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Sammanfattning 

 

Denna uppsats syftar till identifiera och förklara sambandet mellan belöning, inre 

motivation, yttre motivation och arbetstillfredsställelse med teamprestationer vid 

produktinnovation. För att kunna uppnå vårt syfte har vi utfört en surveyundersökning 

genom telefonenkäter med 69 företag. Vi fann ett positivt samband mellan teamarbete och 

teamprestationer vid skapande av innovationer. Vi fann också att belöningar ökar chansen 

för en individ i ett team att bli arbetstillfredsställd vilket leder till en framgångsrik 

innovationsprocess. Om företag ska lyckas skapa framgångsrika innovationer måste de ge 

innovatörer incitament i form av belöningar vilket ger upphov till arbetstillfredsställelse 

och en mer framgångsrik innovationsprocess. 

 



  
Abstract 

 

The purpose of this thesis is to identify and examine the correlation between rewards, 

motivation, team, job satisfaction and team performances in product innovation. We have 

conducted a survey investigation and done phone interviews with 69 companies. We found 

a positive correlation between teamwork and teams’ performances regarding innovation. 

We also found that the strongest predictor for successfull product innovation was job 

satisfaction. We also found that rewards increases the chance for an individual in a team to 

feel satisfaction in his job which results in a more successfull innovation process. In order 

for companies to create successfull innovations companies must give innovators 

incitaments in the form of rewards wich will lead to job satisfaction and a successfull 

innovation process. 
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1. Introduktion 
 
I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en inblick i problemområdet genom att beskriva 
bakgrunden till problemområdet och därefter kommer vi att föra en problemdiskussion som 
leder fram till vårt syfte. 

1.1 Bakgrund  
 
Den ekonomiska definitionen av innovation kommer ursprungligen från pionjären Joseph 
Schumpeter (1934), som påstår att innovation kan vara såväl en ny produkt som en ny 
process eller en ny affärsmodell. Definitionen går ut på att företag bör dela upp teknologisk 
förändring i tre faser:  

1. Uppfinning (skapandet av nya teknologier). 
2. Innovation (den kommersiella introduktionen av teknologier) 
3. Diffusion (spridandet av nya teknologier) 

 
Innovation är den mest betydelsefulla skapandekraften i mänsklighetens historia 
(Cumming, 1998). Denna formande kraft har fått bränsle och drivits fram av det mänskliga 
sinnets kreativitet men har i allmänhet  varit tillbakahållen av teknologiska hinder (ibid). 
Innovation är teknologi men innovation behöver inte vara teknik utan kan istället beskrivas 
som teknologi vilket betyder systematisk användning av kunskap för att utveckla eller 
skapa en produkt eller tjänst (Clifford & Cavanagh, 1985). Innovation är en produkt av ett 
försök, en vilja att ta risker, en vana att hela tiden lyssna och en vision av kundens behov 
(ibid). Drucker (1985) följer samma tanke att innovation inte alltid kan vara teknisk, 
författaren hävdar att det kan finnas sociala eller ekonomiska innovationer som exempelvis, 
organisation, försäkring, sjukhus eller tidning  
 
Södergren (2005) definierar innovation lite annorlunda än de tidigare nämnda 
definitionerna. Författaren beskriver innovation som en gruppering av medlemmar från 
olika avdelningar eller organisationer, som jobbar tvärsöver gränserna för att nå ett 
gemensamt mål och skapa en gemensam kraft kring en innovativ affärsverksamhet. Målet 
med gruppering kan vara att öka kunskaperna genom att exempelvis utveckla nya tekniker 
för framtida marknader (ibid). 
 
Drucker (1985) skriver att det inte ska väntas på en lysande idé som gör världen annorlunda 
för att en sådan idé kan vara ekonomisk möjlig, medan en mindre prestigefylld idé kan vara 
en mycket lönsam affär. Det är ovanligt att innovationer i sig innebär förändringar utan att 
de flesta innovationer som lyckas istället utnyttjar förändringar (ibid). Kuczmarski (2003) 
skriver att accelererad tillväxt kan uppnås genom att anamma ett innovativt tankesätt och en 
innovativ inriktning men att företag inte hörsammar detta budskap eller lägger tillräckligt 
med energi på innovation. 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Innovation är en omgivning, en kultur samt en nästan spirituell kraft som existerar i ett 
företag och driver på värdeskapande (Buckler, 1997). Därför är innovation något som 
skrämmer företag eftersom det oundvikligen är förenat med risker (Ahmed, 1998). Många 
företag menar att de är innovativa medan de i verkligheten till stor del undviker de 
aggressiva investeringar som krävs för innovation. (ibid). 
 
Ett sätt att utveckla innovationer i ett företag är att arbeta i team. Företag uppmanar för det 
mesta sina medlemmar att jobba i team (Robbins, 2003). En fördel med team är att 
individerna har en samlad kunskap och informationsmängd jämfört med en enskild invidid. 
Ett team ger också flera möjligheter eftersom medlemmarna i teamet bidrar med olika sätt 
att attackera och uppfatta problemet. Carmen et al (2006) kom i sin undersökning fram till, 
att den integration som sker i förenade team främjar interaktion mellan teammedlemmarna, 
minskar osäkerhet, förbättrar kommunikationen och löser möjliga konflikter som kan 
uppstå i teamet. Detta kan leda till att det uppstår en samstämmighet över behovet av att 
börja med processer för att kunna utveckla nya och förbättrade produkter (ibid).  
 
Enligt Amabile (1997) kommer anställdas prestationer inom företaget bestämmas av deras 
motivation och rätt sorts motivation är en förutsättning för individens kreativitet. 
Arbetstillfredsställelse har en koppling till motivation. Berglund et al (1990) hävder att 
arbetstillfredsställelse kan öka de anställdas motivation. Arbetstillfredsställelse har också 
visat sig vara mycket viktigt för anställda vilket gör att medarbetarna erhåller kontinuerlig 
feedback, känner social gemenskap, ges möjlighet till inflytande över den egna 
arbetssituationen och upplever sin arbetsinsats som meningsfull. Detta kommer sannolikt 
att öka de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse och därigenom även motivationen för 
deras arbete (ibid). 
 
Borins (2001) skriver att ett sätt att utveckla innovation är att belöna utvecklare av 
framgångsrika innovationer. I den privata sektorn har belöningar för framgångsrika 
innovatörer, främst genom aktier, varit enorm. Sådana belöningar är numera en 
nödvändighet i den privata sektorn eftersom innovativa individer som inte blir tillräckligt 
belönade antingen kommer att starta upp ett eget företag eller gå över till en konkurrent 
(ibid). Samuelson (2004) menar att företag genom att motivera anställda med belöningar 
ökar deras arbetsinsats jämfört med om de blir bestraffade. Vilket medför att styrsystemet 
bör vara belöningsinriktat (ibid). Författaren skriver vidare att för att styra arbetarna i rätt 
riktning är det viktigt att ledare informerar om betydelsen av styr- och belöningssystem. 
Ledare bör ge feedback på anställdas prestationer som informerar de anställda om de har 
uppfyllt målen eller om de måste ändra sina beteenden för att nå målen (ibid).  
 
Vi har i denna uppsats valt att titta närmare på företag inom en specifik bransch. Vi väljer 
att gruppera dem under namnet innovation. Utveckling inom framförallt produktinnovation 
präglas till stor del av en mängd innovativa företag med nischad kompetens. Dagens 
marknad kräver stora satsningar inom forskning och utveckling vilket i sin tur ställer krav 
på snabbare produktinnovation.  För att lyckas med innovationsprocesser satsar företag på 
teamarbete vid produktinnovation vilket i sin tur behöver stora satsningar på den drivande 
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kraft för de indvider som jobbar i team, exempelvis motivation (yttre, inre) , belöningar och 
arbetstillfredställelse.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att identifiera och förklara sambandet mellan belöning, inre 
motivation, yttre motivation, arbetstillfredställelse och teamprestationer vid 
produktinnovationer.  
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2. Metod 
Det finns många olika arbetssätt att utföra en undersökning på. Det finns otaliga aspekter 
på metodval. Vi har valt att behandla och redovisa de delar som vi anser mest relevanta för 
vår uppsats. 
 

2.1 Forskningsansats 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av ett deduktivt arbetssätt. Enligt Thurén (2004) 
innebär ett deduktivt arbetssätt att man har teorin som utgångspunkt varefter en jämförelse 
sker med den studerade verkligheten. Vårt syfte var att identifiera och förklara samband 
mellan variabler och därför var detta arbetssätt naturligt att använda eftersom teorin redan 
fanns och vi var intresserade av att jämföra teorin och verkligheten. I enkäten har vi 
utformat enkätfrågorna efter teorin och därför är detta angreppssätt det lämpligaste. Patel 
och Davidson (2003) menar att det deduktiva arbetssättet innebär att man drar slutsatser om 
enskilda företeelser genom befintliga teorier och allmänna principer vilket passar vårt syfte. 
Vi har också ett analytiskt synsätt. Arbnor och Bjerke (1994) skriver att ett analytiskt 
synsätt går ut på att förklara en objektiv verklighet och att hitta samband mellan orsaker. 
Vårt syfte är att identifiera och förklara samband och därför anser vi att ett analytiskt 
synsätt är det lämpligaste att använda. För att kunna hitta samband mellan orsaker måste vi 
naturligtvis kunna samla in objektiv data för att få en uppfattning om den objektiva 
verkligheten och det gör det analytiska synsättet lämpligt för vårt syfte.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000) skriver att fördelar med surveyundersökningar är att de har en bred och 
omfattande täckning. I vår uppsats har vi utfört telefonenkäter med ett stort antal 
respondenter och därmed är surveyundersökningar lämpliga på grund av att de har en bred 
och omfattande täckning. Anledningen till att vi hade så många respondenter, 300 stycken, 
var för att kunna hitta ett samband mellan olika variabler. Därför är ett litet urval inte 
lämpligt. Vi måste samla in svar från många respondenter för att kunna vara någotsånär 
säkra på att det verkligen föreligger ett samband mellan olika variabler. Bryman (1997) 
skriver att de flesta surveyundersökningar grundar sig på en bakomliggande design som 
bland annat kallas för korrelationsstudier. Bryman skriver att det innebär att man samlar in 
information om ett segment av befolkningen för att därigenom upptäcka om och i vilken 
grad olika variabler har samband med varandra. Detta stödjer vårt val av surveymetoden i 
syftet att ta reda på samband mellan variabler. Denscombe (2000) skriver vidare att 
surveyundersökningar lämpar sig för kvantitativa data och det kommer vi att arbeta med i 
vår studie. Arbnor och Bjerke (1994) anser att de största fördelarna med den kvantitativa 
ansatsen är att forskaren kan med hjälp av statistik bearbeta datamaterialet för att 
därigenom kunna generalisera och hitta förklaringar. Detta är lämpligt för vårt syfte som är 
att identifiera och förklara samband mellan olika variabler. 

2.3 Litteratursökning 
Vid vår litteratursökning använde vi oss av databaser som Lucia och Emerald. Vi har också 
studerat böcker och vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet och sökningen har skett i 
Luleå tekniska universitets bibliotek. Sökord som använts är innovation, 
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innovationsframgång, “innovation success”, innovationsmisslyckande, “innovation failure”, 
belöningssystem, reward systems, arbetstillfredsställelse, “job satisfaction”, team, 
tvärfunktionella team, “crossfunctional teams”, teamarbete, teamwork och motivation. Vi 
har även använt sökmotorer som Altavista och Google i en mindre utsträckning.  
 

2.4 Val av undersökningsenheter 
Ett kriterium för urvalet var att företagen skulle vara svenska tillverkande företag med 
minst 100 anställda. Anledningen till kravet på minst 100 anställda var att vi ansåg att 
mindre företag sannolikt inte hade någon avdelning för forskning och utveckling. Vi sökte 
på affärsdata och där fanns 648 företag som matchade detta kriterium. Därefter gjorde vi ett 
slumpmässigt urval på 300 stycken företag. När vi ringde till företagen förklarade vi för 
dem att vi ville prata med personer ansvariga för produktutveckling eftersom vi ansåg att de 
är de mest kompetenta att besvara våra frågor.  
 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Vi samlade in data genom telefonenkäter. Då det ämne vi undersökt är relativt outforskat, 
är tillgången till data begränsad. Datainsamlandet har därför koncentrerats till vetenskapliga 
artiklar och teorier som behandlar belöningssystem i allmänhet, innovation inom företagen 
och metoder för motivering av anställda.  
 
Uppdraget att ringa de 300 företagen delades upp mellan tre grupper. Tillsammans med två 
andra grupper hade vi gjort en enkät. Varje grupp fick därmed uppdraget att ringa till 100 
stycken var och eftersom det var två i varje grupp fick varje individ ringa till 50 stycken 
företag. Den sammanlagda enkäten bestod av fyra delar. Fördelen med detta sätt är att man 
kan nå fler respondenter snabbare och det gör datainsamlandet inte lika arbetskrävande som 
om varje grupp skulle ringa till 300 företag. För att uppnå vårt syfte var det viktigt att vi 
nådde ut till många och därför var denna metod lämplig. En nackdel med detta sätt är att vi 
blev beroende av hur mycket data de andra grupperna samlade in.  
 

2.6 Analysmetod 
Efter att vi hade ringt företagen sammanställde vi den insamlade datan i excel. Därefter har 
den statistiska bearbetningen gjorts i statistikprogrammet SPSS. Bearbetningen har gjorts 
på flera olika sätt, dels i form av olika beräkningar av frekvenser och dels i form av en 
faktoranalys.  
 
I analysen utgick vi ifrån vår problemdiskussion, syfte och teoretisk referensram. Vi 
utformade våra enkätfrågor utifrån dessa delar. På 3 frågor skulle respondenterna svara som 
ett intervall i procent, resten av frågorna skulle besvaras på en skala mellan -3 och 3, där -3 
står för “tar helt avstånd från” och 3 “instämmer helt och .” 0 står för neutral – 
respondenten kan ej ta ställning. Se bilaga för hur enkäten är utformad. 
 
För att kunna identifiera samband utifrån den insamlade datan krävs gränser. För 
korrelationsanalysen har vi satt gränsen för ett samband till minst 0,3. För att värdet skall 
vara signifikant krävs ett värde som understiger 0,1. Sambandet är med andra ord bara 
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giltigt om signifikansen understiger 0,1. Vi har även använt oss av en regressionsanalys för 
att kunna förklara sambanden i vår data. 

2.7 Metodproblem 
Ett problem med telefonenkäter är att respondenten inte tänker igenom alternativen och 
istället bara svarar någonting. Detta kan vara mer relevant ju längre enkäten är. Det fanns 
några respondenter som efteråt uttryckte en uppfattning om att det tagit länge att svara på 
alla frågor. Det finns också alltid en farhåga om precisionen och uppriktigheten i svaren.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att reliabilitet handlar om undersökningens 
tillförlitlighet och hur väl undersökning kan motstå slumpmässiga inflytanden av olika slag. 
Vi höjde reliabiliteten genom att ställa samma frågor till samtliga företag. Vi förklarade 
tydligt skalsystemet för respondenterna för att öka reliabiliteten. Vi upprepade svaren i 
telefonen för att öka reliabiliteten. Det föreligger emellertid alltid en risk att respondenterna 
inte har samma insikt i innovationsarbetet och därmed kan tillförlitligheten hos 
respondenterna svar variera. 
 
Enligt Dahmström (2000) karaktäriseras en bra undersökning av validitet med vilket menas 
att man idealt med sina observationer eller frågor faktiskt mäter det man vill mäta. Vi har 
utformat våra frågor efter vår referensram, problemdiskussion och syfte och därför kan säga 
att validiteten därigenom har ökat. Vår handledare har gått igenom frågorna innan vi ringde 
företagen och därigenom finns det en ökad reliabilitet. Vi fick ändra i frågorna flertalet 
gånger och handledaren hjälpte oss med en del frågor så att de skulle bli bra och passande. 
Handledaren prövade även enkäten på sina kolleger. Utöver ovanstående ökades validiteten 
också genom att vi såg till att kontakta personer som var ansvariga för 
produktutvecklingsavdelningen. 
 
Totalt har antalet berörda företag uppgått till 300 företag. Totalt har därmed 69 företag 
besvarat enkäten, vilket motsvarar 23 %. Svarsfrekvensen var oväntat låg men vi kommer 
ändå att redovisa resultatet vi fick från enkäterna. Denscombe (2000) skriver dock att när 
det gäller enkätundersökningar bör en forskare inom samhällsvetenskapen inte räkna med 
en svarsfrekvens på mer än 20 % och därför var vår svarsfrekvens inte dålig. En anledning 
till att svarsfrekvensen inte blev högre kan bero på att vi utförde telefonenkäterna dagarna 
innan julen eftersom många respondenter inte fanns att få tillgång till.  
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3. Teori 
I detta kapitel redogör vi för de tidigare teorier som ligger till grund för vår analys.  Först 
beskriver vi innovation och dess betydelse och hur det går till i praktiken för att ge läsaren 
en bakgrundsbild av innovation. Sedan beskriver vi faktorerna som påverkar teamarbete. 

 

3.1 Innovation  
 
Det finns många definitioner av innovation. Cumming (1998) skriver att många författare 
har bidragit med definitioner till innovation och att varje definition har sin egen nyans. Att 
Vi kommer att hålla oss till Vedins (1995) definition om att innovation är:  
 
“En idé som förts in i ekonomin, d v s förts ända fram till marknaden.”  
 
Innovation innebär också en förändring men alla förändringar behöver inte nödvändigtvis 
innebära nya idéer eller leda till signifikanta förbättringar (Robbins, 2003). Innovationen 
som sker i företag kan variera från små inkrementella förbättringar till radikala genombrott 
(ibid). Innovation är den motor som driver förändring och i dagens intensivt 
konkurrensutsatta omgivning är förändringsmotstånd ett allvarligt problem för företag 
(Ahmed, 1998). Företag kan inte skydda sig mot förändring på basis av utmärkthet eller 
väldiga resurser (ibid). Fastän förändring för med sig osäkerhet och risker för den också 
med sig möjligheter eftersom nyckeln till ett företags förmåga att förändras är innovation 
(ibid). I denna dynamiska och föränderliga omvärld är innovation ett sätt att skapa tillväxt 
och bibehålla resultat (Patel, 1999). Innovation är viktigt för att generera långsiktig 
stabilitet, tillväxt och aktieägarnas avkastning (Doyle,1998). Innovation och kreativitet 
används synonymt eftersom det anses att kreativitet skapar innovation medan andra hävdar 
att innovation producerar kreativa idéer (Man, 2001). 
 

3.1.1 Innovations betydelse  
 
Dagens organisationer måste vårda innovation och bemästra förändring eller riskera att bli 
utplånade eftersom vinnarna kommer att vara de företag som bibehåller sin flexibilitet, 
kontinuerligt förbättrar sin kvalitet och överträffar sina konkurrenter genom en konstant 
ström av innovativa produkter och tjänster (Robbins, 2003). Anställda kan vara ett hinder 
för innovation eller en drivande faktor och en utmaning för företagsledare är att stimulera 
de anställdas kreativitet och göra dem toleranta när det gäller förändring (ibid). Westholm 
(2006) kom i en internationell studie fram till att ökandet av verksamheters innovationskraft 
idag är den viktigaste faktorn för att öka lönsamhet och tillväxt.  
 
Produktinnovationsprocessen framskrider ofta genom ”trial and error”. Företag gör 
experiment, tillsätter en process för att utvärdera resultaten, och beroende på dessa resultat, 
utökar, modifierar eller förkastar innovationen (Borins, 2001).  
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Det finns tre innovationsfaser enligt Ahmed (1998). 
 

• Idégenereringen-  många av dessa idéer kommer inte att nå nästa fas eftersom det 
ofta dyker upp problem som har att göra med alltifrån, möjligheten att förverkliga 
idén till hur förenlig idén är med företagets strategiska inriktning. 

• Utveckling - system där idén måste uppfylla vissa kriterier för att visa att de är 
möjliga att förverkliga samt att de är förenliga med företagets mål.  

• Kommersialiseringen av idén- där den ska förverkligas. Här ska produkten 
produceras för att företaget skall kunna utvinna de värden som har skapats i de 
tidigare faserna.  

 

3.1.2  Hur det går till i praktiken 
 
Den aspekt av innovation som mest oroar företagsledare är att innovation nästan alltid är 
förenad med risker (Kuczmarski, 2003). Många företag är rädda för att ta de aggressiva 
investeringar som innovationer kräver och ser innovation som någonting som innebär en 
hög risk och en hög kostnad och någonting vars utdelning är osäker. Detta leder till att 
många företagsledare motvilligt omfamnar innovation (ibid). Det är många som pratar om 
innovation som om det vore det allra viktigaste i ett företag men detta engagemang brukar 
ofta begränsas till att företagen kastar forsknings- och utvecklingspengar på 
produktutveckling (ibid). Många anställda vill inte ta de risker som innovationer kräver 
eftersom de anställda inte vill förknippas med misslyckande och därmed minskar 
engagemanget för innovation (ibid). Många företagsledare upptäcker att det är en sak att 
tala om innovation men en annan sak att satsa resurser och sina karriärer på dem (ibid).  

 

3.2 Framgångsrik och misslyckad produktinnovation 
 
Det finns flera olika definitioner av innovationsframgång (Cozijinsen et al, 2000). Exempel 
på definitioner på framgångsrik produktinnovation är hur snabbt produkten sprids och tas i 
bruk, graden av förändringsacceptans, den utsträckning som företaget har när det gäller 
särskild struktur och kultur som möjliggör en snabb introduktion av innovationen, 
ekonomiska mätetal för innovationsföretagets omsättning och vinst eller resultatet från 
implementeringen av ett innovationsprojekt inom en specifik organisationell kontext (ibid).  
 
Med en framgångsrik produktinnovation menas att en innovation har varit en signifikant 
källa till lönsamhet inom organisationen (Drucker, 1985). Drucker skriver vidare att målet 
för framgångsrik innovation ska vara en ledande ställning för företaget. Men företaget ska 
inte arbeta med innovation för framtiden utan för nuet, även om själva innovationen verkar 
på lång sikt. För att uppnå en framgångsrik produktinnovation måste innovatörer bygga på 
sina styrkor och se många tillfällen, men även ha förmåga att välja det tillfälle som passar 
honom/henne och företaget (ibid). 
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3.3 Teamsamarbete 
 
För det mesta uppmanar företag sina medlemmar att jobba i team, teamarbete vid 
innovation har både för- och nackdelar (Robbins, 2003). Fördelar med team är att team har 
en samlad kunskap och informationsmängd jämfört med den enskilde individen (ibid). 
Teamet ger fler möjligheter då det kan finnas olika sätt att uppfatta och attackera problemet 
bland medlemmarna (ibid). Ytterligare fördelar är att det är lättare att få acceptans för 
beslutet i vidare kretsar om fler står bakom, fler är insatta i problemet och har fått insikt i 
mål, hinder och alternativa lösningar och kan därför lättare se motiven för beslut (ibid).  
 
Teamarbete har också nackdelar såsom teamtrycket vilket innebär att den enskilda 
individen i teamet försöker vara en aktiv medlem men det finns en rädsla för att bli avvisad 
av teamet. Vilket tenderar till att dämpa motsättningar och gynna konsensus (Ekvall, 1988). 
Känslorna i teamarbete har effekten att uppgiften glöms bort exempelvis att det uppstår 
tävling mellan individerna i team och att de bara bryr sig om att vinna över varandras 
åsikter (ibid).  
 
Ekvall (1988) har gjort en undersökning som visar att kreativt arbete i team är förenat med 
stora risker. Goda idéer blir nedtryckta och borttrollade i teamprocessen. Endast idéer som 
accepteras av majoriteten överlever. Styrningen inom team är en metod som minskar eller 
hindrar nackdelarna i ett teamarbete och ger möjligheter att frigöra och ta tillvara den 
innovativa potentialen i team. Teamledarroll som är procedurinriktad ska leda 
problemlösningsprocessen i team så att de positiva möjligheterna tas tillvara och de 
negativa minskas (ibid).  Individuella belöningar tilldelas individen efter en värdering av 
individens insats och resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2000). Systembelöningar tilldelas alla 
medlemmar i en organisation eller alla medlemmar i en arbetsgrupp, oberoende av enskilda 
prestationer. Om det inom företag tillämpas ett formellt belöningssystem som inte tar 
hänsyn till hur individen vill bli belönad kan det få negativa effekter (Samuelson, 1999).  
Samuelson gav ett exempel på detta och det är gruppbelöningar som omedvetet kan leda till 
att en anställd som varit passiv i sitt arbete och ändå får belöning fortsätter att vara passiv 
(free rider problem). Detta kan uppfattas som orättvist av aktiva medarbetare och en önskan 
om en annan utformning av belöningssystemet kan uppstå (ibid). Gruppbelöningar kan 
också enligt Samuelson leda till att individen tappar motivation när den inte förstår hur den 
egna insatsen bidrar till helheten. Att bli uppmärksammad och belönad som individ betyder 
oerhört mycket för arbetsmotivationen (Paul, 1991). Samtidigt har alla individer enligt 
Maslows behovsteori sociala behov, vilka innebär ett behov av vänskap, samhörighet i 
grupper och band till andra människor (Robbins, 2003). Detta kan leda till att individen inte 
bryr sig om att andra inte gör särskilt mycket, utan anser det vara belönande i sig att få ingå 
i arbetsgruppen och tillsammans uppnå de uppsatta målen för att därefter bli belönade 
(ibid). 
 
Carmen et al (2006) kom i sin undersökning fram till att den integration som förekommer i 
förenade team minskar osäkerhet och främjar interaktionen mellan medlemmarna, 
förbättrar kommunikationsflödet, löser potentiella konflikter som kan uppstå inom teamet 
vilket leder till en samstämmighet över behovet av att påbörja processer för att uppnå 
utvecklingen av nya och förbättrade produkter. Detta visar att sammanhållna team är 
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viktiga för innovationsframgång. När det tenderar att finnas stora risker med 
innovationsprodukter ökar behovet att jobba i team för att det är viktigt med flexibilitet och 
improvisation för att nå målen (Aronson et al, 2006; Boeddrich, 2004). Robbins (2003) 
skriver att när individer som jobbar i team ska kunna hitta mening med att jobba i team 
istället för individuellt ska tre saker vara uppfyllda: 
 

• arbetet ska ha en viss komplexitet och i behov av de anställdas olika perspektiv på 
uppgiften 

• uppfyllda mål i team ska vara mer än summan av de individuella mål som de 
enskilda anställda uppnår 

• anställda i team måste vara beroende för att teamarbetet ska få en mening när 
arbetsuppgifterna är beroende av varandra 

 
Hellström et al (2002) skriver att en viktig framgångsfaktor för att lyckas med innovation är 
att innovationsteamet måste ha tillgång till relevant information såväl inom som utanför 
företaget. Teamet måste även ha förmågan att dra till sig kunskap till företaget och denna 
förmåga hänger på teamets sammansättning. Kreativa team brukar vara 
uppgifts/målinriktad och dessutom funkar teamet bäst när medlemmarna är idérika, logiska 
och kritiska. Teamarbete blir än mer produktivt om det råder en tillitsfull stämning bland 
medlemmarna (Ekvall, 1988).  
 
Proehl (1996) skriver att ju mer förekommande team blir på arbetsplatsen desto mer 
varierade blir de med hänsyn till syfte, struktur och funktion. Ett exempel på en variation i 
teamstrukturer är tvärfunktionella team som beaktar att det relevanta teamet i många 
projekt utgörs av personer som finns utanför den funktionella enheten (ibid).  
Tvärfunktionella team erbjuder företag en konkurrensfördel särskilt där snabbhet, 
anpassningsbarhet och nära kundkontakt värderas högt (Parker, 2003).  
 

3.4  Motivation  
 
Davila (2006) skriver att individer behöver något att sträva mot, det är själva drivkraften 
bakom motivation, därför är målsättning och motivation ofta sammankopplade. Om 
medarbetarna inte vet varför de gör ett arbete så vet de inte heller vad som ska uppnås, 
vilket leder till att medarbetarna inte kommer att uppnå någonting alls. Ingen mår bra av att 
misslyckas och har anställda inget mål så vet de inte heller när de lyckats. Motivation är 
fysiologiskt sätt en kemisk process från företags belöningssystem. När det verkar som om 
arbetet ger något skapas mer motivation. I grunden handlar det om en vilja till förbättring 
eller förändring. Vidare skriver Davila att motivation kan delas in i två delar, inre och yttre 
motivation. Inre motivation är oftast starkast och kommer från den egna viljan att uppnå 
någonting. Yttre motivation skapas av utomstående förhållanden, t ex att vinna en summa 
pengar eller ökad social status om du kommer först i en tävling (ibid).  
 
För att öka motivationen kan ledare använda direkta motivationsmetoder, såsom 
belöning/bestraffning eller lyfta fram motiven till varför anställda jobbar som de gör. 
Motivationen förändras indirekt genom att ändra arbetsmiljö eller arbetsmetodik. Ledare 
kan även jobba med målsättningar som motivationskälla. Att anställda innehar kunskap om 
det de arbetar med kan också fungera motivationshöjande (ibid). 
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Davila (2006) skriver att människor är med i en aktivitet på grund av det förväntade 
incitamentet som associeras med aktiviteten. Passionen för aktiviteten, det förtroende som 
kommer att tillerkännas och en vision bidrar till en tydlig känsla av målinriktning 
 
För att kunna utforma ett lämpligt belöningssystem för innovation krävs att dessa fyra 
element tas i beaktande. Vissa viktiga belöningar inträffar inte genom explicita 
ekonomstyrningssystem. De inträffar genom personlig interaktion, till exempel i ett samtal 
där chefen berömmer den anställdes arbete under en fikapaus (ibid).  
 
Incitament utformas innan innovation påbörjas och de kopplar samman prestationsmått och 
belöningar (Davila, 2006). Erkännande är belöning som inträffar efter att resultatet av 
projektet är klart (ibid). Belöningar av den senaste typen är baserade på subjektiva 
bedömningar om det genererade värdet, enligt (Davila, 2006). Vidare säger författaren att 
vissa människor är innovativa av ren passion, de är djupt passionerade över sitt arbete och 
inte på grund av externa belöningar. Människor som är djupt intresserade i sitt arbete är 
självmotiverade och är mindre influerade av yttre faktorer (ibid).  
 
Formella belöningssystem lämpliga för innovationer, till exempel att öka effektiviteten, 
inkrementell innovation har ett tydligt problem att lösa (Davila, 2006). Vidare påstår han att 
lösningen på problemet kan översättas till mål och kopplas samman till belöningar. 
Radikala innovationer hänger mer på erkännande som belöning. Genom att använda 
erkännande för att belöna radikal innovation kan det ge företaget den flexibilitet som krävs 
för att anpassa belöningen till varje individuellt projekt, team eller individ (ibid). 
 
Innovation är realisering av människors idéer och påverkas av hur arbetarna är motiverad 
för sitt arbete för att komma med kreativa idéer (Amabile, 1997). Motivationen av eget 
intresse (inre motivation) gör att medarbetarna blir mer kreativa än om de är motiverade av 
de uppsatta målen inom företaget (yttre motivation) (ibid). Alltså menar författarna att 
motivationen som kommer av medarbetaren inre motivation gynnar kreativitet och 
nytänkande samt ökar tillfredställelse och engagemang, medan motivation som kommer 
från andra källor (yttre motivation) inte har samma effekt på kreativiteten, eftersom 
medarbetarna inte har varit inblandade när målen uppsatts (Amabile, 1997). 
 
(Rollinson et al, 1998) hävdar att motivation är ett individuellt fenomen, människor är 
unika och individualismen reflekteras i beteendet. Motivationen uppkommer ur medvetna 
val som leder vidare till planerade beteenden (ibid). Motivation är ett mångfasetterat 
uttryck som i följande ordning involverar, faktorer som får människor att agera, val av 
beteende, val av uthållighet och intensitet i beteende (ibid). Hur anställda faktiskt kommer 
att prestera inom företaget bestäms av motivationen och rätt sorts motivation är en 
förutsättning för individens kreativitet (Amabile, 1997). 
 

3.4.1 Inre och yttre motivation 
 
Inre motivation är den faktor som avgör hur mycket en anställd ska ha ett kreativ tänkande 
för sitt arbete (Amabile, 1997). Att medarbetaren som har inre motivation använder sig av 
kunskaper inom andra områden inom företaget och försöker alltid att inhämta ny och 
nödvändig kunskap inom det inriktade området (ibid). 
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Inre motivation uppstår av eget intresse eller passion för innovation däremot skapas yttre 
motivation genom bonus och befordringar, för det mesta har anställda en blandning av de 
två typerna som styr de mot innovation (Harvard, 2003). Förhållanden mellan typerna är att 
omvärlden har betydelse för hur de anställda värderar de förmåner som organisationen kan 
erbjuda dem och hur viktiga dessa förmåner anses vara (Jacobsen & Thorsvik, 2000) 
 
I en undersökning som (Deci, 1971) gjort kom han fram till att materiella belöningar 
definitivt medförde negativa effekter på människors inre motivation. I korthet visade Deci 
att människor som först fått betalt för att utföra en uppgift därefter blev mindre villiga att 
utföra den utan betalning. Med andra ord, den yttre belöningen tycktes undergräva den inre 
motivationen. Deci visade samtidigt att verbal uppmuntran i en tidigare period inte 
medförde några negativa effekter för beteendet i senare perioder. Faktiskt leder uppmuntran 
till hårdare arbete det vill säga att verbala belöningar ökar individens inre motivation för 
arbetet. Det var alltså bara den materiella belöningen som tycktes skada den inre 
motivationen, för att medarbetaren drivs av de inre belöningarna (ibid). 
 
Inre motivation handlar om att medarbetarens beteende tillfredsställer medarbetarens behov 
(George och Jones, 2002). Tillfredsställelse uppnås genom att medarbetaren löser ett 
problem eller en uppgift, inre motivation uppstår när medarbetaren är arbetstillfredsställda 
eller kan utveckla sig på jobbet (ibid).  
 
Boëthius & Ehdin (2006) menar att yttre motivation är något som tillförs utifrån, 
anammandet av ett visst beteende i syfte att uppnå materiella och sociala fördelar kallas för 
yttre motivation och den drivande kraften är externa belöningar och medarbetare ständigt 
ställer högre krav på belöningarna, vidare menar de att när ledaren slutar att knuffa och 
locka med belöningar då avstannar medarbetarens motivation för arbetet. De yttre 
motivationsfaktorerna fokuserar på omständigheterna kring arbetet, exempelvis 
omgivningen, lön eller huruvida den anställde trivs med sina kollegor och sin chef (ibid). 
 

3.5 Arbetstillfredsställelse 
 
Brooke et al (2005) definierar arbetstillfredsställelse som en anställds inställning till sitt 
arbete, vilket kan påverkas genom olika belöningssystem, utbildning samt chans till 
vidareutveckling och ökat ansvar (Rubenowitz, 2004). 
 
Spector (1997) säger att arbetstillfredsställelse handlar om anställdas inställning till sitt 
arbete om de tycker om det eller inte, och hur de anställda ser på olika delar av arbetet, 
vilka aspekter av arbetet som ökar tillfredsställelse respektive missnöjdhet. Den enskilda 
individens åsikter tenderar att variera mellan olika aspekter (Nilsson et al, 2005) menar att 
tillfredsställelse med arbetet och den själva arbetsuppgiften är viktiga faktorer på 
arbetsplatsen. Arbetstillfredsställelsen tenderar att öka när själva arbetsuppgifterna 
karaktäriseras av betydelsefullhet, variation, självständighet, fullständighet samt feedback 
på den givna insatsen (Locke & Latham, 1990). 
 
Arbetstillfredsställelsen är som störst när arbetet är både personligt meningsfullt och av 
betydelse för de som organisationen är till för, det vill säga klienter eller kunder.  
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Det finns outnyttjade källor till skapande produktivitet och positivt arbetsengagemang 
latent hos flertalet av medarbetarna inom en organisation, menar Rubenowitz (2004). Det 
eventuella sambandet mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet har gjort att detta 
kommit att bli ett av de mest studerade inom organisationsområdet. Ett flertal faktorer har 
därigenom visat sig ha stor betydelse för medarbetarnas eventuellt positiva inställning till 
sitt arbete. Spector (1997), delar in dessa faktorer i två kategorier, faktorer som rör 
arbetsmiljön och arbetet samt individuella faktorer. Till den första kategorin räknas till 
exempel arbetsuppgiftens natur och relationer till medarbetarna. Den andra kategorin rör 
faktorer som kan hänföras till den enskilda individen, till exempel dennes personlighet och 
erfarenheter. De båda kategorierna påverkar i hög grad huruvida människor känner 
tillfredsställelse i sitt arbete. 
 
Berglund et al (1990) framhåller således att när medarbetarna ges möjlighet till inflytande 
över den egna arbetssituationen, erhåller kontinuerlig feedback, känner social gemenskap 
och upplever sin arbetsinsats som meningsfull och angelägen så kommer de sannolikt att 
känna en högre grad av arbetstillfredsställelse. Berglund et al (1990) anser att 
medarbetarnas engagemang och intresse för arbetsuppgifterna svarar mot de grundläggande 
behoven om social kontakt, uppskattning och självförverkligande som redovisats i ett flertal 
teorier. Dessa leder enligt författarna till arbetsglädje, motivation och välbefinnande. 
 

3.5.1 Arbetsrelaterade faktorer till arbetstillfredsställelse 
Att anställda har en samhörighetskänsla inom ett team är en viktig faktor till 
arbetstillfredsställelse och har stor betydelse när det gäller trygghet, stimulans, positiv 
självvärdering och psykisk hälsa (Theandersson, 2000). Det är också av betydelse att andra 
upplever att det arbete som utförs är viktigt. Även upplevelsen av att göra ett bra jobb, att 
vara tillfredställd med det och att kunna se tillbaka på sitt arbete och vara stolt över det, är 
förhållanden som gör arbetet meningsfullt (Theandersson, 2000). Relationer med kolleger 
och med personer med högre befattningar, samt organisatoriska faktorer, som till exempel 
målsättningar inom organisationen, har visat sig vara av betydelse för graden av 
arbetstillfredsställelse (Batigun & Sahin, 2006; Nilsson et al., 2005) 

3.5.2 Individrelaterade faktorer till arbetstillfredsställelse  
 
De som i sitt arbete upplever höga krav och har stort kontrollbehov upplever oftare lägre 
tillfredsställelse i arbetet än de som känner låga krav och upplever att de har kontroll 
(Lindström, 2005). Möjligheten att utföra ett arbete självständigt och att kunna växa i sin 
yrkesroll är också bidragande faktorer till tillfredsställelse i arbetet. Fysisk belastning och 
stress, samt organisation och säkerhet på arbetsplatsen är ytterligare viktiga faktorer 
(Rambur et al, 2005). Många upplever att bra stöd från ledningen, teamsammansättning, 
självbestämmande, organisatoriska begränsningar, möjlighet till att avancera, samt rättvis 
fördelning av arbetet, bidrar till tillfredsställelse (Kovner et al, 2006).  
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3.6 Belöningar    
 
Belöningssystemet är delat i två delar, monetära och icke monetära belöningar. Monetära 
belöningar är saker som extra förmåner, lön vid frånvaro, pension och avgångsvederlag 
men det kan också enligt Hume (1996) vara bonus. Enligt Lindblom (1996) har belöning 
som kopplats till resultatet, mål att öka samarbetet mellan de anställda, öka kunskapen om 
företagets resultat och att skapa motivation hos medarbetarna. Monetära belöningar har bra 
egenskaper eftersom de blir direkt värdesatta av den som erhåller dem och eftersom 
belöningens storlek kan vara flexibel (Meudell och Rodham, 1998). 
 
Nackdelarna med monetära belöningar är att de är ett motiverande betalningssystem som 
gör att de anställda är tillfälligt medgörliga men att beteendet på lång sikt inte förändras 
(ibid). Anledningen till detta är att monetära belöningar gör att de anställda försöker få 
ännu mer belöning och detta kan minska det genuina arbetsintresset, det vill säga den inre 
motivationen kan minska. Författarna skriver att monetära belöningar är en kortsiktig och 
dyr motivationsmetod.  
 
Bruzelius och Skärvad (1983) ger några exempel på icke monetära belöningar som ansvar, 
utbildning, befordran, utvidgade arbetsuppgifter och större och viktigare projekt. Svensson 
och Wilhelmson (1989) menar att ha en bra arbetsgemenskap, att bli tagen på allvar och att 
tro på det som görs samt veta att det som görs resulterar i någonting bra är betydelsefulla 
faktorer för medarbetarnas motivation.  
 
Johnson (2001) framhåller att monetära belöningar inte är den bästa belöningen vid 
måluppfyllelse och att icke monetära belöningar är mycket viktiga när det gäller att 
motivera de anställda för innovationer. Denna sorts belöning är relativt billig och kan 
resultera i högre motivation hos de anställda, dock förutsätts att medarbetarna är tillfreds 
med den aktuella lönenivån (ibid).  
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3.7 Analysmodell 
 
Med hjälp av analysmodellen nedan ska vi sammanfatta teorikapitlet dels för att öka 
förståelsen för valda teorier, dels för att visa sambandet mellan de olika teorierna i kapitlet 
och hur de påverkas av varandra. I vår uppsats koncentrerar vi oss på faktorer som skapar 
motivation för produktinnovation i teamarbete eftersom det är viktigt att medarbetarna i 
team skapar konkurrensfördelar till företaget genom att ta fram nya och flera idéer.    
 
 
Figur 3.1  
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Analysmodellen visar hur inre motivation, yttre motivation, belöningar samt 
arbetstillfredställelse påverkar team för att leda till produktinnovation. Vi har utifrån vår 
litteraturstudie valt att dela in viktiga faktorer och benämna dessa i vår analysmodell som 
nyckelfaktorer. Dessa nyckelfaktorer är inre-yttre motivation, belöningar och 
arbetstillfredställese i vårt teoriavsnitt har vi behandlat dessa närmare. 
För att sedan kunna mäta nyckelfaktorerna har vi identifierat ett antal indikatorer som vi 
undersökt närmare i vår undersökning genom telefonenkät. Teorin har sedan jämförts med 
hur de olika faktorer i verkligheten  leder till teamprestation vid skapandet av innovationer.  
 
Innovation innebär att börja använda ett befintligt föremål på ett nytt sätt, eller att börja 
tillverka en gammal produkt på ett nytt sätt. Även idéer till varor som det inte skulle gå att 
patentera kan vara innovationer. Till exempel kan en tilltalande design på en cykel bli en 
framgångsrik innovation. Motsatt kan även en patenterad vara misslyckas med att bli en 
framgångsrik innovation. För att företag ska kunna öka sina konkurrensfördelar på 
marknaden är det viktigt att företag möter marknadens krav på nya produkter. För att lyckas 
med det måste företag vara innovativa genom att motivera anställda vid ett teamarbet till 
innovationer. Skapandet av innovationer är fylld med risker och osäkerheter och det gäller 
att företag har effektiva team som är villiga att möta risker och osäkerheter och att företag 
försöker påverka teamprestationer med olika faktorer. 

Belöningar  Arbetstillfredsställelse 

 
Team  

Nya ideer 
 
Utveckling 

 
Lansering  
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4. Analys och resultat 
 
I den slutliga analysen av enkätundersökningen, ställs empirin i en jämförelse med teorin 
enligt vår analysmodell. Uppsatsens syfte består i att analysera sambandet mellan 
teamarbete och de olika fakrotorer som vi tidigare nämnt i strävan att skapa 
produktinnovations. 
 

4.1 Faktoranalys 
 
Vid faktoranalysen genomfördes först ett test utifrån de frågeområden som enkäten 
grupperats efter. Det visade sig att enkätfrågorna  relaterade till fyra variabler och de är 
yttre motivation, inre motivation, belöning och arbetstillfredställelse vilka kan ses i tabell 
4.1.  
 
Tabell 4.1 
 Variabler 
  Belöningar Arbetstillfredställelse Inre motivation  Yttre motivation  
YM2.Bonus       ,817 
YM3.Förmån      ,800 
IM1.Ansvar     ,874  
IM2.Befordran     ,734  
Belö.Ansvar ,686     
Belö.Engagerade ,792    
Belö.Pröva ,861    
Belö.Gjorda ,875    
Belö.Planerar ,830    
AT1.Tillfreds  ,781   
AT2.Spännande   ,843    
AT3.Värt.besväret   ,817    
AT4.Åstadkommit   ,746   

 
 

4.2 Korrelationsanalys 
 
Här  undersöktes om det finns ett samband mellan variablerna och om sambandet beror på 
naturliga skäl även av intresse att få en uppfattning om hur starkt sambandet är. Det krävs 
givetvis ett starkt samband mellan variablerna när vi ska diskutera resultatet och för att vi 
skall tro på vår hjälpvariabel. Styrkan hos sambandet mellan två variabler mäts med 
korrelationanalys. 
 
Moore (2004) skriver att det uppstår perfekt korrelation mellan två variabler om man 
utifrån värdet på en variabel exakt vet vilket värde variablerna har på den andra variabeln. 
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Om å andra sidan vetskap om värdet på den ena variabeln inte ger någon information om 
värdet på den andra variabeln sägs de båda variablerna vara oberoende (ibid). 
 
Frågor visade vid den statistiska bearbetningen, (se tabell 4.2) att en del variabler inte har 
tillräckligt stark relation med övriga variabler för att kunna hänföras till en bestämd faktor. 
Medan andra variabler visade ett starkt samband mellan de som vi ska redovisa i detta 
kapitel. Vilket vi kommer att analysera närmare i avsnitt (4.5 Analys). 

 
   1 2 3 4 5 6 7 
1. Process 
     TEAM 

Pearson Correlation        

  Sigifikantnivå         
2.Process  
Crossfuntional 
   team 

Pearson Correlation 
,754       

  Sigifikantnivå ,000        
3. PProcess Pearson Correlation ,273 ,180      
  Sigifikantnivå ,023 ,138       
4. Putfall Pearson Correlation ,341 ,246 ,193     
  Sigifikantnivå ,004 ,041 ,112      
5.Yttre  
   Motivation 

Pearson Correlation -,233 -
,240 -,168 -,065    

  Sigifikantnivå ,054 ,047 ,169 ,598     
6. Inre  
   Motivation 

Pearson Correlation -,173 -
,008 ,122 -,183 ,127   

  Sigifikantnivå ,156 ,947 ,319 ,133 ,297    
7. Belöning Pearson Correlation ,171 ,150 ,322 ,216 -

,179 ,255  

  Sigifikantnivå ,160 ,220 ,007 ,075 ,141 ,035   
8. 
Arbetstillfredställelse 

Pearson Correlation ,273 ,141 ,509 ,137 -
,172 ,142 ,475 

  Sigifikantnivå ,023 ,249 ,000 ,263 ,159 ,246 ,000 
 
Tabell 4.2  
Värdena i tabellen visar sambandet (korrelationsvärde och signifikansnivå) mellan 
faktorerna vid skapandet av framgångsproduktinnovation. 
 

4.3 Regressionsanalys 
 
Efterskattad regression testade vi för att se om variabeln tillfredställelse är signifikant skild 
från noll och har påverkan i produktinnovationsframgång.  De variabler som ingick i 
regressionsanalysen är yttre motivation, inre motivation, belöning och 
arbetstillfredställelse. De här variablerna ingår för att mäta sambandet mellan dessa och 
oberoendelvariabel (produktinnovation) som har använts för att mäta sambandet i processen 
och utifrån korrelationskoefficienten tolka sambandets styrka. Korrelationskoefficienten är 
ett mått på graden av linjärt samband mellan variablerna. Sambanden ska vara linjära 
samband mellan oberoende variabel och beroende variabel för att klassificeras som starkt.  
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För att kunna avgöra vilka variabler som har störst betydelse för 
framgångsproduktinnovation utfördes en regressionsanalys. I analysen användes en modell 
där alla variabler  plockades in i en ordning som styrs av faktorernas partiella korrelation 
med den beroende variabeln. Variablerna som ingick i regressionsanalysen var studiens 
bakgrundsvariabler, frågor som avsåg mäta: yttre motivation, inre motivation, belöning 
samt arbetstillfredställelse. Analysen visade att arbetstillfredställelse har starkast effekt på 
framgångsproduktinnovation (signifikant 0,000). 
 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 8,107 4 2,027 6,054 ,000(a) 
 Residual 21,428 64 ,335   
 Total 29,535 68    
 
Tabell 4.3 
De variabler som ingick i regressionsanalysen är yttre motivation, inre motivation, 
belöning och arbetstillfredställelse, de här variablerna ingår för att mäta sambandet 
mellan dessa och oberoendelvariabel (produktinnovation) som har använts för att mäta 
sambandet i processen och utifrån korrelationskoefficienten tolka sambandets styrka. 
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4.4 Resultat analys   
I detta avsnitt analyserar, diskuterar vi resultaten från undersökningen och jämför 
resultatet med teorierna. Vi kommer enbart att analysera de resultat som är bestyrkta av en 
god trovärdighetsnivå.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2  

Belöningar  
(0,171) (0,160) 

Inre motivation  
(-,173) (-0,008)  

Yttre motivation  
(-0,233) (-0,240) 

Arbetstillfredsställelse 
(0,273) ( 0,023)

                Innovationsprocessen  

 
Team  

Nya ideer 
 
Utveckling 

 
Lansering  

 
 
 
Värdena till höger visar korrelations och signifikansnivån värdet visas till vänster för de 
faktorer som påverkar teamprestationer vid innovationsarbetet.  

 

4.4.1 Teamarbete 
 
I vår undersökning fann vi ett starkt samband (Korrelationen är 0,754) mellan hur stor del 
av tiden företaget procentuellt arbetade i tvärfunktionella team med hur stor del av tiden 
som företaget procentuellt arbetade i team. Signifikansnivån är på 0,000 vilket betyder att 
det är en stark sannolikhet att korrelationsvärde är en rättvisande värde. Resultatet visar att 
ju mer företagen arbetar i team vid utveckling av innovationer desto mer använder de sig av 
tvärfunktionella team. I enlighet med (Proehl, 1996) som beskriver att ju mer företag 
arbetar med team desto mer ökar behovet av variation med hänsyn till syfte, struktur och 
funktion, variationen i teamstruktur förekommer när team är tvärfuntionella. Sambandet får 
också stöd från (Parker, 2003) där teori beskriver att på grund av att team har en variation 
som erbjuder företaget konkurrensfördelar särskilt där snabbhet, anpassningsbarhet och 
nära kundkontakt värderas högt.  
  
När det gäller sambandet mellan teamarbetet och lyckad produktinnovation visade det sig 
finnas ett bra samband med en korrelationen på 0,341. Signifikansnivån låg på 0,004. 
Resultatet betyder att ju mer företag jobbar med team desto mer lyckad produktinnovation 
får de. Detta stöds av Ekvalls (1998) teori som säger att teamarbete är kreativt och 
medlemmarna brukar vara idérika, logiska och kritiska och att teamarbete blir än mer 
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produktivt om det råder en tillitsfull stämning bland medlemmarna.  
 
Hur stor del av tiden som ett företag arbetade i team visade sig ha ett negativt samband med 
yttre motivation, korrelationen är -0,233 men signifikansnivån här var 0,054 vilket gör att 
korrelationsvärdet är trovärdigt. Det betyder att ju mer företag jobbar i team desto mindre 
blir medlemmarna i team yttre motiverade. Detta stöds av (Samuelson, 1999) teori som 
nämner att individen i team  tappar motivationen,  bakomliggande faktorer till detta kan 
vara gruppbelöningar som leder till att individen förstår hur den egna insatsen bidrar till 
helheten. (Paul, 1991) teori stöder Samuelsons teori där Paul beskriver att bli 
uppmärksammad och belönad som individ betyder oerhört mycket för arbetsmotivationen.  
 

4.4.2 Inre och yttre motivation 
 
Att belöningar ger inre motivation har förväntats i denna studie. Korrelationen mellan inre 
motivation och  belöningar är på 0,255,  signifikansnivå på 0,035 vilket säger att sambandet 
är trovärdigt. Ett samband kunde konstateras mellan inre motivation och belöningar att ju 
mer företag belönar desto högre blir inre motivationen för indviderna, detta stöds av (Deci 
(1971) undersökningen där han kom fram till att belöningar tenderar att positivt påverka 
människors inre motivation för arbetet. Men belöningen måste vara av rätt karaktär, alltså 
anpassad på ett sätt att den tilltalar respektive individ i team. För att materiella belöningar 
leder till minskad inre motivation. Sambandet som konstaterades i denna studie avviker 
från Harvard (2003) som säger att inre motivation uppstår av individens eget intresse eller 
passion för arbetet.  
 

4.4.3 Arbetstillfredsställelse 
 
Det som förvånade oss mest är att belöningar skapar arbetstillfredställese  för innovatörer. 
Studien visade att korrelationen mellan belöningar och arbetstillfredställese  är 0,475 och 
signifikansnivå på 0,000. det betyder att ju mer medarbetarna blir belönad desto mer bli de 
tillfredställd på jobbet. Detta resultat avviker från (Berglund et al, 1990) teori som 
framhåller att arbetstillfredställelse skapas genom inflytande i arbetet, feedbak, 
gemenskapskänsla samt känner till sin egen arbetsinsats i arbetet. Resultatet avek från de 
teorierna som säger att tillfredställelse skapas genom arbetsrelaterade faktorer tillexempel 
trygghet, stimulans, positiv självvärdering och psykisk hälsa (Theandersson, 2000). Eller 
genom individrelaterade faktorer  som utbildning, att individen upplever höga krav på 
jobbet (Lindström, 2005). Ytterligare faktorer beskrevs av (Kovner et al 2006) att många 
upplever att, bra stöd från ledningen, teamsammansättning, självbestämmande, 
organisatoriska begränsningar, möjlighet till att avancera, samt rättvis fördelning av arbetet, 
bidrar till arbetstillfredsställelse  
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5. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser om det material vi skrivit om tidigare i 
analyskapitlet. Vi kommer enbart att diskutera de resultat som avviker från tidigare teorier. 
Vidare kommer vi att skriva en avslutande diskussion samt ge förslag till ytterligare 
forskning.  
 
Studien syftade till att att identifiera och förklara ett eventuellt samband mellan belöning, 
inre- yttre motivation och arbetstillfredställelse  med teamprestationer vid skpabandet av 
innovationer. Men alla samband kunde inte analyseras på grund av den negativa 
trovärdighetsnivå som vi fick från undersökningen. Däremot vi har analyserat de mest 
trovärdiga resultat som vi kunde hitta i undersökningen.  
 
Teamarbete förefaller att underlätta teamprestationer vid skapande av innovationer och det 
beror sannolikt på att team har flera olika medlemmar som har olika individuella skillnader 
och därmed angreppssätt. Samtidigt får företag inte glömma bort de konformativa krafter 
som finns i team.  
 
Belöningar ökar chansen för individen i teamet att bli arbetstillfredsställd på jobbet som i 
sin tur leder till att företag får en framgångsrik process. Belöningar är den signifikanta 
inverkan på arbetstillfredsställelsen och detta är det yttersta intressanta resultatet som vi har 
fått från denna studie. Tidigare forskningar kom fram till att det är andra faktorer som 
skaper arbetstillfredställelse och att belöningar skapar inre eller yttre motivation men i vår 
studie var fallet annorlunda, det blev att innovatörer är ej villiga att komma på nya ideer 
eller produkter utan att bli belönade.  Belöningar är drivkraften för innovatörer.  
 
Vår slutsats av detta resultat innebär att om företag ska få många framgångsrika 
produktinnovationer måste de locka innovatörer med belöningar som i sin tur skapar 
arbetstillfredställelse. Vilket har påverkan att medarbetarna blir mer produktiva vilket leder 
till en mer framgångsrik process. Men skulle företagen sluta belöna innovatörer för att få 
dem att bli mer arbetstillfredställda och vara mer kreativa skulle innovationer stanna av. 
Belöningar som rätt konstruerade användas som ett medel för att åskådliggöra för arbetarna 
vad de bör sträva och arbeta emot.   
 
Regressionsanalysen mellan våra faktorer och framgångsinnovationer visade sig ett positivt 
samband och detta innebär att arbetstillfredsställelsen ökar chansen för att få en 
framgångsrik produktinnovation.  Däremot yttre motivation, inre motivation samt belöning 
som förklarade ett samband med produktsinnovationsprocessen  har ingen påverkan på  
framgångsrik produktinnovation. 
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5.1 Avslutande diskussion 
 
Det är viktigt för företag att veta hur de ska göra för att förbättra företagets 
innovationsframgång, särskilt med tanke på den värld vi lever i. Dagens företag utsätts för 
en allt starkare konkurrens och då blir innovation allt viktigare eftesom det är ett sätt att 
skapa tillväxt och bibehålla resultat i en föränderlig värld.  
 
Det har forskats mycket om anställdas arbetstillfredsställelse i företag. Det vår studie har 
visat på är betydelsen av arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelsen var en av de 
viktigaste faktorerna i vår studie och det bekräftar bara hur viktigt arbetstillfredsställelse är 
för anställda. Det är viktigt att göra de anställda nöjda så att de trivs på sina arbeten. 
Belöningssystemen ska vara kopplad till de operativa målen för att systemet ska vara ett 
verktyg för att nå de övergripande målen i företagen 
 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det result vi fick väckte många frågor som exempelvis: Varför har belöningar stor inverkan 
på innovatörer? Vilka bakomliggande faktorer gjorde att det blev så? Det skulle vara 
intressant om framtida forskningar både kvantitativt och kvalitativt, kan undersöka och ta 
reda på varför belöningar har en stor inverkan på innovatörer och undersöka detta fenomen 
specifikt. Vad lägger dessa innovatörer för innebörd i ordet belöningar? Det skulle vara 
intressant om det i framtiden forskades mer kring detta.  
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Bilagor 
DEL 1 – Effekter vid utveckling av innovationen. 
 
1. I genomsnitt anses den procentuella graden av framgångsrika produkter vara? 
0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 

      
 
 
Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
2. …går det snabbt att få ut produkter på marknaden ....................       
3. …håller vi budgeten vid utvecklingen av produkter..................       
4. …är kvalitén hög på de produkter vi utvecklar..........................       
5. …är personerna som utvecklat produkten nöjda........................       

I vårt företag…              
6. …har vi en bättre lönsamhet än konkurrenterna........................       
7. …har vi en bättre försäljningstillväxt än konkurrenterna ..........       
8. …har vi en bättre effektivitet än konkurrenterna.......................       
9. …är vi bättre på att ta fram framgångsrika innovationer än 

våra konkurrenter ...................................................................       
10. …står nya produkter för en större andel av vinsten än hos 

våra konkurrenter ...................................................................       
11. …är lönsamheten från nya produkter högre än hos våra 

konkurrenter ...........................................................................       
12. …är kvalitén på våra nya produkter bättre än 

konkurrenternas......................................................................       
13. …är designen på våra nya produkter, i form av funktionalitet 

och funktioner, bättre än konkurrenternas. ............................       
14. …är våra nya produkter endast mindre förbättringar av 

nuvarande produktutbud ........................................................       
15. …innehåller våra nya produkter en stor del ny teknisk 

kunskap ..................................................................................       
16. …liknar våra nya produkter i allmänhet de som 

konkurrenterna erbjuder .........................................................       
17. …skiljer sig användningsområdet för våra nya produkter helt 

från våra konkurrenters produkter..........................................       

Det senast slutförda innovations projektet i vårt företag…              

18. …ledde till mer nöjda kunder ....................................................       

19. …uppfyllde vinstmålen..............................................................       
20. …gav företaget konkurrensfördelar ...........................................       

 

 



 
Del 2. Teamarbete i innovationsprocessen 
 
1. Hur stor del av tiden använder ni team, där individer samarbetar, under ett 

innovationsprojekt? 
0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 

      
 
2. Hur stor del av tiden använder ni tvärfunktionella team, där individer från olika 

avdelningar/funktioner inom organisationen samarbetar, under ett innovationsprojekt? 
0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 

      
 
 
Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag är teamarbete … -3 -2 -1 0 1 2 3 
3. …viktigt för framgång i processen..............................................       
4. …inte hämmande för individuella prestationer...........................       
5. …något som används för att det ”ligger i tiden”.........................       
6. …något som sänker motivationen hos de anställda ....................       
7. …något som leder till bättre slutprodukter jämfört med 

individuella prestationer.........................................................       
8. …något där alla deltagarna bidrar i princip lika mycket i 

innovationsprocessen. ............................................................       

I vår organisation…              
9. …är marknadsföringsavdelningen/funktionen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................       
10. …är forsknings och utvecklingsavdelningen/funktionen en 

viktig enhet i innovationsprocessen .......................................       
11. …är tillverkningsavdelningen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................       
12. …är ekonomiavdelningen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................       
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Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
13. …har vi regelbundna möten för varje innovationsprojekt ..........       
14. …utvecklar de anställda kontakter sinsemellan. .........................       
15. …ger ledning och anställda ofta återkoppling till varandra. .......       

I vårt företag…              
16. …är ledningen aktiva i samband med innovationsarbetet...........       
17. …är kommunikationen med marknaden (dvs. vad kunderna 

efterfrågar) betydande vid innovationsarbetet. ......................       

18. …lyssnar företagsledare aktivt på personalens synpunkter och 
åsikter om innovationsarbetet. ...............................................       

19. …ger ledningen en hög grad av support. ....................................       
20. …lyssnar företagsledare mer på vissa individer än andra...........       

I vårt företag...              
21. …arbetar personal med liknande kunskaper och erfarenheter i 

samma team............................................................................       
22. …saknar teamets uppbyggnad betydelse för arbetet i 

innovationsprocessen. ............................................................       
23. …varieras medlemmar i teamet inför varje ny 

innovationsprocess. ...............................................................       
24. … anpassas arbetssättet till varje innovationsprocess.................       
25. …detaljstyrs arbetet i innovationsprocessen ...............................       

26. …följer varje innovationsprocess tydliga regler .........................       
27. …delar individerna i teamen liknande värderingar.....................       

28. …följer teamet en given mall för innovationsprocessen.............       
29. …följer teamet policys under innovationsprocessen...................       
30. …används tidigare beprövade arbetsformer under 

innovationsprocessen .............................................................       

31. …ligger ofta tidigare erfarenheter till grund för förslag och 
lösningar.................................................................................       

32. …använder sig alla i organisationen av liknande 
handlingsmönster vid utformning av innovationer ................       

33. …tar personalen mycket för givet under innovationsprocessen .       
34. …arbetar personalen mer eller mindre ”automatiskt” under 

innovationsprocessen .............................................................       
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Del 3 
 
Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 
Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
1. …är samarbete centralt...............................................................       
2. …utformas team efter medarbetarnas kunskapsområde ............       
3. …är team viktigare än individen................................................       
4. …är belöningarna baserade på teamprestationer........................       

5. …är belöningarna baserade på individuella prestationer ...........       
6. …belönar vi genom ökad lön .....................................................       
7. …belönar vi genom bonus .........................................................       
8. …belönar vi genom extra förmåner ...........................................       
9. …belönar vi genom ökat ansvar.................................................       

10. …belönar vi genom befordran ..................................................       
11. …belönar vi genom beröm.........................................................       
12. …är medarbetare passionerade över sitt arbete .........................       
13. …belönar vi att deltagarna tar stort ansvar ................................       
14. …belönar vi att deltagarna är mycket engagerade .....................       

15. …belönar vi att deltagarna prövar nya möjligheter....................       
16. …belönar vi att deltagarna får saker gjorda ...............................       
17. …belönar vi att deltagarna planerar ...........................................       
18. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är tillfredställande........       
19. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är spännande................       

20. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är värt besväret ............       
21. …tycker de flesta deltagarna att jobbet ger en känsla av att 

ha åstadkommit något ...........................................................       
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Del 4 
 
Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
helt 

Vid utveckling av innovationer I vårt företag... -3 -2 -1 0 1 2 3 
1. …är det god kommunikation mellan avdelningarna...................           
2. …är information öppet delad mer än på en ”need to know 

basis”......................................................................................           
3. …sker kommunikation främst genom formella kanaler såsom 

brev, möten m.m ....................................................................           
4. …är beslutsvägarna snabba.........................................................           
5. …delegeras beslut till lämpliga personer....................................           
6. …har vi korta beslutsvägar. .......................................................           
7. …är alla hängivna de mål som vi har inom 

innovationsprocessen .............................................................           
8. …är mål i relation till innovationsprocessen tydliga för alla 

deltagare .................................................................................           
9. …är målen i organisationen formella (tydligt dokumenterade)..           
10. …delar många med sig av sina åsikter (under diskussion).........           
11. …tillåter vi olika perspektiv att komma fram.............................           
12. …väger chefens ord tyngre i diskussioner i 

innovationsprocessen .............................................................           
13. …uppmuntras medarbetarna att utveckla sina kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter ...................................................           
14. …har medarbetarna tillräcklig frihet att nå sina mål ..................           
15. …arbetar vi med kontinuerlig utveckling för våra medarbetare.           
16. …känner medarbetare att här kan de fatta djärva beslut även 

om resultatet är oklart. ...........................................................           
17. …försöker medarbetare lära av misstag istället för att skylla på 

något/någon............................................................................           
18. …anser vi att risktagande kan leda till ny kunskap ....................           
19. …är det en klar koppling mellan människors individuella mål 

och företagets produktutvecklingsmål ...................................           
20. …tenderar medarbetare att arbeta i team eller i nära samarbeten 

hellre än individuellt ..............................................................           
21 …arbetar medarbetare effektivt tillsammans för att lösa 

problem och få jobbet gjort, oberoende av avdelningsgränser.           
22 …uppmuntras medarbetarna till att vara kreativa.......................           
23 …stimuleras medarbetarna för att vara mer kreativa..................           
24 …uppmuntras medarbetarna att uttrycka sina idéer och tankar..           
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Definitioner: 
 
Innovation 
Med innovation avses en ny produkt eller tjänst som lanserats på marknaden. 
 
Innovationsprocess 
Med innovationsprocess avses alla steg från idé till lanserad en innovation. 
 
Innovationsprojekt 
Med innovationsprojekt avses arbetet med en innovation som avsats resurser under en 
begränsad tidsperiod.  
 
Innovationsarbetet 
Med innovationsarbetet avses arbetet med att ta fram en innovation. 
 
Policys 
Med policys avses grundprinciper för deltagarnas handlande i innovationsprocesser. 
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