasjon er inkrementell og ikke radikal. 
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- Administrerende direktør har ingen klar definisjon på vekstmål og områder for vekst. 

Vekstmål er gjerne noe organisasjonen kan strekke seg etter samtidig som høye mål 

og den strategiske planleggingen var en metode for å bli bedre kjent med 

virksomheten da han ble ansatt. Samtidig som det virker motiverende for en 

organisasjon å ha mål. 

- Sammensettingen av bedriften kan være en hindring for radikal innovasjon. Det kan 

virke som om Administrerende direktør er åpen for radikale innovasjoner men ser for 

mange hindringer både strukturelt og strategisk til at dette vil la seg gjennomføre.  

- Administrerende direktør har fokus på fusjonsprosessen og den nye organisasjonen. 

Han uttrykker et ønske om at det nye selskapet skal bidra til å gi klarere rammer å 

forholde seg til for de ulike delene av organisasjonen og at det skal bli enklere å gi de 

incentiver og ta de beslutninger som trengs for å sette fart i forhold til nødvendige 

prosesser for å nå de mål den nye organisasjonen setter seg. 

 

Diskusjon 

Basert på den gjennomførte undersøkelsen og resultatene fra seks fokusgrupper er 

det vanskelig å fastslå i hvilken grad innovasjonsklimaet i bedriften vil kunne 

påvirke de ansattes evne og vilje til endring, og hvordan ledelsens fokus på 

innovasjon vil kunne påvirke dette. 

 

Det er samstemmighet mellom resultatene fra undersøkelsene og fokusgruppene.   

Basert på disse kan vi konstatere at virksomheten har et stort, uutnyttet potensial i og med 

at det hittil ikke har vært fokusert på innovasjon og innovasjonsklima. Potensialet 

underbygges også hos Gjelsvik (2004) som sier innovasjon i etablerte foretak har en 

fordel fremfor oppstartsbedrift samtidig med at det å bygge en innovasjonskultur vil være 

med å oppheve treghetsmekanismene og etablerte forestillinger i virksomheten. 
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Det er konsensus mellom de seks ledergruppene vi har intervjuet i at det kan være av 

interesse å satse på innovasjon som et verktøy for å gjøre bedriften bedre i stand til å løse 

sine oppgaver. Men samtlige grupperinger stiller også spørsmål til om dette er noe som 

ledergruppa i konsernet bedriften ønsker.  

 

Ettersom ledelsen ikke har fokusert på innovasjon vil lav score i forhold til mange 

av dimensjoner som inngår i innovasjonsklima, samt mange spørsmål omkring 

definering av innovasjon og betydning av innovasjon være naturlig følge av dette. 

 

Vi kan videre, basert på de seks gruppers tilbakemeldinger, gjøre følgende observasjoner 

med tanke på de definerte underpunkter som ligger til grunn for vårt case-studiet: 

 

1.  Det eksisterer ingen felles forståelse av begrepene innovasjon og 

innovasjonsklima. 

 

Vår case studie har avdekket at ledelsen i bedriften ikke har en bevisst holdning til 

innovasjon. Dette gjenspeiles i spørreundersøkelsen, så vel som i de samtaler som er 

gjennomført med de ulike ledergruppene i virksomheten.  

Innovasjon er heller ikke nevnt i strategisk plan 2004 – 2007 som skisserer målene for 

virksomheten. Følgene av dette er at ledelsen ikke har fokusert på innovasjon som 

endringsverktøy. Innovasjonsklima blir derfor et udefinerbart begrep for hele 

organisasjonen. 

 

Fraværet av en bevisst holdning til innovasjon innebærer et det ikke foreligger en 

omforent forståelse for begreper som innovasjon og innovasjonsklima, jamfør 

kompetanse- innovasjonsstigen til Innovatorium. Fokus på innovasjon for å nå definerte 

mål er heller ikke et aktivt ledelsesverktøy ettersom det historiske virkemiddelet i 

organisasjonen for å nå definerte vekstmål stort sette dreier seg om oppkjøp og 

omstrukturering av oppkjøpte virksomheter.  
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I de seks gruppesamtalene ble det i samtlige grupper stilt spørsmål hva innovasjon og 

innovasjonsklima egentlig innebærer. Det ble også i første intervju med Administrerende 

direktør et gjentagende tema som forble ubesvart; ”Hva er innovasjon?”.  I forhold til det 

teoretiske perspektivet om at innovasjon fordrer kreativitet og at kreativiteten kommer i 

flere klesdrakter er i store deler fraværende hos deltakerne i studiet. Samtidig ser vi at 

ståstedet til de forskjellige lederne er svært forskjellig når vi utfordrer dem til å komme 

med subjektive vurderinger av hva de legger i begrepene innovasjon og 

innovasjonsklima. 

 

Det kan kanskje virke besnærende at både observasjon og spørreundersøkelsene viser 

såpass sprikende fokus og forståelse for temaet. Men i henhold til Innovatoriums figur for 

økt innovasjonsevne- og takt påpekes nettopp at oppmerksomhet og motivasjon om 

temaet er det første som må på plass for en økt forståelse både av begrepene og 

utfordringene. Det er vanskelig å ønske seg mye av noe man ikke helt vet hva er. I tillegg 

til at fokuset nedover i organisasjonen blir lavt fordi innovasjon ikke er uttalt som et 

virkemiddel for å nå vekstmål fra ledelsens side.  

 

Et par av gruppene påpekte at de dimensjonene som er definert som viktige i forhold til 

innovasjonsklima også er viktig for jobbtrivsel, ytelse og bedriftskultur generelt.  

Dette understøttes av litteraturen, Ekvall (1997) og også Kaufmann & Kaufmann (2003) 

trekker frem om at innovasjon henger tett sammen med organisasjonsklima og gjerne de 

dimensjoner vi har ”testet” på. For bedriftens del vil vi hevde at et økt fokus på klima for 

innovasjon fra toppledelsen og en mer bottom-up angrepsvinkel vil kunne virke 

fremmende på bedriftens klima og innovasjonsevne- og takt. 

 

2.  I ledelsens kommunikasjon vedrørende selskapets mål benyttes utelukkende 

økonomiske parametere, innovasjon som verktøy for å nå definerte mål er 

ikke nevnt. Ledere i bedriften indikerer i fokusgruppene interesse for å 

bygge en innovasjonskultur men er usikre på hvordan dette kan og bør 

gjøres. Det er også knyttet usikkerhet til om dette er et fokusområde. En slik 

holdning vil på sikt kunne hemme bedriften med tanke på ny vekst. 
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Det må settes av tid og det må være aksept i toppledelsen for at ledergruppene i PS og 

forsyning skal jobbe videre med dette. Flere av gruppene ønsker å arbeide videre med 

temaet, men opplever at alle oppdrag og arbeidsoppgaver er definert på forhånd, og at det 

finnes svært lite spillerom for å tenke nytt. Det savnes en klargjøring fra ledelsen. Skal 

bedriften være en innovativ bedrift? Spørsmålene var mange. Dette synet samsvarer med 

den holdningen vi oppfatter at Administrerende direktør har i forhold til innovasjon. Men 

vi har ikke tolket det slik at Administrerende Direktør IKKE ønsker en innovasjonskultur, 

heller at den innovativ kulturen skal utvikle seg og forholde seg til visse rammer. Dette 

samsvarer således godt med Innovatoriums definisjon av spillerom som en klimafaktor og 

Ekvalls dimensjon frihet, altså at ledere og ansatte skal stå relativt fritt til å løse 

arbeidsoppgaver og ta initiativ innenfor gitte rammer. 

 

Sett opp mot de teoretiske perspektivene til Ekvall (1997) om at etablerte virksomheter i 

stor grad sliter hva gjelder radikale innovasjoner så kan det virke som om bedriften ikke 

er noe unntak fra dette og at organisasjonens sammensetning (både av personer og 

struktur) i stor grad er myntet på inkrementelle innovasjoner. For mange ledere, og også 

toppleder, vil innovasjon linkes til forbedringer og produktutvikling. 

 

Det er trolig at kreativiteten/innovativ tenkning på den ene siden er en klar motsetning til 

tidspress, effektivitet og organisatoriske styringsprinsipper slik at ledere i bedriften på 

mange måter er fanget av ”systemet”.  

 

Disse funnene underbygger igjen et varsku om å fokusere mer på innovasjonsklima og de 

dimensjonene som ligger i de to metodene (Ekvall og Innovatorium) for å motivere og 

fokusere på en kultur der det i tillegg til eksisterende virksomhet også legges til rette for 

at medarbeidere også skal kunne være radikale kreative. Ekvall kommenterer flere steder 

at radikale skifter og innovasjoner vil kunne være avgjørende for en virksomhets 

overlevelsesevne på lang sikt.  
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3. Det er divergerende syn mellom ledernes oppfatning av organisasjonens 

innovasjonsklima og de ansattes eget syn på dette. 

 

I spørreundersøkelsen som er gjennomført ser vi tendenser til avvik i resultater for ulike 

ansattegrupper og deres ledere. En del av faktorene som er knyttet opp mot 

klimaundersøkelsen ligger i grenselandet mot de faktorene som blir testet i en 

medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Utøvelse av ledelse kan således knyttes opp mot 

dimensjonene verdsetting, spillerom og utfordringer som inngår i klimaundersøkelsen.  

 

I 2002 ble det gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i bedriften. 

Hovedfunnene i denne undersøkelsen var at de ansatte i bedriften scoret relativt høyt på 

de fleste faktorer som knyttes opp mot jobbtilfredshet. Det var imidlertid to momenter 

som viste et klart forbedringspotensiale: 

 

- Det ene momentet var knyttet opp mot utøvelse av ledelse i bedriften, det vil si 

samspill mellom leder og ansatt når det gjelder utforming av mål, mulighet til 

påvirkning av egen arbeidssituasjon, evaluering og videreutvikling av egen 

kompetanse. 

- Det andre momentet var knyttet til informasjonsflyt, muligheter til å skaffe seg 

informasjon om hendelser med betydning for virksomheten og arbeidstagerne.  

 

I etterkant av undersøkelsen ble det utarbeidet en del tiltak for å forbedre status for de to 

momentene. Blant annet er det satt i system egne ledelsesutviklingskurs, der 

hovedformålet er å gi ledere og personer i nøkkelposisjoner mulighet til å utvikle sine 

lederkunnskaper både gjennom en teoretisk kompetanseoppbygging og gjennom 

praktiske oppgaver. Når det gjelder informasjonsflyt er det brukt betydelige ressurser på å 

utvikle et elektronisk Intranett der det daglig legges ut nyheter som er av betydning for 

virksomheten bedriften.  
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Det er ikke gjennomført noen ny medarbeidertilfredshetsundersøkelse i etterkant av at 

disse tiltakene er utført, det foreligger pr i dag ikke noe dokumentasjon om hvorvidt 

medarbeiderne i bedriften oppfatter at disse tiltakene har gitt noen forbedringer. Men 

evalueringer i forhold til deltagere på ledelsesutviklings- kursene viser svært positiv 

respons i forhold til læringsutbytte.  

 

Både Ekvall og Kaufmann trekker frem enkeltindividets rolle som kreativ person i en 

organisasjon, uavhengig av hvor i organisasjonen personen sitter. En problemstilling vi 

har sett er at oppfatningen en persons kreativitet er divergerende mellom ledere og de 

ansatte.  

 

Undersøkelsene som er gjort i forbindelse med denne oppgaven viser ikke noe klar 

retning i forhold til denne divergensen i og med at det for et foretningsområde er høyere 

score blant lederne i forhold til de ansatte, mens det for et annet område er motsatt 

resultat. Salgssjefene i maskin tror at de ansatte har høyere score for status og ønsket for 

flere av dimensjonene i klimaundersøkelsen enn hva maskinselgerne selv mener. For 

medarbeiderne i butikk/tonn er situasjonen motsatt. Samtidig mener vi å observere at 

enkelte ledere ikke ser nytten av kreativitet i enkelte funksjoner grunnet styrt 

arbeidsoppgaver og lite tid til overs for nytenkning. Denne holdningen mener vi også å ha 

oppfattet hos Administrerende direktør når han gir inntrykk av at kreativitet og også 

innovasjon bør kanaliseres til spesielle deler av virksomheten. Som nevnt tidligere finnes 

det ikke belegg i litteraturen for å hevde at dette er en gal strategi, men vi vil samtidig 

hevde at man på denne måten går glipp av mulige verdfulle kreative innspill fra de som 

da ikke er definert til å arbeide med innovasjon. 

  

4.  Det har ikke vært foretatt interne vurderinger vedrørende kostnadene ved å 

fokusere på å bygge en innovasjonskultur i bedriften. Som følge av dette har 

heller ikke ledelsen i de ulike områdene i virksomheten en reell forståelse om 

hvilke kostnader dette medfører i form av ledelsesengasjement og 

ressursallokering. 
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Bygging av en innovasjonskultur har ikke vært noe fokusområde i bedriften. 

Spørreundersøkelsen, samt dialogen med de ulike avdelingene understreker at det ikke er 

foretatt en vurdering av hva som kreves i form av ressursallokering og 

ledelsesengasjement dersom virksomheten ønsker å satse på å bygge en 

innovasjonskultur. 

 

”Ønsker toppledelsen fokus på innovasjon? Vil de øremerke tilstrekkelig ressurser og 

sette av den tid en slik beslutning innebærer?”, spurte det store flertallet i 

gruppesamtalene. Administrerende direktør gav, slik vi oppfattet det, ingen klare 

indikasjoner på at dette vil være et fokusert område mht til avsetning av ressurser og 

engasjement. Et spørsmål som kan reises da er hvor vidt bedriften vil greie å motivere og 

engasjere sine medarbeidere i forhold til å nå bedriftens målsettinger om vekst dersom en 

velger å ikke fokusere på å bygge et innovasjonsklima, jamfør Ekvalls (1997) og 

Gjelsviks (2004) vektlegging av innovasjon som verktøy for vekst. Dette fordi 

innovasjonskulturen i bedriften, slik vi ser det, lider under tradisjonelle styrings- og 

beslutningssystemer og en noe broket felles forståelse av hva innovasjon kan gjøre for 

bedriften. 

Manglende signaler fra ledelsen 

Resultatet av vårt case-studie er en direkte følge av at bedriften ikke har en bevisst 

holdning til innovasjon. Det foreligger ingen ledelsessignaler som definerer innovasjon 

og bygging av en innovasjonskultur som et definert satsningsområde. 

 

Både spørreundersøkelsen og fokusgruppene reiste flere spørsmål enn svar, og i stor grad 

handlet spørsmålene om dette var noe ledelsen ønsket å fokusere på. Det fremkom også at 

store deler av ledergruppene i divisjon Produkt – Salg opplevde begrenset frihet og 

detaljstyring i hverdagen. En direkte konsekvens av dette blir at innovativ tenkning 

naturlig ikke har sin plass i organisasjonen. 

 

Radikale vs. inkrementelle innovasjoner ville være et naturlig tema i forhold til bedriftens 

definerte vekstmål. Når dette ikke er tilfelle er det, slik vi ser det, historisk betinget.  
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Med bakgrunn i den markedsposisjon kjernevirksomhetene i bedriften har i et avgrenset 

og til dels sterkt regulert marked, så er det antakelig slik at ledelsen i bedriften i 

virkeligheten aldri har blitt utfordret når det gjelder måloppnåelse. Med dette som 

bakteppe er det naturlig at behovet for radikale innovasjoner eller fokus på innovasjon 

som satsningsområde, ikke finner noen god grobunn. 

 

Dette gjenspeiles også i strategisk plan der det for kjernevirksomhetene i bedriften er 

definert svært beskjedne mål om vekst. Mens det går klart frem at datterselskaper og nye 

foretningsområder som skal vokse kraftig. 

 

Vår oppgave er ikke å diskutere denne prioriteringen. Vi vil imidlertid påpeke at de stadig 

raskere endringene i markedssituasjonen med tanke på kundestruktur og -lojalitet, 

konkurrenter, politiske reguleringsmekanismer i landbruket spesielt, samt 

handelspolitiske og teknologiske utviklingstrekk i samfunnet generelt bør være klare 

indikatorer for at innovasjon og endringsvilje vil være nødvendig for å opprettholde 

kjernevirksomhet. I dagens situasjon kan en også tenke seg at innovasjon og endringsvilje 

vil kunne fungere som kraftfulle konkurransefortrinn for bedriftens kjernevirksomhet. 

 

bedriften er en stor virksomhet i norsk målestokk i forhold til omsetning, 

forretningsområder, antall ansatte og geografisk utstrekning. Organisasjonen er stilt 

overfor mange av de dilemmaene som Ekvall (1997) peker på som motsetningsforhold i 

forhold til radikale innovasjoner. Det er mange ansatte i virksomheten men 

omsetningskravet pr ansatt og høyt detaljeringsnivå på arbeidsoppgaver fører til at den 

enkelte medarbeider har lite tid og mulighet til å være kreativ i sitt daglige virke.   

 

Bedriften er preget av en komplisert organisasjonsform der beslutninger må forankres i 

mange ulike fora før de kan operasjonaliseres. Uklarheter omkring faktisk ansvar fører 

både til at mulige ideer i organisasjonen aldri frigjøres fordi dette kan betraktes som 

sløsing med egen tid og ressurser og det fører til at beslutninger drar veldig ut i tid eller 

ikke tas fordi uklarhet omkring hvem som har beslutingsansvar blir for stor. 
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 Organisasjonen vil derfor i stor grad fremme inkrementell innovasjon på bekostning av 

radikal innovasjon da systemet ikke legger opp til bottom –up prosesser i forhold til 

innovasjon.  

 

Det vil antagelig være nytting med tanke på innovasjonsklima og forhold mellom 

radikale og inkrementelle innovasjoner å ha en viss heterogenitet i arbeidsstokken.  

Ekvall viser også til at radikale kreative og adaptivt kreative personer tiltrekkes av 

forskjellige typer av organisasjoner. De adaptive foretrekker komplekse styringssystemer 

med høyt detaljeringsnivå og kontroll i forhold til arbeidsoppgaver, mens radikalt 

kreative personer skyr dette. Det er ikke gjort noen undersøkelse omkring heterogenitet i 

arbeidsstokken i bedriften i forhold til utdannelse, erfaring, ansettelsestid, fordeling på 

kjønn og lignende i forbindelse med denne oppgaven. Det kunne vært interessant å drøfte 

dette momentet opp mot sammenheng med score for innovasjonsklima. 

 

Både Ekvall (1997) og Gjelsvik (2004) hevder at dersom virksomheter skal overleve på 

lengre sikt så må virksomhetene være i stand til å gjennomføre radikale skifter som følge 

av endrede rammebetingelser. Bedriften er en virksomhet med en historie som strekker 

seg 110 år bakover i tid. Virksomheten har stort sett konsentrert seg om de samme 

kjerneområdene i hele denne perioden og kan vise til en stor grad av suksess i forhold til 

foretningside og måloppnåelse. Det er trolig at bedriften må regne med at markedet vil 

endre seg i retning av lavere betalingsvilje og økende konkurranse og at det derfor vil 

være fornuftig å legge seg på en mer proaktiv linje i forhold til innovasjonsevne enn det 

virksomheten i dag karakteriseres av. 

 

At case-studiet dokumenterte at det ikke eksisterer en felles forståelse for begrepene 

innovasjon og innovasjonskultur er en naturlig følge av situasjonen i virksomheten. En 

konklusjon kan være at lederne ikke klarer å trenge ut av sin instrumentelle hverdag 

basert på at organisasjonen har lagt klare føringer for hvordan de ansatte skal løse sine 

oppgaver.  
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Det vil her være naturlig å skyte inn at det ikke er tilstrekkelig å bygge en felles forståelse 

for innovasjon og innovasjonskultur uten å ta organisatoriske grep for å fremme 

inkrementelle innovasjoner som nevnt hos Gjelsvik. De ansatte i bedriften er vant til klar 

kommunikasjon fra ledelsens side, samt en klar understrekning av hvordan 

organisasjonen skal forholde seg til operative føringer. Satsning på å bygge en 

innovasjonskultur vil kreve et klart ledelsesengasjement og klare retningslinjer for hvilke 

rammer både når det gjelder tid, ressurser og mål. Uten et slikt fundament vil bedriften 

ikke makte å oppnå verken inkrementell eller radikale innovasjoner. Til det er 

organisasjonsstrukturen alt for rigid. 

 

En virksomhet der de ansatte scorer høyt på de faktorene som inngår i innovasjonsklima, 

innbærer en virksomhet der de ansatte er motivert for å gjøre en god jobb og en høy grad 

av ytelseskultur. Det er trolig at de fleste virksomheter ville se på denne type ansatte som 

et viktig middel for å oppnå ambisiøse målsettinger om vekst. For å få denne type ansatte 

så må det også ytes en del i form av ressurser, utøvelse av ledelse og frihet for den 

enkelte ansatte innenfor klare rammer. Dette vil nødvendigvis innebære mindre 

kompliserte systemer, færre kontrollrutiner og antagelig også en ganske flat 

organisasjonsstruktur.  Det må legges til rette for at kreativiteten skal blomstre og at mål 

skal nåes blant annet igjennom innovasjon. Bedriften er ikke der i dag, til nå har det 

kanskje ikke vært noe behov for å være der heller. Men sett i et lengre perspektiv er det 

trolig på tide å starte arbeidet med å vurdere veien for å komme seg dit. 

Begrensninger med valgt metode 

Problemstillingen som tas opp i dette studiet er av forholdsvis ”ny” dato. Med unntak av 

Ekvall finnes lite empirisk arbeid som belyser den problemstillingen og metode for å se 

på innovasjon og innovasjonsklima i en virksomhet. Vi må også legge til grunn at det er 

en begrensning i seg selv at dette studiet er en utforskende studie. Innovasjon og 

innovasjonsklima i bedriften vil i praksis aldri ta slutt og det vil derfor være feil av oss å 

konkludere i alt for stor grad. Studien gir i større grad en del foreløpige svar på de stilte 

spørsmålene som igjen gir føringer på videre forskning, både kvantitativ og kvalitativ.  
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Det vil være vanskelig å reprodusere eksakt den konteksten vi har arbeidet under og det 

bør i tillegg til vårt bidrag i diskusjonen om innovasjon og innovasjonsklima i 

eksisterende virksomheter gjøres studier i større skala og med et større utvalg 

virksomheter og bransjer. Et interessant område vi ikke hadde kapasitet til i dette studiet 

var å nærmere gå inn på sammenhengen med Ekvalls og Innovatoriums metode. Det ville 

være stor verdi for virksomheter som vurdere innovasjon og innovasjonsklima som 

verktøy for vekst og endring å kunne få enda bedre oversikt over forskjeller og likheter. 

Dette er interessant i forbindelse med Ekvalls lange forskning på området og 

Innovatoriums metodisk tilnærming til dialog og motivasjon hos enkeltindividet både i 

deltakelse og beslutninger basert på klimaundersøkelsen og fokusgrupper. 

Anvendelse ut over bedriftens problemstillinger 

Vår case studie er interessant utover bedriftens organisasjon, fordi det gir en rekke 

føringer som er av generell natur. Studiet bekrefter også teorier fra Kaufmann & 

Kaufmann (2003), Ekvall (1997) og Gjelsvik (2004), som understreker at innovasjon 

fordrer en aktiv deltagelse fra lederens side og at det må gis klare føringer for hvilke 

organisatoriske konsekvenser et fokus på innovasjon og bygging av en innovasjonskultur 

innebærer. 

 

Caset er også et klart eksempel i henhold til den type utfordringer som både Ekvall og 

Gjelsvik beskriver i forhold til etablerte virksomheter.    

 

Lederens eierskap og sentrale rolle som motivator i en prosess der innovasjon skal 

benyttes som virkemiddel for å nå definerte mål er selve fundamentet for en vellykket 

implementering. Dette, sammen med klart definerte rammer i relasjon til tilgjengelige 

ressurser, både når det gjelder tid og økonomi, er avgjørende for at mellomlederne 

prioriterer annerledes enn i dag. Trygghet og forankring er her nøkkelord. 

 

Dette er universelle behov og er klare signaler for enhver virksomhet som ønsker å 

utvikle et klima som fremmer innovasjon. 
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For virksomheter bør den informasjon som er fremkommet i denne oppgaven være til 

nytte med tanke på å utarbeide en mer bevist holdning i forhold til innovasjon og 

innovasjonklima. Noe som igjen kan føre til en endring i klima, økt grad av innovasjon 

og styrket konkurransekraft.
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Vedlegg  
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Vedlegg B spørreundersøkelse ansatte 
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Vedlegg C. klimaundersøkelse ledergrupper produkt – salg 

Elektronisk spørreskjema sendt til 33, 31 svar (svarprosent 94),  

Tekst som ble brukt i forbindelse med utsendelse klimaundersøkelse:   

”Vi er en gruppe på tre studenter som deltar på et Masterstudium i innovasjon og ledelse 
(endringsorientert ledelse) ved Høyskolen i Hedmark/Universitetet i Karlstad. Som en del 
av dette studiet skal vi skrive en Masteroppgave knyttet til de fagområdene vi studerer. Vi 
ønsker som et forstudie til denne oppgaven å kartlegge innovasjonsklima i deler av 
bedriften, nærmere bestemt produkt/marked/salg.  
 
Innovasjon i forhold til bedriften kan forståes som både det å utvikle og virkeliggjøre 
ideer som kan bli til nye forretningsområder (kjæledyrfôr er et godt eksempel i bedriftens 
tilfelle). Eller det kan dreie seg om å fremme og videreutvikle ideer som gjør at vi jobber 
og produserer enda smartere i forhold til de områdene vi alt er engasjert i, (for eksempel 
kyllingkommisjonens arbeid med å bedre bedriftens kyllingfôr). Innovasjonsklima kan 
forståes som summen av de momenter i vår bedriftskultur som fremmer/eventuelt hemmer 
innovasjon.  
 
Vennligst bruk noen minutter på denne undersøkelsen. Resultatene skal brukes til en 
forstudie på Innovasjonsklima i bedriften. Dine svar forblir anonyme for alle i bedriften. 
Undersøkelsen er sendt til ledergruppen i Produkt/Marked/Salg, markedssjefene i 
produkt/marked og ledergruppene i samtlige 5 regioner. Svarfrist for å rekke å 
sammenstille resultatene er fredag 25. november, 2005 kl. 15.00.  
 
På forhånd takk for hjelpen. Vennlig hilsen Karin M. Røhne, Tom Guldberg og Erik 
Holm Melby.” 

 

I figur a – g er det gjengitt resultater i fra ledergruppe, markedsgruppe og de tre 

forretningsområdene tonn/butikk, maskin, ettermarked og kraftfôrstab, samt total for alle 

besvarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur a. Klimaundersøkelse ledere    Figur b. Klimaundersøkelse ledergruppe 
Produkt – salg, totalt     Produkt-salg 
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Figur c. Klimaundersøkelse salgssjefer   Figur d. Klimaundersøkelse regionale 
Maskin       ledere ettermarked 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur e. Klimaundersøkelse salgssjefer tonn/butikk  Figur f. Klimaundersøkelse markedssjefer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur g. Klimaundersøkelse kraftfôrstab 
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Vedlegg D. klimaundersøkelse divisjon forsyning. 

Elektronisk spørreundersøkelse sendt til 62, 45 svar, (svarprosent 67),  

Tekst som ble brukt i forbindelse med utsendelse klimaundersøkelse:   

 
”Vi er en gruppe på tre studenter som deltar på et Masterstudium i innovasjon og ledelse 
(endringsorientert ledelse) ved Høyskolen i Hedmark/Universitetet i Karlstad. Som en del 
av dette studiet skal vi skrive en Masteroppgave knyttet til de fagområdene vi studerer. 
Som et forstudie til denne oppgaven å kartlegge innnovasjonsklima i deler av bedriften, 
nærmere bestemt produkt/marked/salg og forsyningsdivisjonen.  
 
Innovasjon i bedriften kan forståes som både det å utvikle og virkeliggjøre ideer som kan 
bli til nye forretningsområder (kjæledyrfor er et godt eksempel i bedriftens tilfelle). Eller 
det kan dreie seg om å fremme og videreutvikle ideer som gjør at vi jobber og produserer 
enda smartere i forhold til de områdene vi alt er engasjert i, (for eksempel 
kyllingkommisjonens arbeid med å bedre bedriftens kyllingfôr). Innovasjonsklima kan 
forståes som summen av de momenter i vår bedriftskultur som fremmer/eventuelt hemmer 
innovasjon.  
 
Vennligst bruk noen minutter på denne undersøkelsen og når du svarer på spørsmålene 
så ønsker vi at du gjør dette ut i fra din funksjon som leder på det stedet du befinner deg. 
Resultatene skal brukes til en forstudie på Innovasjonsklima i Felleskjøpet. Dine svar 
forblir anonyme for alle i bedriften. Undersøkelsen er sendt til utvidet ledergruppe i 
forsyning. Svarfrist for å rekke å sammenstille resultatene er fredag 03. februar 2006. kl. 
15.00.  
 
På forhånd takk for hjelpen. Vennlig hilsen Karin M. Røhne, Tom Guldberg og Erik 
Holm Melby..” 
 

Figur h – n viser kartene for total, fabrikksjefer, produksjonssjefer, mottaksledere korn, 

varestrømsansvarlige, teknisk personell, optimeringsstab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur h. Resultater klimaundersøkelse, utvidet   Figur i. Resultater klimaundersøkelse, 
Ledergruppe forsyning total.    Fabrikksjefer,forsyning 
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Usikkerhetsevne
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Figur j. Resultater klimaundersøkelse,    Figur k. Resultater klimaundersøkelse, 
Produksjonssjefer, forsyning.    Ledere kornmottak, forsyning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur l. Resultater klimaundersøkelse,    Figur m. Resultater klimaundersøkelse 
Teknisk personell, forsyning.    Varestrømsledere, forsyning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur n. Resultater klimaundersøkelse Optimering/råvare/innkjøpsstab, forsyning 
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Vedlegg E klimaundersøkelse ansatte region 2 og 3. 

Elektronisk spørreundersøkelse sendt til 133 stk, av disse svarte 34 stk (svarprosent 25) 

Det er stor forskjell i svarprosent innenfor ulike grupper fra produktkonsulenter tonn (6 

av 6) og butikksjefer (7 av 14), maskinselgere/i-mekprosjektkonsulenter (12 av 22), 

verkstedleder/verksmester (4 av 13). Når det gjelder gruppene mekanikere og 

butikkselgere så var svarandelen henholdsvis (2 av 16) og (3 av 49). Det er også her 

gruppert på Maskin Ettermarked og Tonn/butikk, men det er da viktig å være klar over at 

det ligger få butikkselgere inne i området tonn/butikk og at oppslutningen likeledes var 

lav i ettermarked.  

 

Tekst som ble brukt i forbindelse med utsendelse klimaundersøkelse:   

 
”Vi er en gruppe på tre studenter som deltar på et Masterstudium i innovasjon og ledelse 
(endringsorientert ledelse) ved Høyskolen i Hedmark/Universitetet i Karlstad. Som en del 
av dette studiet skal vi skrive en Masteroppgave knyttet til de fagområdene vi studerer. 
Som et forstudie til denne oppgaven å kartlegge innnovasjonsklima i deler av bedriften, 
nærmere bestemt produkt/marked/salg og forsyningsdivisjonen.  
 
Innovasjon i forhold til bedriften kan forståes som både det å utvikle og virkeliggjøre 
ideer som kan bli til nye forretningsområder (kjæledyrfôr er et godt eksempel i bedriftens 
tilfelle). Eller det kan dreie seg om å fremme og videreutvikle ideer som gjør at vi jobber 
og produserer enda smartere i forhold til de områdene vi alt er engasjert i, ( for eksempel 
kyllingkommisjonens arbeid med å bedre bedriftens kyllingfôr). Innovasjonsklima kan 
forståes som summen av de momenter i vår bedriftskultur som fremmer/eventuelt hemmer 
innovasjon.  
 
Vennligst bruk noen minutter på denne undersøkelsen og når du svarer på spørsmålene 
så ønsker vi at du gjør dette ut i fra din funksjon som ansatt på det stedet du befinner deg. 
Resultatene skal brukes til en forstudie på Innovasjonsklima i Felleskjøpet. Dine svar 
forblir anonyme for alle i bedriften. Undersøkelsen er sendt til utvidet ledergruppe i 
forsyning og marked - salg. Svarfrist for å rekke å sammenstille resultatene er fredag 
26.10.06 kl. 15.00.  
 
På forhånd takk for hjelpen. Vennlig hilsen Karin M. Røhne, Tom Guldberg og Erik 
Holm Melby.  
 
Vennligst klikk på lenken nedenfor for å starte undersøkelsen.” 
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Figurene o – r viser resultatene for tonn/butikk, maskin, ettermarked, samt totalen. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur o. Resultater klimaundersøkelse, ansatte  Figur p. Resultater klimaundersøkelse 

Tonn/butikk, div. PS, region 2 – 3    ansatte maskin, div. PS, region 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur q. Resultater klimaundersøkelse   Figur r. Resultat klimaundersøkelse  
Ettermarked, region 2 og 3    ansatte region 2 og 3 totalt 
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Vedlegg F Resultater Fokusgrupper og Intervju 

Ledergruppe forsyning 

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og 

dato): 

Hovedkontoret, kl. 10.00 – 11-30, 23.Mars 

Hvem deltok (alle som 

var tilstede på hele eller 

deler av workshopen): 

Forsyning – ledergruppa. 

Hvilke tema ble tatt opp 

på workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 

stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk 

klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko 

osv.: 

Vanlig møterom – i hestesko 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

- Stort sprik mellom forståelse av viktighet om temaet 

- Enkelte ledere så på oss med mistro og stilte seg spørsmål 

om hvorfor gjør vi dette? 

- For de lederne som ser viktigheten av å jobbe med 

innovasjonsklima så sier de at oppmerksomhet og 

motivasjon hos medarbeiderne er viktig og ikke minst 

bedriften er helt avhengig av det 

- Klimakartet for ledergruppa totalt og funksjonsområder 

(maskin, tonn, butikk, ettermarked) avviker. 

 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

Det blir opp til den enkelte leder å bestemme om de skal 

jobbes videre med resultatene i grupper og om det skal 

kjøres undersøkelser videre nedover i systemet. Vi vil ikke 

kunne samle inn data fra disse sesjonene – kun få 

tilbakemelding om hvorledes det gikk evt. få et referat 

elektronisk. 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere 

av de som observerte): 

Vi viste ikke helt hva vi svarte på? 

Skal vi jobbe videre med dette? Vi trodde det bare var en 

spørreundersøkelse. 

Vi har ikke fått med oss at dette ble gjort for å skape 

oppmerksomhet og motivasjon for å jobbe videre med saken. 

Dette kan jo skape forventninger og det vil forbruke tid. 
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Jo men disse faktorene er jo viktige i flere sammenhenger 

både ledelsesperspektivet og motivasjon hos medarbeidere 

er vi jo avhengige av. 

Jeg har forstått det slik at dette er noe vi skal jobbe med. 

Det er vanlig å ikke bruke hele skalaen, vi legger oss ofte 

rundt midten. 

Middels score kan være fornuftig i mange tilfeller også! 

Siloledere jobber alene og har fokus på de arbeidsoppgavene 

de til en hver tid må løse oppfordres ikke til å jobbe mer med 

nye måter å løse ting på eller nye ideer.  

Fabrikkene får stadig flere og nye utfordringer som de må 

løse derfor scorer både fabrikksjefer og produksjonsledere så 

høyt på ønsket og produksjonslederne høyest fordi de sitter 

nærmest problemet. 

Råvare/optimering og salg føler at de har for lite spillerom 

og de ser selv alle begrensningene derfor blir ikke score så 

veldig høy verken på status eller ønsket. 

Teknisk gruppe kraftfôr er veldig kreative derfor ønsker de 

seg mye og de kan være frustrerte fordi de verken har tid 

eller midler tilgjengelig til å gjennomføre det de ønsker. 

 

Videre arbeid med resultater. 
Det blir opp til den enkelte leder å bestemme om de skal 

jobbes videre med resultatene i grupper og om det skal 

kjøres undersøkelser videre nedover i systemet. 

Det er ønske om å få presentert resultatene for hele utvidet 

ledergruppe på møte i juni. 
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Region 4 

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og 

dato): 

Hønefoss 10.00 – 12.30, 23.01.2006  

Hvem deltok (alle som var 

tilstede på hele eller deler 

av workshopen): 

Ledergruppa i region 4 

Hvilke tema ble tatt opp 

på workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko 

osv.: 

Pauserommet på avdelingen på Hønefoss, Gruppebord 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

Regionen mente at det er veldig viktig at disse resultatene diskuteres i 

bedriftens ledergruppe også. 

Videre ble det uttalt følgende:  

- Hva er det egentlig som hemmer og fremmer utvikling og innovasjon i 

vår virksomhet? 

- Vi må få færre og enklere rutiner å forholde oss til og frihet til å 

operere forskjellig på ulike områder og i ulike regioner! 

- Vi er ekstremt detaljorienterte er det riktig at ledergruppene skal bruke 

så mye tid på detaljer? 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

Region 4 ønsker å jobbe videre med kreativitet og innovasjon, men vi 

må sette av tid til det og høsten vil være et mer egnet tidspunkt nå er det 

snart våronn, sommer og innhøstning. 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere 

av de som observerte): 

Veldig lik form på figurene – men region 3 skiller seg noe ut, sikker 

med de som har svart der å gjøre. 

Vi tenker ikke så mye over å bruke skalaen når vi fyller ut slike 

undersøkelser, pleier vanligvis å bruke tallene rundt midten.. 

Alle ønsker mer enn de føler er status – stort avvik mellom status og 

ønsket på idéstøtte er nok fordi vi føler at vi ikke har tid til å jobbe med 

nye ideer sammen med medarbeiderne våre. 

Utforskning skårer veldig lavt – men den skal kanskje ikke være så høy 

heller? 

Vi er opptatt av den daglige driften og vi føler ikke at vi har mulighet til 

å bruke veldig mye tid på å jobbe med nyte ideer og nye arbeidsmetoder 

Vi avsjekker i stedet for å planlegge 

En mente at han hadde missforstått spørsmålet om utforskning- de andre 

var ikke enige. 
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PMD og fôrutvikling skal drive med utforskning vi ute skal tenke mer 

drift. 

 

Det er mindre avstand mellom status og ønsket hos oss sammenlignet 

med de andre regionene, dette skyldes nok helst at vi har veldig lite 

konflikter i vår ledergruppe og at det er en kultur i regionen for å prøve 

ut nye ting. 

På alle butikksjefsmøtene våre har vi et punkt på agendaen som heter 

dette lykkes vi med – her skal alle bidra, på dette punktet kommer det 

ofte opp nye ideer og forslag til hvordan ting kan løses! 

I ledergruppa vår har vi satt av møtedatoer der vi ikke har noen agenda 

og fordi tiden på disse møtene skal brukes til å jobbe med ideer.  

Vi har satt opp klare mål for hva vår ledergruppe skal gjenkjennes på og 

preges av, disse er offentlige. 

Det at så mange har svar skyldes nok delvis Karin. 

 

Ettermarked – Maskin. 
Disse var veldig forskjellige 

Ettermarked er veldig styrt – fra sentralt hold liten frihet til å gjøre 

individuelle vrier og tenke selv, alle oppdrag og arbeidsoppgaver er 

definert på forhånd, svært lite spillerom.Det er ikke typisk for 

vekstedledere og mekanikere å skulle ønske seg mye usikkerhet. Fokus 

ligger på det som skal gjøres vi vil ikke ha veldig kreative mekanikere 

for det kan bety at lite blir gjort.Ettermarked måles på bidrag pr time og 

arbeidsoppgavene er rutinepreget. Området er styrt etter klokka. Ingen 

måler maskinselgere etter klokka! De måles på salg de. Ettermarked ser 

problemene der formarked (maskin) ser mulighetene. Ettermarked 

forventer at formarkedet skal ta seg av salget.En skiller egentlig ikke på 

gode og dårlige mekanikere ved å måle timer, det finnes ikke noe 

incitament for å jobbe kjappere og det er vanskelig å sette timeforbruk 

på ulike typer av jobber, men kanskje det burde vært prøvd ut? 

Bedriftskulturen vår kan også forklare noe av det vi ser, hvorfor skal alle 

arbeide likt? Og hvorfor skal vi fakturere likt ut i fra de ulike 

verkstedene? Vanskeligere å definere klare arbeidsoppgaver og rutiner 

for en selger derfor kan de jobbe mer kreativt og friere. Har både frihet 

og masse ansvar og går det ikke bra så synker lønna (delvis 

provisjonslønnet). 

  

Tonn/butikk: 
Mindre frihet en maskin (maskin har ikke ansvar for noe de!) Blir i en 

mellomstilling mellom Ettermarked og maskin.  

Gjennomgående stort sprik mellom status og ønsket, skyldes nok at 

dagens butikkdrift er relativt ny for oss og at det er frustrasjon over liten 

frihet til individuell tilpasning ute i regionene.Har svart med tanke på 

butikksjefer – disse skal ikke være superselgere – like mye 

administrere..ville nok vært annerledes for butikkansatte. 

Kjedekontoret for butikk forsøker å bestemme mye  
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Region 1 

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og 

dato): 

Halden kl. 10.00 – 12.30, 30.01.2006 

Hvem deltok (alle som var 

tilstede på hele eller deler 

av workshopen): 

Ledergruppe region 1, Erik Holm Melby, Karin Røhne,  

Hvilke tema ble tatt opp 

på workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko 

osv.: 

Vanlig møterom, gruppebord 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

Ledelsen i regionen hadde et veldig positivt forhold til å skulle jobbe 

mer med dette temaet og synes at både undersøkelsen og presentasjonen 

gav noen aha-opplevelser 

Dette etterspørres signaler fra ledelsen. Er det vilje, ressurser, nok tid, til 

å sette i gang et slikt prosjekt???  

Regionen var usikker på hvordan en skal kunne legge opp arbeidet med 

å skape forståelse og underlag for å jobbe videre med prosessen 

 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

Et ønske om å arbeide mer med problemstillingen, men usikkerhet i 

forhold til hvordan det skal kunne skje i praksis 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere 

av de som observerte): 

Det å sende ut en spørreundersøkelse uten info gjør at vi svarer ut i fra 

situasjonen der og da. 

Mange sterke ord og uttrykk gjør at vi legger oss rundt midten på 

skalaen, 

Vil ledelsen at vi skal være en innovativ bedrift? Vi savner en 

klargjøring i fra ledelsens side på at vi skal forsøke å jobbe mer kreativt. 

Eiersiden legger sterke føringer for hva slags rammebetingelser vi 

jobber under og hvilke muligheter vi har for å være innovative. 

Sprik på idéstøtte – vi har dårlig med systemer for å jobbe med nye 

ideer, dessuten har vi ikke så god tid heller. 

Hvordan skal vi greie å øke ytelseskulturen – vi har en gitt gruppe 

mennesker å jobbe med. 

Kulturen i bedriften er preget av nøkternhet, nyansatte som havner i 

systemet blir raskt korrigert ned. ”Sånn gjør vi det her” 
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- > Alle var ikke enige i dette, 1 mente at han fikk presentere ideene sine 

og følte at han fikk behandlet disse på en god måte selv om det kanskje 

tar litt tid. 

 

 

Undersøkelsen ble gjennomført likt med budsjettinnspurt, det kan blant 

annet ha ført til lav score på utforskning – medarbeiderne skal ikke 

bruke mye tid på oppgaver de ikke har. 

Når vi måler eller måles fokuserer vi på det som er gjort og ikke mye på 

hva vi kan gjøre – skyldes presset arbeidssituasjon.- 

Jeg fylte det ut spontant  

Hadde det ikke vært for at jeg så navnet til Karin ville jeg nok ikke fylt 

det ut – var dette nok et studentprosjekt hadde jeg latt være 

Når jeg fyller ut slike skjema velger jeg aldri best (10) ei heller dårligst 

(1), slik er jeg – fyller ut slike skjema med mellomverdier 

Viser våre resultater nøkternhet – ja i visse tilfeller  

Er vi i komfortsonen – kanskje men man må jo lære å gå før man kan 

løpe  

Man må innordne seg organisasjonen ellers så stanger du fort hode i 

veggen  

Du kan fort bli fanget av hvilket fokus som kommuniseres i 

organisasjonen  

Det kan fort bli litt vanskelig å holde fokus hvis mine medarbeidere kan 

holde på med ting som ikke direkte har med deres arbeids oppgaver å 

gjøre 

Vi er ikke i komfortsonene – vi driver heller brannslukking  

Spørsmål Hvordan er dette forankret fra toppledelsen – og for at vi skal 

få til noe må toppledelsen ha gitt ”go” – (Erik – dette kan også være en 

fare, vi sitter og venter på at topp-ledelsen skal gi sine direktiver mens 

topp-ledelsen sitter og venter på at det skal skje noe) 

Vi må jobbe mer med idéstøtte samt evnen til å forandre seg sjøl – egne 

personlige holdninger, legninger osv. – hvordan håndtere vi egentlig 

ideer 

 

Maskin 
Ønsker mye. 

Behovet for kreativitet og frihet er sterkt, utrolig sterk konkurranse – må 

være på hugget hele tiden. 

Kjappe og sterke konkurrenter, lavere markedsandeler enn på de andre 

forretningsområdene våre. 

Området er umulig å styre derfor er ansvaret overlatt til den enkelte 

selger og dette gir nok mer kreativitet – en kan ikke sitte inne og 

detaljstyre disse folkene.  

 

Butikk/tonn: 
Hadde vi skilt butikk og tonn ville resultatene nok vært annerledes. 

Fokus på logistikk og tall er stor 
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Kjedekontoret overstyrer og vil gjerne ha enda sterkere styring – dette 

gir frustrasjon ute og kan forklare noe av spriket mellom status og 

ønsket. 

Butikkene i dagen form er ”unge” og ønsker mer. 

Tonn er preget av høy markedsandel. 

 
Ettermarked: 
Har en oppgave å gjøre og gjør denne. 

Oppfordres ikke til å tenke nytt, sparer heller ei krone enn å tjene en 

ekstra.. 

Forskjellene til de andre områdene viser bare at det er flere kulturer i 

organisasjonen. 

Veldig sentralstyrt og bundet på hender og føtter. 
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Region 3  

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og dato): 

Lillehammer, kl. 09.00 – 11-30, 16.02.2006 

Hvem deltok (alle som var 

tilstede på hele eller deler 

av workshopen): 

Ledergruppe region 3, Karin Røhne 

Hvilke tema ble tatt opp på 

workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 

stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk 

klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko osv.: 

Vanlig møterom, gruppebord 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

Det må settes av tid og det må være aksept i ledelsen for at 

vi skal jobbe videre med dette 

Det var vanskelig å se helheten i hva vi faktisk svarte på. 

 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

Nyttig gjennomgang ønsker å bruke resultatene videre 

dersom resten av organisasjonen skal gjøre dette. 

 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere av 

de som observerte): 

Karin er viktig for at så mange svarer. 

Vi har brukt skalaen mer enn de andre regionene og vi har 

større sprik enn mellom status og ønsket enn de andre. 

Vi vil mer. 

Vi ønsker mer utforskning enn de andre – vi er mer åpne 

for nye ting? 

Vi som har vært med en stund og sett mange 

omorganiseringer vet at det kan være demotiverende med 

mye usikkerhet og nye måter å jobbe på men hva er 

alternativet til ikke å endre seg egentlig? 

Vi er veldig opptatt av drift i regionen vår også – det må vi 

være – ting går bra og det gjør det fordi vi har god styring. 

Men vi ser fremover. 

Grunnen til større sprik i vår gruppe er at vi er en tøffere 

gruppe med mer konflikter og mange sterke personligheter 

– en positiv bi-effekt av dette er at vi ser at vi kan bli bedre 

og har mer å gå på. 

Vi ønsker å kunne gi mer på verdsettelse og vi ønsker å få 
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mer på verdsettelse. I beste fall får vi et klapp på skuldra 

dersom vi når målene våre, kravene til måloppnåelse 

skjerpes ytterligere i neste budsjettrunde og kostnadene skal 

ned. Det er frustrerende å ikke ha noe spillerom og 

ressurser til å tenke nytt og prøve ut nye ting. 

 

 
 
Maskin. 
Varespekter og kundemasse gjør dette til et uforutsigbart 

marked og bidrar til høy score i undersøkelsen. 

Maskin har hatt suksess de siste åra og har stor sjøltillit og 

føler at de har spillerom i organisasjonen dette har bidratt 

til de høye verdiene. 

Kulturen er avgjørende for at ønsket verdiene er så høye. 

 

Ettermarked: 
Lite spillerom - Stempler timer 

Overraskende at de ikke ønsker mer?? 

Selgere ser muligheter – mekanikere ser problemene – 

selgere må være i forkant 

Kanskje må ettermarked læres opp til å selge? 

 

Tonn – butikk 
kjedekontoret virker inn på idéstøtte – de er ideen og det 

gjør at alle ideer skal opp og igjennom et filter- de virker 

hemmende! 

Vi blir ikke tatt med på råd – ser liten effekt av å forsøke å 

komme med innspill. 

For mye byråkrati 

Liten mulighet til å påvirke leverandørene selv. 

For tonn så må vi både takle salg og problemløsning mens 

på maskinsiden så har maskin salget og ettermarked 

problemløsning de behøver ikke bekymre seg for trivielle 

problemstillinger 

Maskinselgerne er delvis provisjonslønnet det er nok 

positivt. 
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Region 2 

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og 

dato): 

Trysil kl 10.00 – 13.00, 13.01.2006  

Hvem deltok (alle som 

var tilstede på hele eller 

deler av workshopen): 

Ledergruppe region 2, Karin Røhne 

Hvilke tema ble tatt opp 

på workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 

stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk 

klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko 

osv.: 

Vi var på ei hytte,  Karin hadde med projector og laken + 

kosteskaft fungerte som lerret 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

Hva er innovativt? 

Hva slags verktøy kan vi bruke for at medarbeiderne skal 

arbeide mer med å være innovative/kreative? 

Hva slags systemer for organisering/lønn oppmerksomhet 

etc. må vi ha for å være kreative/innovative. 

Likhetsprinsippet er en kraftig negativ faktor 

Det er ledernes ansvar å gjøre medarbeiderne gode 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

Spennende å se hva medarbeidere ville svare på den samme 

undersøkelsen, undersøkelse er gjennomført i regionen 

oktober 2006. 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere 

av de som observerte): 

Motivasjon er en utfordring – mangler denne blir det meste 

tamt og dårlig. Regionen har større avstand mellom status og 

ønsker – vil mer. Kommenterer at regionene er ganske like, 

og med lav score for flere momenter, er kravene for slakke? 

Vi har for lite spillerom Mange trodde at forrige 

omorganisering skulle gi større rom, men lederne i regionen 

føler seg tvunget tilbake i samme spor. Det er forventninger 

om at vi skal være like, vi er Samvirke og skal opptre likt og 

behandle alle likt. Hvordan skal vi greie å være kreative da, 

når vi ikke selv bestemmer hvordan vi skal løse våre 

arbeidsoppgaver? 

Skal det være likt fordi det da blir enkelt for 

sentraladministrasjonen å sammenligne? 
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Oppmerksomheten omkring resultat er lav, det er ingen 

konsekvenser verken for gode eller dårlige resultater. 

 

Ettermarked 
Kjører ”safe”, mekanikerer er opplært til å se problemer der 

maskinselgeren ser muligheter.  Burde lære seg å tenke litt 

mer som maskinselgere. Ettermarked måler lønnsomhet i 

timer og fokuserer på å selge timer, dette gir ikke akkurat 

incitament for nytenkning. ”Klokke-fiksert” Men det er 

pussig at spillerom scorer likt på status og ønsket både hos 

ettermarked og maskin – mer en bedriftskulturell sak? 

 

Butikk/tonn 
Lav score på status, større gap til ønsket, men ambisjonene 

er relativt lave. Forskjellig kultur på maskinselgere og 

butikk/tonnselgere, mindre frihet i forhold til maskin, små 

avdelinger – isolerte – lite nettverk. 

 

Maskin 
Høy score er fornøyde med seg selv – gode resultater – stor 

frihet. Provisjonsbasert lønn – bra for kreativitet –fordrer 

oppfinnsomhet? 
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Ledergruppe PS 

Hvor ble workshopen 

avholdt (Tid, sted og 

dato): 

Rica Sentrum (Oslo) 12.12.05 kl. 11.00 – 12-15 

Hvem deltok (alle som var 

tilstede på hele eller deler 

av workshopen): 

Ledergruppe produkt-Salg, Karin Røhne 

Hvilke tema ble tatt opp 

på workshopen: 

- Gjennomgang av Innovasjonsklimadimensjonene (12 

stykk) 

- Presentasjon av resultater fra elektronisk 

klimaundersøkelse 

- Kommentarer og spørsmål 

Var det spesielle forhold 

som fysisk tilrettelegging 

av rom, utendørs, møbler, 

gruppebord, hestesko osv.: 

Vanlig møterom, hestesko 

Spesielle aktiviteter 

deltakerne gjorde (måtte 

holde en tale, rollespill 

etc): 

 

Hva var mest relevant for 

vårt forskningsspørsmål 

(av det som kom frem av 

våre notater og 

observasjoner): 

Hvordan kan dette brukes videre, hvordan må vi jobbe for å 

oppnå høyere score. Hva vil være gode eller dårlige tall for 

en virksomhet som bedriften? 

Ønsker ledelsen at det skal arbeides med dette, det må settes 

av tid og ressurser. 

Hvilke implikasjoner 

hadde workshopen for 

senere datainnsamling: 

 

Ustrukturerte notater 

(samlet fra en eller flere av 

de som observerte): 

Lavt score på utforsking (”lekenhet”), selv om mange mener 

utfordring er viktig, ser jo at det krasjer litt.  

Fornuftig med mer utforsking i forhold til innovasjonsnivå!  

Vi svarer med 5,6, og 7 når skalaen går i fra 1 – 10 

5 behøver ikke å være dårlig. 

Hvordan kan vi bruke dette videre? 

Hvordan skal vi jobbe for å oppnå høyere score? 

Vi er ganske bundet av systemet og føringene i bedriften, 

ønsker ledelsen at det skal jobbes videre med dette? 

Dersom vi skal jobbe videre så må det settes av tid og 

ressurser. Men det er uansett fornuftig å gjennomgå 

resultatene i regionene. 
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Intervjuguide – ledelsen (utstrukturerte intervjuer) 

 

Sted: Hamar 

Tid: 14-16 

Dato: 16. november 

  

Hvem ble 

intervjuet: 

Adm. direktør 

Intervjuer: Karin M. Røhne og Erik Holm Melby 

Hva var mest 

relevant i forhold 

til våre 

forskningsspørsmål 

- Mye klarer holdning til hva innovasjon var i dette intervjuet 

enn for 12 måneder siden 

- Innovasjon er mer knyttet til utvikling, den stegvise og 

produktutvikling enn radikale innovasjoner 

- Opptatt av klare definerte rammer og en strømlinjeformet 

organisasjon – effektivisering og besparelse 

- Fortsatt ingen klar strategisk hensikt med innovasjon. 

Innovasjon var noe man drev med hver dag men i gitte 

datterselskap (produktutvikling) og ikke så mye i 

kjernevirksomheten 

- Vekst er utvikling 

- Vekststrategi i større grad oppkjøp en noen annen strategi 

-  

 

 

Notater fra intervju: 

Tanker omkring vekst og nye forretningsområder. 

Administrerende direktør ble ansatt i bedriften i 2003. Arbeidet med strategisk plan 2004 

– 2007 var en grei måte å bli kjent med virksomheten på og å bidra til å sette fokus 

fremover. Bedriften hadde i flere år hatt et resultat på ca 4 milliarder, det måtte settes 

noen mål for å fremme vekst. 

 

Administrerende direktør har ingen klar definisjon i forhold til vekst, og av hva som 

defineres med nye foretningsområder. Men er enig i at vekst for bedriftens del til nå har 

betydd oppkjøp av virksomheter, omstrukturering av disse og bedret resultat som følge av 

bedret lønnsomhet i de nye selskapene. 

 

Enkelte grupperinger avdatterselskaper knyttet til matmel og bakerivirksomhet blir nevnt 

som eksempler på nye foretningsområder. Disse utgjør i 2006 en omsetning på ca 1,2 

milliarder, da er gevinsten ved salg av korn fra bedriften mor inn til disse ikke medregnet. 

Likeledes kan selskapene i bedriftens grøntdivisjon (selskaper knyttet til 

gartnervirksomhet + bedriftens eierandel i lignende virksomheter regnes som nye 

forretningsområder. 
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Bedriften og datterselskaper opererer stort sett i markeder som er lite egnet for organisk 

vekst (eksisterer i et gitt marked Norge) – i tillegg er det slik at bedriftens 

formålsparagraf om driftmidler som styrker bondens økonomi på kort og lang sikt vil 

fungere som en naturlig sperre for radikale innovasjoner knyttet til områdene 

kraftfôrproduksjon, salg av gjødsel, såkorn, såfrø, plantevernmidler, kalk, maskiner, og 

I.mek. I forhold til butikkkonseptet kan det foregå radikale innovasjoner og det er også 

mulighet i forhold til ettermarked (verkstedtjenester). 

  

Bruker utviklingen av matmjølindustrien som eksempel på innovasjon. 

Videreutviklingen/innovasjonene består i å endre denne delen av virksomheten fra et 

selskap som produserte matmjøl til bakerier og salg i dagligvare med en omsetning på 25 

mill til en virksomhet der salg av ferdige kake og brødmikser utgjør en betydelig del av 

verdiskapningen som i år kommer til å passere 60 millioner kroner. Bakerivirksomheten 

som utvikles i partnerskap med en større norsk butikkkjede er et annet eksempel. Skal 

selge mer og dyrere brød gjennom flere varianter, annen hylleplassering og 

hylleutforming.   

 

I Morselselskapet drives det liten grad av utvikling/innovasjon – ansvaret for dette er 

outsourcet  til egne virksomheter (Fôrutvikling + kraftfôrproduksjon), (planteforedling),  

(Utvikling av butikk-konsept). 

 

Er ikke fornøyd med organisering av dette i dag - > ønsker større innflytelse over disse og 

planen er å innlemme disse inn i det fusjonerte selskapet. 

 

Fusjonen som skal gjennomføres er et middel og ikke et mål. Vil føre til kontroll over de 

virksomhetene som i dag har ansvaret for utvikling og innovasjon. Dette skal fjerne 

barrierene mellom butikker og butikkutvikling (operativt og strategiske enheter) få frem 

et klarer butikk – konsept når det gjelder kvalitet/pris, kompetanse og sortiment. Videre 

skal det bli kortere avstand mellom fabrikk, salgsledd og fôrutvikling. 

 

Påpeker klare forskjeller for mulighetene for innovasjon i gamle foretningsvirksomheter 

som bedriften (110 år), og nye virksomheter som for eksempel utvikling REC (Solcelle-

energi  og bruk av denne energien) 

Opptatt av rollefordeling, ansvarsområder og rammer. Den enkelte ansatte skal fungere 

innenfor sin ramme. Vil nok helst ikke at alle skal drive med innovasjon dette skal ligge 

på bestemte ansvarsområder. 
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