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Kravformarmodellen för innovationer – en pusselbit för frigörande 

arbetslivsforskning 

 

Med hjälp av kravformarmodellen kan vi få syn på att jämlika löner och hög standard på 

arbetsmiljön uppmuntrar avancerade krav. Dessa krav kan i sin tur föda innovationer 

som har såväl demokratiförstärkande kvaliteter som kommersiell potential.  

Med mitt bidrag vill jag medverka till en revitaliserad forskning om arbetsorganisation 

som stödjer en 'regim' där forskare samarbetar med alltifrån kravformare ’på golvet’ till 

fack, andra civilsamhälleliga organisationer (NGOs) och företagsledningar som är öppna 

för dialoger. 

 

Grunddrag i kravformarmodellen 

Alltför ofta föreställer sig samhällets eliter att de innovatörer som öppnar för nya sätt att 

organisera produktionslivet eller hittar på nya produkter är företagsledare eller 

tekniker. Även i ekonomisk/ teknisk forskning är det för stort fokus på ’utbudssidan’ 

eller på dem som tar fram nya produkter. Kravformarmodellen angriper detta problem.  

 

T.ex. lämpar sig modellen för områden där tekniken är ganska enkel men de individuella 

eller samhälleliga kraven behöver utvecklas, artikuleras och organiseras för att få 

tillräcklig kraft. Modellen hade från början fokus på yttre-miljö- och arbetsmiljö-krav. 

Typexempel var mindre farliga växtskyddsmedel och målarfärger.  

 

Kravformningen – processen fram till dess att kraven fick en form som gjorde det 

möjligt att tillgodose dem – var komplex. Processerna drog ut på tiden länge och precis 

som vid all innovation var det nödvändigt med ett ’bollande’ fram och tillbaka mellan 

aktörerna. Men i förhållande till det vanliga sättet för att beskriva innovationsprocesser 

blir den process som man ser med hjälp av ett kravformarperspektiv – en slags ’spegel-

process. Med det syftar jag på att det både finns viktiga likheter och betydelsefulla 

olikheter. 

 

Bland likheterna finns t.ex. behovet av att skapa nätverk, behovet av lekfullhet, och att 

man inte i förväg känner vägarna framåt utan måste pröva sig fram. Bland skillnaderna 
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finns vad slags initiativtagare det rör sig om, tidsutdräkten för den process som leder 

fram till en kommersiell marknad, hur en tillräckligt kraftfull ledande aktör skapas etc.1  

 

 

Relevans för arbetsorganisation 

Kravformarmodellen är i hög grad tillämpbar på det arbetsorganisatoriska fältet. Precis 

som i andra sammanhang är förutsättningen för framgång ömsesidig respekt – i detta 

fall mellan anställda och arbetsledning. Och för att det ska få riktigt stort genomslag 

fordras också respekt mellan övergripande fackliga organisationer och 

arbetsgivarorganisationer.  

Att ömsesidig respekt är extra viktigt i dessa sammanhang hör ihop med att det rör sig 

om lärande möten mellan olika kunskapsformer – möten där stora rationalitetsavstånd 

behöver överbryggas.2 Den kunskaps- och språk-bildning som behövs för att 

kravformningen ska bli kreativ är som sagts av en intrikat natur. 

 

Ett exempel: Ju öppnare de ’på golvet’ kan redovisa hur produktionen faktiskt flyter på 

och hur ’vardagsfelen’ i praktiken åtgärdas ju bättre går det att väga samman kraven 

beträffande produktionsflöde och arbetsmiljö. Gentemot den man litar på är det inte 

svårt att vara öppen.  

 

Här handlar det delvis om komplexa produktionssystem i vilka det är hart när omöjligt 

att i förväg ’vid ritbordet’ förutse alla de problem som uppstår under arbetets gång. 

Sveriges konkurrensfördelar har oftast legat i att väl kunna klara sådan avancerad 

produktion. Men även i annan typ av produktion – t.ex. kännetecknad av besvärliga 

arbetsmiljöer – är tilliten central för produktionssystemets kvalité. 

 

 

Det goda arbetet så som en grundbult i frigörelse  

                                                      
1 Kravformarmodellen utvecklades i min avhandling på KTH (Hollander 1995). Försök att popularisera 

den gjordes i (Hollander 1998 och 2003). Ett praktikfall finns i min rapport om TCOs 

bildskärmsmärkning (Hollander 2001). 

2 Begreppet rationalitetsavstånd ges innebörd i kapitel fyra ’Kunskapsbildning genom dialog’ i min 

avhandling (Hollander 1995:33-43). 
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Det sena 1900-talets diskussion om ’det goda arbetet’ pekade på mycket av det som gör 

’de i produktionen underordnade’ ges förutsättningar att bli kravformare: ’Hög grad av 

autonomi, att disponera tillräckliga resurser för arbetet, hälsosamma arbetstider, balans 

mellan lönearbetet och andra livssfärer’ hör till det som framhölls. 3 De flesta av dessa 

’ingredienser’ i det goda arbetet samvarierar med hyfsad lön. I den internationella 

politisk-ekonomiska debatten kan man associera till den ’capabilities-forskning’ som har 

Amartya Sen som viktig inspiratör.4 

 

Tillitens uppgång och fall? 

Enligt de synsätt som ligger bakom resonemangen ovan är en sammanpressad och 

’legitim’ lönestruktur en bra utgångspunkt för kreativ kravformning. Precis som en 

hyfsad jämlikhet var en god utgångspunkt för välfungerande socknar i det 

förindustriella Sverige kan något så när symmetriska relationer i produktionslivet i dag 

utgöra en bra grogrund för t.ex. arbetsorganisatorisk utveckling.5 

Jag insisterar alltså på att det behövs en lönestruktur som inte splittrar mellan olika 

kategorier i produktionslivet. Ömsesidig respekt kan undergrävas av att relationerna är 

alltför asymmetriska. Om frimodigheten kvävs omöjliggörs dialogen. 

Den tillit som föds ur hyggligt jämna löner och ett arbetsliv ägnat att frigöra är alltså 

central för den modell som här diskuteras. 

 

Mycket tyder emellertid på att de under de senaste årtiondena framväxande  

övergripande ekonomisk-politiska styrsystemen tärt på tilliten. Den tankefiguren ska ej 

utvecklas här men några bitar av den skisseras i Hollander (2016). 

 

 

Slutsatser för arbetsorganisatorisk forskning i dag 

Tankemodeller vilka hade familjelikheter med den modell som skissats ovan präglade 

en hel del arbetslivsforskning under 1970- och 80-talen. Bl.a. syftar jag på den s.k. 

aktionsforskningen eller rättare sagt den del av denna där ett primärt samarbete var det 

                                                      
3 Se t.ex. Härenstam (2010). 

4 The capabilities approach är ≈ det perspektiv som fokuserar på mänskliga förmågor. 

5 Se Wennemo 2014 beträffande välfungerande socknar förr i tiden och t.ex. Sandberg 2013 kap. 2 

och 5 betr. arbetsorganisatorisk utveckling. Se även Berggren (1996) betr. arbetsorganisatorisk 

innovation. 
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som fanns med de anställda och deras organisationer. Det är dock bara några av 

kvaliteterna hos den partsorienterade forskningen som jag vill lyfta fram här.6 Sålunda 

vill jag peka på att denna forskning kunde göra relationerna mellan över- och 

underordnade på arbetsplatserna mindre asymmetriska. Den kunde också bidra till 

arbetet med att bearbeta rationalitetsavstånden genom att vara med om att utveckla 

användbara ’språk’. De företag som öppnade sig, skapade utrymme för, och konstruktivt 

hävdade sina intressen i samband med denna forskning kunde också bli belönade 

genom att få del av kunskapsbildningen. 

Det går faktiskt också att peka på fall – utanför det arbetsorganisatoriska fältet snävt 

definierat – där produktutvecklare kunde få än mer synlig belöning för sin öppenhet. 

Mitt exempel är UsersAward där fackliga organisationer i samarbete med forskare 

belönade systemutvecklare som varit lyhörda och främjat användarvänlighet.7  

 

Dagens forskning om arbetsorganisation ser annorlunda ut än den där dessa lärande 

exempel hämtats. Utrymmet för forskningsanslag till problem- och 

förändringsorienterad forskning i samspel med kravformning av det slag som 

diskuterats ovan är i dag kringskuret: Blott två tänkbara orsaker till detta ska nämnas: 

En första är den samhällsutveckling i stort som enligt ovan har tärt på tilliten. Försvagad 

tillit drabbar forskning som förutsätter dialoger vilka sträcker sig över intresse- och 

rationalitetskrockar. En andra orsak är att denna slags forskning lätt kan hamna mellan 

inomvetenskapens krav på excellens och innovationsforskningens snäva krav på 

affärsmässig utveckling. 

 

Men många av de goda arven från arbetslivsforskningens barndom och den svenska 

modellens glansdagar finns kvar i omvandlad form precis så som arven från de svenska 

socknarna var viktiga i det svenska 1900-talet (jmf ovan). 

 

Att skissa på hur en revitaliserad forskning om arbetsorganisation kan utnyttja de 

lärdomar som flimrat förbi ovan är alltså en spännande uppgift. I det sammanhanget bör 

det – när detta skrivs på våren 2016 – också understrykas vilka utvecklingsmöjligheter 

som den s.k. flyktingkrisen öppnar för. Här handlar det i sanning om möjliga möten över 

                                                      
6 Andra problem och möjligheter i denna slags aktionsforskning beskrivs i Hollander op. cit. 

7 Se Walldius m.fl. (2009). 
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stora rationalitetsavstånd. Och det är tänkvärt att den s.k. Mångfaldsbarometern ger vid 

handen att gemensamma arbetslivserfarenheter / möten i arbetslivet hör till det som 

visat sig ha mest positiva effekter för integrationsviljan på ’ömse sidor’.8 
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