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Bild 1. Framsida: Creative commons (2019)  



Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla er på Volvo CE för ert förtroende, varma välkomnande 
och för att ni ställt upp och deltagit i vår studie. Vi hoppas att slutprodukten kommer bidra med nytta 
och skapa ett mervärde för er. Utan er hade denna studie inte varit möjlig! Tack till vår handledare 
Peter Selegård för stort stöd, tålamod och vägledning, du har varit vårt lugn i stormen. Även tack till 
Tomas Backström, vår examinator och tack till Erik Lindhult för dina tankenötter. Vi har stundtals 
blivit förvirrade men vi hade inte nått lika långt utan den förvirringen.   
  
Ni är en rad andra människor där ute som även förtjänar ett tack. Till er studiekamrater; tack för att ni 
inspirerat och delat med er av tankar och idéer. Till våra nära och kära; tack för ert tålamod och varma 
famnar som torkat våra tårar när de runnit och tack för att ni delat vår glädje i framgångarna. Sist men 
inte mins vill vi tacka varandra! Denna process har varit minst sagt omskakande. Det har funnits 
stunder fulla av hopp och glädje och det har funnits stunder av förtvivlan och uppgivenhet. I allt slit 
och hårda arbete har det hela tiden funnits ett driv framåt och nu står vi här. ÄNTLIGEN är vi klara. 
Vi gjorde det! Den största lärdomen vi tagit med oss är att man inte förstår vad man håller på med 
fören det är över.   
  
  

“Ju mer man vet desto mer inser man hur lite man vet.” 
-Socrates 
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Sammanfattning 
Datum: 18 juni 2019 
  
Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15 HP 
  
Institution: IDT, Akademin för Innovation, Design och Teknik, Mälardalens högskola 
  
Författare: Michelle Johnsson & Anna Liljestrand 
          
Titel: Hur främjas Innovationsförmågan? En jämförande studie som undersöker likheter och 
skillnader mellan ledar- och medarbetarperspektivet.  
  
Handledare: Peter Selegård 
  
Nyckelord: Innovationsförmåga, medarbetare, ledarskap 
  
Forskningsfrågor: (1) Hur främjas innovationsförmågan utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv 
inom ett globalt företag? (2) Vad behöver medarbetarna för att förbättra sin innovationsförmåga? 
  
Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur innovationsförmågan främjas i ett stort globalt företag 
utifrån ett ledarskapsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. 
  
Metod: Studien är en jämförande studie som tillämpar kvalitativ metod med en induktiv ansats. Den 
empiriska insamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. 
  
Resultat: Denna studie visar vikten av gemenskap, öppet klimat, förtroende, minskade hierarkiska 
kanter, tydlig kommunikation, flexibilitet och inspirerande ledarskap. Ledare har ett otroligt stort 
inflytande på innovationsförmågan och kreativitet. Ett innovationsfrämjande ledarskap tycks vara det 
öppensinnade, engagerande och teambyggande. Samarbetet och gemenskapen i arbetsgruppen är 
essentiellt för kreativitet och innovativationsförmåga. 
 

Abstract 
  
Date: 18th of June 2019 
  
Level: Bachelor of science in innovation technology 
  
Institution: IDT 
  
Authors: Anna Liljestrand & Michelle Johnsson 
  
Title: How to promote innovation capability? A comparative study that examines similarities and 
differences between the leadership and employee perspective. 
  
Mentor: Peter Selegård 
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Keywords: Innovation capacity, co-workers, leadership 
  
Research questions: (1) How is innovation capacity promoted from a leadership perspective and 
employee perspective within a global company? (2) What do the employees need to improve their 
innovation ability? 
  
Purpose: The purpose of the study is to compare how innovation capacity is promoted in a large 
global company from a leadership perspective and an employee perspective. 
  
Method: The study is a comparative study that applies a qualitative method with an inductive 
approach. The empirical collection was conducted with semi-structured interviews. 
  
Result: This study shows the importance of community, open climate, trust, reduced hierarchical 
edges, clear communication, flexibility and inspirational leadership. Leaders have a tremendous 
influence on innovation ability and creativity. Innovation-promoting leadership seems to be open-
minded, engaging and team-building. The collaboration and the community in the working group is 
essential for creativity and innovation. 
 
 
 
 

Disposition 

            Fig.1 Illustration: Liljestrand (2019) 
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Inledning 
Detta avsnitt avser att presentera val av uppdragsgivare och problemformulering som gett motiv till 
att genomföra denna studie och med det även beskriva studiens syfte och frågeställning. Här 
behandlas även kunskapsbidrag, avgränsning och operationalisering. 
 
Innovation och innovationsförmåga, vitala begrepp som blivit en grundläggande förutsättning för alla 
företags förmåga att överleva i en värld som befinner sig i ständig förändring och anses vara den 
viktigaste av alla faktorer som leder till företagens potential till framgång. Organisationssklimatet sägs 
ha en stor påverkan till företags förmåga till att kunna innovera. Genom att främja 
innovationsförmåga, engagera människor till innovation som sedan kan implementeras och förankras 
hos alla människor inom företag och organisationer. (Bozic & Köping, 2013-06-14; Cadwallader 
et.al., 2009; Hao, 2012; Johnsson, 2015) Denna studie är en komparativ studie som undersöker två 
motsatta fall, medarbetarens perspektiv och ledarens perspektiv med syftet att jämföra och analysera 
de två perspektivens skillnader om hur innovationsförmåga främjas vilket engagerar globala företag 
till innovation. 
 

Tidigare forskning hur innovation främjas 
Professor Konosuke Matsushita menar att i en långsam värld, när förändringarna är inkrementella, är 
det fokus på att se till att justeringar en grad till vänster eller höger inte stör hela systemet. I en värld 
med snabbare rörelse tvingas människor att ta större språng - genomföra helt nya strategier, 
organisationsövergripande re-engineeringsprojekt eller stora förvärv. Nu när världen rör sig snabbare 
tvingas företag därför att göra större språng, därför faller det sig naturligt att börja prata om “ledande 
förändring” (Kotter, 1997).  

Vidare enligt Kotter (1997) har vi nått en punkt där det inte går att lyckas med de flesta branscher 
genom en "hantering av förändringsprocess". Världen kommer inte att glida tillbaka i ett bekvämt, 
oligopolistiskt, regionalt ekonomiskt läge då det på dagens marknad råder osäkerhet och snabb 
föränderlig efterfrågan (Christopher, 2011; Melo et al, 2009; Norrman & Jansson, 2004; Akkermans et 
al., 2003).  Pfeiffer & Dögl (1986) nämner att anledning till förändring kan kopplas till oförutsägbara 
trender vilka kan försvinna snabbt eller utvecklas till något annat. Enligt Motwani et al. (2005) 
förväntas utmaningarna för globala företag att bli allt större och mer komplexa, en utmaning som för 
företag innebär att snabbt reagera och anpassa sig med tekniska förändringar för att uppfylla 
kundernas efterfråga och önskemål (Venkateswaran & Son, 2007; Christopher, 2011). På grund av 
snabb föränderlig efterfråga lyfter Akkermans et al. (2003) hur nödvändigt det är med snabbare och 
mer omfattande utbyte av information mellan aktörer i försörjningskedjor. I teknisk väg kräver det 
bättre affärssystem samt förbättrade IT-verktyg för att kunna integrera de olika parters i en 
försörjningskedja. Loebbecke & Powell (1998), Van der Meer, (2000) och Fredriksson (2006) 
benämner vikten av en sammansmältning av verksamheternas olika processer för att vara mer 
konkurrenskraftiga. Dagens innovationsprocesser har utvecklats över tid och baseras på interaktion 
och samarbete (Luhn, 2017-04-28), Kotter (1997) nämner att implementering av innovation och 
förändring är idag väldigt komplicerade processer i takt med att företagen blir allt större och mer 
komplexa, vilket kan bero på såväl som både individuella och gruppens insatser (Backström et al., 
2011, Haner, 2005; Johnsson, 2015).  
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Tidigare forskning pekar på att det finns starka behov av att öka innovationsarbetets hastighet för 
organisationer att vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till snabbt växande marknader (Johnsson, 
2015). Forskare är överens över vikten av tillväxt och konkurrenskraftighet och för att vara flexibla i 
komplexa processer krävs det lilla extra, nämligen innovationsförmågan. Vilket ses som den viktigaste 
faktorn för att individer skall se potentialen i hur framgångsrika organisationer kan vara och anses 
vidare vara en viktig drivkraft för tillväxt och konkurrenskraft. (Bozic & Köping, 2013-06-14; 
Cadwallader et.al., 2009; Hao, 2012; Luhn, A, 2016-04-28). För att kunna betraktas som innovativ 
innebär det att att kunna tänka “utanför lådan” men det handlar inte enbart om bra idéer. Det är en 
kombination av bra idéer, motiverad personal och en instinktiv förståelse för vad kunderna efterfrågar 
och vill ha (Tidd & Bessant, 2013). Tydliga mönster pekar på mot att nyckeln för att kunna bygga en 
innovativ organisation är tack vare människorna i den och att utmaningen ligger i att locka fram ett bra 
beteende hos människor för att ett innovativt arbetsklimat skall blomstra (Tidd & Bessant, 2013). Idén 
om högt engagemang för inkrementell innovation är inte ny och bygger på förutsättningen att alla 
människor kan skapa en kreativ problemlösande aktivitet, men människors föredragna beteendestilar 
är inte alltid att luta sig mot ett radikalt uttryck för innovativt främjande (Kirton, 1980). Det finns 
flertal faktorer varför organisationer ständigt behöver utvecklas (Wilkens et al., 2006; Luhn, 2017-04-
28). Tidigare forskning är enig om att framgången till innovation ligger i att skapa effektiva team, för 
detta krävs kreativa organisationsklimat. Enligt Tidd & Bessant (2013) räcker det inte med att ha ett 
kreativt klimat för att främja innovationsförmåga men det finns flera bidragande komponenter och 
nyckelfaktorer som bidrar till att innovationsförmågan ökar. För att öka innovationsförmåga bör det 
finnas en tydligt formulerad vision med ett delat syfte och mål, där ledarna är öppna och engagerade 
med en vilja att vara innovativa. Genom att organisationen erbjuder flexibla och lämpliga strategier 
som möjliggör kreativitet, lärande, samverkan och integrerande samt möjliggöra för individerna att 
inte alltid följa reglerna till punkt och pricka. Nyckelpersoner har också stor betydelse för 
innovationsförmåga som sätter press och vill se resultat. (Tidd & Bessant, 2013). 
  
För att nå upp till målen behövs de mer effektiva, multifunktionella arbetsteam - svårigheten som 
tidigare nämnd är att använda människorna på rätt sätt för problemlösning vilket innebär att 
medlemmar som ingår i teamet bör vilja ha förmågan att samarbeta med andra. De sista 
komponenterna och nyckelfaktorerna innebär att lägga vikten vid att inkludera och involvera 
människor för att ständigt vilja förbättra och utveckla sig. För ett kreativt klimat är det viktigt att 
människor motiveras och får möjlighet att tänka nytt och det är i organisationen fokus och intresse att 
ta hänsyn till kundernas efterfrågan för att kunna leverera något värdefullt till marknaden. (Tidd & 
Bessant, 2013). Det är viktigt för företag att ha innovationsförmåga för att kunna bedriva 
innovationsarbete. Organisationers innovationsförmåga handlar delvis om lärande organisationer och 
förmågan att se dess potential, där arbetet sker proaktivt genom att kunna förutse och ställa 
förändringar i relation till vad som sker i verkligheten. Detta genom personliga bidrag för att 
tillsammans identifiera och utveckla organisationen till något bättre. (Luhn, 2017-04-28). 
 

Uppdragsgivare 

VOLVO CE (construction equipment) global i Eskilstuna tillverkar anläggningsmaskiner och är en del 
av volvogruppen och moderbolaget VOLVO AB. De är ledande internationell tillverkare av 
premiumbyggnadsutrustning och med sina 14 000 anställda är de ett av de största företagen inom 
industri. Volvo CE verkar på en marknad av etthundrafyrtio olika länder. Region Europe, Middle east 
& Africa (EMEA) är en del av Volvo CE global och är stationerade i Eskilstuna. Avdelning EMEA är 
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en säljregion som består av både globala funktioner och regionala funktioner och ansvarar för både 
försäljning av maskiner samt eftermarknad, genom att tillgodose och behandla deras marknader med 
service och finansiella tjänster inom den regionen. 
 

Uppdragsbeskrivning 

Tidigare forskning har visat att det är lätt hänt att ledare har en uppfattning om hur de beter sig i sitt 
ledarskap som inte alltid stämmer överens med hur medarbetarna uppfattar det (Setili, 2017). Volvo 
CE arbetar mycket för att skapa ett gemensamt klimat och minska klyftan mellan alla steg i hirearkin. 
Det finns mycket vilja och en positiv attityd gentemot förändring för förbättring. För cirka två år sedan 
började Volvo implementera ett mer agilt förhållningssätt, naturligt för de flesta och mer utmanande 
för andra, vilket innebär att de alltså fortfarande befinner sig mitt i en stor övergångsfas. Att arbeta 
agilt innebär att mervärde skapas genom fokus på individer och interaktioner framför processer och 
verktyg samt anpassning till förändring framför att följa en plan. Istället för att strikt genomföra ett 
projekt steg för steg så ger det agila förhållningssättet mer frihet att göra om, gå tillbaka, ändra och 
diskutera förändringar vartefter. Det är en levande process (Gustavsson, 2013). Dessutom har Volvo 
CE under de senaste tio till femton åren vuxit enormt mycket, vilket innebär att det är fler aktörer som 
är involverade i processerna, allt fler blir specialister och därmed förlorar rollerna sin bredd. Ledare 
inom CE- koncernen menar att dessa faktorer för med sig svårigheter vad gäller kommunikation, 
interaktion och samarbete både på och mellan avdelningar, på grund av att allt blir mer komplext. De 
upplever att det är svårt att skapa en gemensam bild över vem som gör vad och vilket ansvarsområde 
alla har. Därmed blir det även svårt att veta vem man ska vända sig till på grund av dessa oklarheter. 
Detta är förstås också en bidragande faktor till en mer problematisk och tidskrävande kommunikation 
och även att innovationsförmågan påverkas till det sämre. (Respondenter, 2019).  
  
Det som ligger till grund för att Volvo CE vill arbeta för att förbättra innovationsförmågan är att det är 
viktigt för organisationer att vara snabbfotade och effektiva för att hålla sig kvar ute på marknaden. 
Det gäller att hänga med i den snabba utvecklingen och se till att ge sina kunder bästa möjliga service 
samt möta deras behov. Innovationsförmågan är den viktigaste faktorn för organisationens 
framgångsrika prestation, det anses vara en viktig drivkraft för tillväxt och konkurrenskraft. 
(Cadwallader et.al., 2009; Hao, 2012). Produktmässigt arbetas det ständigt med utveckling, 
förbättringar och innovativa lösningar och det finns en vilja att även implementera mer innovation i 
sättet det arbetar på. Utifrån ledarnas perspektiv råder det inga tvivel om att det finns innovativa 
förmågor bland medarbetarna. Utmaningen är att lyfta fram dessa och motivera dem till att 
kontinuerligt lägga fram sina innovativa tankar och idéer, stora såväl som små. Det som upplevs vara 
en brist är tid och utrymme till att sitta och fundera ut något nytt och nyttigt men även tillgängligheten 
till att presentera förslag. Medarbetarna kan idag vända sig till närmaste chef om de har förslag och 
idéer, men det saknas något större forum för detta. I dagsläget arrangerar Volvo öppna forum någon 
gång per år där alla är välkomna att komma med förslag på förbättringar och innovationer. Det som 
önskas är ett lättare sätt att lägga fram sina förslag på, ett sätt som inte är bundet till något specifikt 
forum utan där medarbetarna får en chans att vara mer spontana när de får en idé ‘här och nu’. 
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Problematisering 
För globala företag är det vitalt att ständigt förbättra sig för att hålla sig kvar på global marknad, för att 
vara kvar krävs det att vara konkurrenskraftiga mot andra aktörer som kan träda in på marknaden och 
försöka utmana deras marknader med produkter och tjänster som attraherar kunderna bättre. I takt med 
att komplexiteten ökar ligger det därför i företagets intresse för företag att tänka utanför boxen för att 
tekniskt hinna med i kundernas snabbt föränderliga önskemål och efterfråga för att fortsätta vara störst 
på den globala marknaden. (Akkermans et al., 2003; Christopher, 2011; Johnsson, 2015; Melo et al, 
2009; Norrman & Jansson, 2004; Motwani et al., 2005; Venkateswaran & Son, 2007). Detta innebär 
att företag inte har all tid i världen med tanke på hur snabbt allting förändras idag, innovationsförmåga 
är en förutsättning för att innovera och är en viktig nyckelfaktor för att ständigt kunna förbättra sig och 
vara mer konkurrenskraftiga. Flertalet forskare stödjer detta och betonar vikten av detta företagens 
förmåga till innovation (Schumpeter, 1934; Burns och Stalker, 1961; Porter, 1990; Tomas et al., 
2004). 
  
Enligt Tidd & Bessant (2013) handlar förmåga att innovera av en kombination utav motiverad 
personal, bra ideér samt förståelse för vad kunden efterfrågar, det är företaget uppgift att upptäcka och 
bemöta de behoven. (Akkermans et al. 2003) lyfter hur nödvändigt det är med snabbare och större 
utbyte av information mellan aktörer i en försörjningskedja. (Loebbecke & Powell, 1998, van der 
Meer, 2000 och Fredriksson, 2006) benämner vikten av en sammansmältning av verksamheternas 
olika processer för att vara mer konkurrenskraftiga. Människorna anses vara företagets bästa tillgång 
och tidigare forskning tyder ytterligare på för att kunna bedriva innovationsledning krävs det en 
kreativ kombination av individer som samarbetar med en salig blandning av människor av olika 
kunskapsperspektiv, expertis och erfarenhet. Dock finns det en mer cynisk synvinkel av detta och det 
är att organisationer fortfarande ser människor som en del av problemet, snarare än nyckel till 
lösningen. Idag finns en medvetenhet att ständigt förbättra sig och företag bör ha en innovativ ådra, 
alltså förmågan att innovera, vilket innebär att motivera människor att tänka nytt och “utanför lådan” 
vilket inte alltid handlar om bra och många ideér. (Tidd & Bessant, 2013) 
  
Företagen strävar idag för att öka sin förmåga att innovera och att ständigt förbättra sig ha en hög 
konkurrenskraftighet, med andra ord vara bättre än andra som vill befinna sig på samma marknad. För 
att öka innovationsförmågan vill företag få människor att tänka nytt, sätta företagets mål, visioner och 
intresse i fokus och ta hänsyn till vad kunderna efterfrågar för att kunna leverera något värdefullt till 
marknaden (Johnsson, 2015; Tidd & Bessant, 2013). Företag idag vill att det skall finnas en tydlighet 
över ansvarsområden, en gemensam bild av vision och mål och skapa bättre kommunikation för på så 
sätt främja innovationsförmågan. 
 
Tidigare forskning indikerar på att det organisatoriska klimatet är viktigt för innovationsförmågan och 
ytterligare att ledare i framtiden spelar en viktig roll för att innovationsförmågan främjas vilket 
forskare anser vara fundamentalt för tillväxt och konkurrenskraft. (Bozic & Köping, 2013-06-14; 
Cadwallader et.al., 2009; Hao, 2012; Luhn, A, 2016-04-28). Dock är lätt hänt att ledare har en 
uppfattning som inte alltid stämmer överens med medarbetarnas uppfattning (Setili, 2017).  Idag finns 
det dock få jämförande studier om hur medarbetare- och ledarperspektiv överensstämmer eller skiljer 
sig från varandra om hur innovationsförmågan främjas inom globala företag. Vad behöver 
medarbetarna från ledarna för att innovation ska växa fram? Mycket idag syftar till hur ledaren bör 
leda och motivera människor för att de ska öka sin innovationsförmåga, vilket leder till innovation. 
Frågan är om medarbetaren överensstämmer med ledarna om hur innovation och innovationsförmåga 



 12 

främjas inom ett globalt företag? Vikten och grunden i en jämförande studie är dess förmåga att fånga 
de särskiljande dragen i två eller fler fall vilket fungerar som en utgångspunkt för teoretiska 
reflektioner som analyserar skillnader om medarbetare och ledares perspektiv om hur 
innovationsförmåga och innovation främjas inom ett globalt företag. Själva jämförelsen av denna 
studie kan komma att ge idéer till utveckling av begrepp som är relevanta utifrån de teorier som 
genereras. (Bryman, 2011). 
 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra hur innovationsförmågan främjas i ett stort globalt företag utifrån ett 
ledarskapsperspektiv med ett medarbetarperspektiv. 
 

Frågeställning 

• Hur främjas innovationsförmågan utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv inom ett globalt 
företag? 

• Vad behöver medarbetarna från ledarna för att förbättra sin innovationsförmåga? 
 

Kunskapsbidrag 
Kunskapsbidraget som studien syftar till att bidra med är att undersöka vad ledare och medarbetare 
säger behövs i en stor global organisation för att innovationsförmågan ska främjas. Sedan kopplas 
empirin till teori för att se vad tidigare forskning har visat angående detta. De teoretiska 
referensramarna kommer att analyseras utifrån den empiriska data som studien genererat och på så sätt 
stärkas eller förkastas. Det som undersöks är bland annat hur viktigt frihet under ansvar, gemenskap, 
förtroende, öppenhet och kommunikation är för innovationsförmågan.   
 

Avgränsning 
VOLVO AB är ett globalt företag och vissa avgränsningar har gjorts för att göra denna studie 
genomförbar. Till att börja med har studien avgränsats till att genomföra undersökningarna på 
företagsgruppen Volvo CE i Eskilstuna. Vidare, utifrån Volvo CE, är studien avgränsad till att utgå 
från en ledningsgrupp på sex personer där tre stycken av dem valts ut som respondenter, likaså fyra av 
dessa ledares medarbetare. Respondenterna arbetar på olika avdelningar, i samma byggnad, samt att de 
som har ledarroller är verksamma som chefer för flera olika arbetsteam, några av dem utomlands. 
  
Studien avgränsar sig till att undersöka upplevelsen av ledarskapet. Både hur ledarna själva upplever 
att de för sitt ledarskap samt hur medarbetarna upplever det. Studien ämnar inte undersöka hur 
medarbetarna gör utan endast deras upplevda bild av ledarskapet och hur det främjar 
innovationsförmågan.  
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Begreppsförklaringar 
De begrepp som används i studien förklaras under denna rubrik för att förtydliga på vilket sätt de 
definieras utifrån studiens perspektiv. 
  
Innovation 
Innovation kan används med andra utbytbara termer såsom; nya idéer, radikal, förändring och 
kreativitet (Waite, 2013). Det kan även en framgångsrik introduktion av nya produkter, tjänster, 
processer eller affärsmodeller (Kliewe, Davey, Baaken, 2013). Det är en process som kan delas i två 
huvudsteg: idégenerering och konceptrealisering (Bel, 2010). Innovation definieras i den här studien 
som något nytt och nyttigt samt hela processen från idé till implementering.  
 
Innovationsförmåga 
Kreativa idéer är första steget för innovation och samspelet mellan individers kompetens, kreativa 
tankeförmågor och motivation är de faktorer som skapar kreativitet. Att sedan komma ut med en ny 
produkt eller förbättra en befintlig produkt, process eller affärssystem är innovation (Thiruvenkadam 
& Sampath Kumar, 2018). Enlig Tidd & Bessant (2013) betraktas man som innovativ då man lever 
och andas “utanför lådan” och det handlar inte enbart om att komma på bra idéer, utan det är 
kombinationen av bra idéer och motiverade medarbetare som eftersträvas. Innovationsförmåga 
definieras här alltså som förmågan att vara kreativ, motiverad, komma med idéer samt att samspela 
med andra för att generera idéer och utvecklings/förbättringsförslag. 
  
Innovera 
Innovationsförmåga är en förutsättning för att kunna innovera vilket i sin tur är en viktig nyckelfaktor 
för att ständigt kunna förbättra sig och vara mer konkurrenskraftiga. (Schumpeter, 1934; Burns och 
Stalker, 1961; Porter, 1990; Tomas et al., 2004). Innovera definieras i denna studie som den 
implementerade innovationsförmågan - när innovationsförmågan sätts i praktiken.   
  
Innovationfrämjande ledarskap 
Innovationsledarens roll är främst att inspirera till att generera nya idéer, skapa visioner och strategier 
(Bel, 2010; Hao, 2012). En bra innovationsledare utmärker sig som en person som besitter de två 
konflikterande färdigheterna kreativitet och disciplin. Dessa personer har en förmåga att både upptäcka 
möjligheter och genomföra dem (Bel, 2010). 
  
Medarbetare 
Medarbetare definieras som ett samlingsnamn för den anställde arbetstagaren, löntagare, personal, 
arbetaren eller tjänsteman. (Tengblad, 2010). 
 
Organisationsklimat 
Organisationsklimat är ett socialt fenomen där klimatet utgörs av sociala interaktioner samt 
individernas gemensamma tolkning av perceptioner om vad som sker i organisationen (Törner, 2010). 
Det organisatoriska klimatet tydliggör anställdas beteende i en organisation baserat på accepterade 
värderingar, övertygelser och antaganden (Thiruvenkadam & Sampath Kumar, 2018). 
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Teori 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som studien utgår ifrån. Dessa är kopplade till 
innovation, innovationsförmågan, ledarskapet och medarbetaren. 
 

Innovation 
När det pratas om innovation kan det ofta används med andra utbytbara termer såsom; nya idéer, 
radikal, förändring och kreativitet (Waite, 2013). Just kreativitet är en term som väldigt ofta blandas 
ihop med innovation och många använder dessa två termer med ett likhetstecken mellan sig. Denna 
förvirring uppstår ofta när organisationen inte har någon tydlig gemensam definition av innovation 
(Soken & Barnes, 2014). Kreativitet och innovation är snarare två fenomen som lever och verkar i 
symbios, kreativa idéer är nödvändiga för att kunna ta ett första steg inom innovation. Det som skapar 
kreativitet är samspelet mellan individernas kompetens, kreativa tankeförmågor och motivation. 
Kreativitet är frukten av individernas yttersta kompetens. (Thiruvenkadam & Sampath Kumar, 2018; 
Isaksson & Ekwall, 2010; Shalley & Gilson, 2004). Generellt sett anses kreativitet vara den första 
delen av innovationens problemlösningsprocess där fokus ligger på att identifiera problem och 
generera idéer, medan innovation är den avslutande delen då en lösning ska implementeras (Johnsson, 
2015; Waite, 2013; Thiruvenkadam & Sampath Kumar, 2018).  
 
Det finns alltså en skillnad mellan innovation och kreativitet, men den ena klarar sig inte utan den 
andra Processer som involverar kreativitet och innovation kan anses komplicerade pga. att det är 
beroende av både individuella och gruppens insatser. Det anses viktigt att skapa en gemensam bild 
över innovation och även en vision över hur det kan hjälpa organisationens mål. Denna process kan 
dock vara extremt problematisk inom stora företag på grund av de stora organisationernas komplexa 
natur (Backström et al., 2011, Haner, 2005; Johnsson, 2015; Kliewe, Davey, Baaken, 2013). 
Schumpeter (1934) menar att det är motsägelsefullt, därför att större organisationer är bättre 
katalysatorer för innovation. De har större möjligheter att investera i nya produkter eftersom de kan 
sälja dem till fler människor och skörda större belöningar snabbare (Waite, 2013). Utan vision kan 
strategisk analys riskerar innovation att hamna i ett trängt läge, det hindras att komma vidare eller 
valen blir godtyckliga. En vision som är svår att förstå och komma ihåg kan upplevas vara utan någon 
strategisk känsla hur företaget skall nå dit innebär att det bara är en dröm som aldrig kommer bli 
förverkligad. Vision bör vidare vara oklar och öppen för att kontinuerligt rikta, anpassa och att 
involverade personer skall kunna begå handlingar och användas i alla situationer. (Backström & 
Köping, 2010; Kotter, 1997). 
 

För att ytterligare närma sig innovation har innovationslag visat sig vara framgångsrika genom tydliga 
resultat. För att innovationslag skall kunna hantera komplexiteten och genomföra innovationsarbete 
krävs det att laget känner till väl framtagna innovationsprocesser och praktiska verktyg och kunskap 
om hur man är kreativ när man identifierar nya möjligheter samt hur man utför praktiskt 
innovationsarbete och hanterar gruppens dynamiska process. Att vara en del i ett innovationslag 
innebär möjligheten att se potentialen i organisationen, kunna bidra och öka innovationseffektiviteten 
som leder till hur framgångsrikt organisationers framtida utveckling. Högpresterande innovationslag 
motsvarar förändring; vilket innebär att organisationen måste förändras i viss mån för att på ett nytt 
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sätt kunna genomföra innovationsarbete. För att Innovationslag på rätt sätt skall kunna behöver stöd 
från sin ledning och behöver utrymme och empowerment för att bli högpresterande. (Backström et al., 
2011; Johnsson, 2015). 
  

Innovationsförmåga 
  

”Att förstå den inre och yttre kontexten är viktigt för att man ska kunna förstå en organisations 
möjlighet att förändras”. (Jacobsen, 2013/2012). 

  
I dagens samhälle råder det som tidigare nämnt hård konkurrens, innovation är nyckel och en 
förutsättning till en organisationsförmåga att överleva. Många företag är medvetna om detta men 
dessvärre är det inte många som är beredda att göra de förändringar som krävs för att skapa och 
upprätthålla ett innovativt organisationsklimat. Innovationsförmågan anses vara en viktig drivkraft för 
det innovativa klimatet och är den viktigaste av alla faktorer när det handlar om hur framgångsrikt en 
organisations prestation, tillväxt och konkurrenskraft är. Flertalet forskare betonar vikten av förmågan 
till innovation, för att kunna vara innovativ och kreativ krävs innovationsförmågan då den är en 
betydande förutsättning för en organisations framtida överlevnad och tillväxt. Detta för att företag och 
organisationer skall ha förmågan till att introducera nya processer, produkter och idéer bör de engagera 
sig för innovation och ha förmåga att introducera nya produkter, processer och idéer i en organisation. 
(Boznic & Köping, 2013-06-14; Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001; Burns och Stalker, 1961; 
Cadwallader et.al., 2009; Hao, 2012; Porter, 1990; Schumpeter, 1934; Tomas et al., 2004). 
 
Forskning visar att framtagna ledarskapsverktyg som väldefinierade roller, bästa praxis processer och 
formella ansvarsstrukturer är värdefulla men att det inte räcker för den innovativa förmågan. Nyckeln 
till att leverera både operativ excellens och innovation är att ha nätverk av informellt samarbete. Inom 
IT-organisationer i stora globala företag har visat att innovativa lösningar ofta och oväntat uppkommer 
genom informella och oplanerade interaktioner mellan individer som ser problem ur olika perspektiv. 
(Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).  Kotter (1997) benämner vikten av att inte fuska och inte ta lätta 
genvägar vid förändringsarbete i vägen till innovation. 
 
  

Innovationsfrämjande faktorer 

Innovationsförmågan anses främjas mer effektivt när människor samarbetar i grupp. Det finns ett 
behov av att kreativa innovationsteam skall ha förmåga att skapa innovation, arbeta effektivt för att 
vara så framgångsrika som möjligt är det viktigt att innovationsförmåga främjas (Luhn, 2017-04-28; 
Sawyer, 2007). Där multifunktionella innovationslag förekommer finns många positiva effekter, 
baserat på lagens prestanda. Man ser tydligt att produkter av högre kvalitet kommer snabbare ut på 
marknaden, minskad arbetsspänning, ökad arbetsnöjdhet, mindre tidspress, högre kvalitet och 
produktivitet. (Luhn, 2017-04-28). Uppkomsten av innovation är beroende av det gemensamma 
lärandet, idégenerering och idérealisering av intressenter i en organisation (Dovey, 2009). 
Organisationers kulturer sägs ha flera olika faktorer som påverkar förmågan till innovation (Boznic & 
Köping, 2013-06-14), Tidd och bessant (2013) lyfter några viktiga klimatfaktorer som tillit & 
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öppenhet, utmaning & engagemang, stöd & utrymme för idéer, konflikt & debatt, risktagande och 
frihet som påverkar innovationsförmågan, både positivt och negativt för en organisation. Forskare är 
överens om viktiga nyckelfaktorer för gott klimat som påverkar och skapar förutsättningar för en 
blomstrande innovationsförmåga (Cross et al., 2010; Kliewe, Davey, Baaken, 2013; Sawyer, 2007), 
vidare att betydelsen av kommunikation är ett grundläggande fenomen i organisationer. Organisationer 
med hög innovationsförmåga möjliggör kunskapsdelning, utveckling av förtroende och förmågan att 
övervinna organisatoriska hinder. (Luhn, 2017-04-28)  
 

Tillit och öppenhet 

Öppenhet och tillit, relateras ofta till emotionell säkerhet i förhållandet mellan individer, där 
människors känner att kompetenta, betydelsefulla med delade värderingar och gemensam vision. 
Förtroende grundar sig i tilliten och öppenheten och är ett grundläggande element för alla relationer, 
det skapar harmoni, minskar sociala friktioner, bygger och underhåller långsiktiga relationer samt 
genererar stödjande beteenden både inom och utanför en organisation. Förtroende anses därför vara en 
central del av företags fortsatta framgång för att nå strategiska mål. Förtroende är en social resurs, 
"inbäddad" i relationer mellan människor och det genereras genom interaktioner. (Kujala, Lehtimäki, 
Pucetaite, 2015; Dovey, 2009; Tidd & Bessant, 2013) 
  
Vid hög nivå av tillit mellan individer inom företag och organisationer vågar människor visa sig 
sårbara och lägga fram sina innovativa idéer och åsikter. Det krävs ett starkt förtroende för att 
människor ska våga uttrycka och erkänna sina individuella kunskapsbrister, både för sig själva och för 
gruppen. När öppenhet och tillit råder finns det en rak och öppen kommunikation, detta medför att 
människor vågar vara mer initiativtagande utan rädsla för att känna sig dum om idéerna inte fungerar. 
rädd för att känna sig dum om ideéra inte skulle fungera. I brist på tillit kan ledare räkna med att 
människor blir mycket mer rädda för att utnyttjas och att deras ideer och koncept blir stulna och att de 
får tillräckligt med erkännande för sitt arbete. När det råder brist av återkoppling och feedback om nya 
ideer kan man se att människor börjar hamstra på sig mycket data (information, mjukvara, material 
etc.) (Kujala, Lehtimäki, Pucetaite, 2015; Dovey, 2009; Tidd & Bessant, 2013) 
  
För att förtroende skall kunna existera måste tillit finnas men det är dock viktigt att veta att mycket 
förtroende kan binda och blinda delvis pg.a resultatet av individernas personlighet och erfarenhet. 
Produktiva arbetsförhållanden kan präglas av högt förtroende, men starka band och högt förtroende 
kan bli så pass starka att det organisatoriska klimatet påverkas. Om tillit och öppenheten är för hög kan 
förhållandet bli så starkt att tid och resurser ofta spenderas på personliga problem istället för att arbeta. 
I samhällsvetenskapen är en grupp individer som interagerar med varandra och delar liknande 
intressen kan bildas där det finns isolerade "fickor" av högt förtroende vilket kan leda till utanförskap 
för andra som inte ingår i den specifika gruppen. Det kan också leda till brist på att ifrågasätta 
varandra som i sin tur kan leda till misstag eller mindre produktivt resultat. (Kujala, Lehtimäki, 
Pucetaite, 2015; Tidd & Bessant, 2013). Cross, et al., (2010) instämmer på att samarbetet ofta ses som 
en dygd och att innovation främjas mer effektivt i grupp, kan för mycket samarbete på alltför många 
organisationsnivåer påverka innovationsförmågan negativt. Och att det är viktigt att minska 
nätverksanslutningar vid punkter där samarbete inte skapar tillräckligt med värde. 
  
Förtroende är också förknippat av anställdas känsla av viss grad av självständighet i rollen, där den 
anställde individuellt tolkar upplevelsen för att kunna genomföra sitt jobb. Dock begränsar 
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definierande roller beslutsfattningsgraden och kan påverka organisationssocialisering uppmuntrar 
anställda att internalisera kollektiva mål och värderingar. Det är viktigare att utveckla gemensamma 
värderingar, övertygelser om mål bland medlemmar i en organisation det anses lämpligare att förstärka 
och belöna beteenden snarare än att specificera uppgiftsrelaterade beteenden eller resultat. Individuella 
egenskaper spelar stor roll för definierade roller, inklusive erfarenhetsnivå, kompetens och kraft som 
ackumulerats över tiden arbetat för organisationen. (Tidd & Bessant, 2013). Vi kramar för den 
individuella belöningens natur, ledning bör tänka på att fördela resurser rättvist bland individer, 
avdelningar och verksamheter då den individuella belöningen tenderar att minska informationsutbytet 
och öka misstankar kring andras motiv, medan grupp- eller kooperativa belöningar är främjande för 
informationsutbyte och minskar misstankar om motiv. (Kujala, Lehtimäki, Pucetaite, 2015; Tidd & 
Bessant, 2013). 

 

Utmaning och engagemang 

Utmaning och engagemang är hur mycket människor är inblandade i daglig verksamhet, långsiktiga 
mål och visioner där människor får möjligheten att involvera sig i att tolka synlighet, uppdrag, syfte 
och mål för sig själva, gruppen och organisationen. Höga utmaningar och engagemang innebär att 
människor är självständiga, motiverade och inriktade på att bidra till en organisations framgång. 
Klimatet har en dynamisk, elektrisk och inspirerande kvalitet. Människor finner glädje och mening i 
sitt arbete, därför satsar de mycket energi. I motsats till situationen när människor inte engagerade och 
känslor av utanförskap och likgiltighet råder är den gemensamma känslan att apatisk attityd råder och 
brist av intresse för arbetet och interaktionen känns tråkig. (Tidd & Bessant, 2013). 
  
Om utmaning och engagemang är för låga kan organisationen apatiska människor i sitt arbete och 
allmänhet ointresserade personlig utvecklig eller frustration över organisationens framtid. Dock om 
utmaning och engagemang är för höga kan människor visa tecken på "utbränd" och uppfyller inte mål 
eller spenderar "för många" och långa timmar på jobbet. Ett sätt att förbättra situationen är att 
undersöka och klargöra strategiska prioriteringar där inte målet upplevs som en lång sträcka. Ledare 
som fokuserar på utmaning och kompetens snarare än formell auktoritet resulterar i medlemmarna 
upplever och bedömer klimat som innovativa och högpresterande. Där specifika mål, erkännande och 
belöning har en positiv koppling till innovation. Feedback är viktigt för att medarbetare användbar 
information för att kunna förbättra, lära och utvecklas som resulterar i högre kreativitet. Intellektuell 
stimulering är en av ledarskapets mest underutvecklade komponenter och innefattar beteenden som 
ökar andras elakhet i problem och utvecklar sin benägenhet och förmåga att hantera problem på nya 
sätt. Intellektuell stimulans av ledare kan ha en djupgående effekt på organisationens prestanda och 
förutsättningar av uppfattad osäkerhet. (Tidd & Bessant, 2013) 
  

Stöd och utrymme för idéer 

Idétid är hur mycket tid människor har och gör för att arbeta fram nya idéer. Vid idégenerering finns 
det möjligheter att diskutera och testa friska och oplanerade förslag där människor inkluderas för att 
skapa idéer och nya möjligheter. När idétid är låg, varje minut bokad och specificerad. Tidstrycket gör 
att tänkande utanför ramarna och planerade rutiner omöjliggörs. Forskning hävdar att individer under 
tidstryck är signifikant mindre sannolika till att vara kreativa (Tidd & Bessant, 2013), innovation 
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behöver växa fram under tid (Sawyer, 2007). Om det inte finns tillräckligt med tid och utrymme för att 
generera nya idéer kan människor uppvisar en ohälsosam stressnivå samt tendenser att vara 
övergripande oroade över projekt och uppgifter. Människor ser professionell utveckling och träning 
som hinder för deras förmåga att slutföra dagliga projekt och uppgifter. Medarbetaren märker av att 
ledning undviker nya idéer eftersom de kommer att ta tid ifrån färdigställandet av dagens projekt och 
scheman. (Tidd & Bessant, 2013) 
  
Ledare ser ofta tid som en begränsning eller mått på resultat, snarare än som en variabel att påverka, 
vilket kan leda till och underlätta innovation och förändring. Genom att tillhandahålla med begränsad 
tid och resurser, kan individer och grupper minimera den styvhet som kan komma att överlappa 
arbetet. Detta tyder på att det finns en optimal mängd tid och utrymme för att främja kreativitet och 
innovation. Om det finns för mycket tid och utrymme för nya idéer visar människor tecken på tristess 
på att beslut fattas för långsamt nästan genom en byråkratisk process eftersom det finns för många 
idéer att utvärdera eller hantera nya idéer blir en sådan uppgift att kortsiktiga uppgifter och projekt inte 
är tillräckligt genomförda. Genom att anpassa samarbetet med affärspartners och externa intressenter 
kan detta avslöja hur effektivt deras enheter tillgodoser kundernas intressen och genom att skapa en 
detaljerad karta över den befintliga fördelningen över förhållanden för att kartlägga var innovationer 
kan blomstra och reflektera över om företaget tillgodoser med tillräckliga resurser och stöd för att 
innovation skall uppkomma. (Cross et al., 2010; Tidd & Bessant, 2013). 
  

Konflikt och debatt 

Det är viktigt nå fram med budskapet för att en innovation skall få genomslag är kommunikation ett 
viktigt medel att tillämpa då krävs bra flödesvägar för relevant information både genom handlingar 
och samtal. Att använda sig av ett flertal olika kommunikationsvägar är att föredra då det bör finnas 
balans mellan effektivitet och mer informationsrika diskussioner. För att eliminera risker för 
missförstånd förespråkas det att det finns ett flertal olika kommunikationsvägar för att både finna 
balans mellan effektivitet och informationsrika diskussioner. (Jacobsen, 2013/2012). Konflikt i en 
organisation handlar om närvaro av personlig, interpersonell eller emotionell spänning. Även om 
konflikten är en negativ dimension, finns det en viss grad av personlig spänning inom alla 
organisationer. Konflikter inträffar ofta över uppgifter, processer eller relationer där individer 
fokuserar på att vara oense om målet och innehållet i ett arbete, "vad?" måste göras och "varför?". 
Konflikter kring processer kretsar kring “hur?” att uppnå en uppgift, medel och metoder. Relationer 
eller affektiva konflikter är mer känslomässiga och kännetecknas av ilska och fientlighet, vanligtvis är 
konflikten konstruktiv och hjälper till att överväga olika åsikter och alternativa strategier. Konflikter 
har emellertid en positiv effekt på prestanda i ett klimat av öppenhet och samverkande 
kommunikation. Konflikt i relationer är i allmänhet destruktivt för energin, eftersom känslomässiga 
meningsskiljaktigheter skapar ångest och fientlighet men att undvika konflikter är förödande och 
försämrar förhållandet. (Tidd & Bessant, 2013) 
  
Om konfliktnivån är för hög kan klimatet känna som en krigszon där grupper och individer ogillar 
eller hatar varandra. Organisationen kan ses som ett “minfält”, där det förekommer skitsnack och 
skvaller, där människor delar med sig av information, öppen aggression eller ljuger och överdriver om 
deras verkliga behov. Detta kan lösas genom att skapa ett samarbete mellan avdelningar eller 
nyckelpersonerna. Om konflikten är för låg kan du se att individer saknar några yttre tecken på 
motivation eller inte är intresserade av sina uppgifter. Möten handlar mer om "berätta" och inte 
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konsensus där deadlines inte kan uppfyllas. Det kan vara att för många ineffektiva människor sitter 
fast i en alltför i en alltför hierarkisk struktur. Så målet är att nödvändigtvis minimera konflikter och 
maximera konsensus, men för att upprätthålla en nivå av konstruktiv konflikt som överensstämmer 
med behovet av mångfald och en rad olika preferenser och stilar för kreativ problemlösning. Där det 
finns en god nivå är konflikt och konstruktiv beter sig människor moget där det finns en psykologisk 
inblick och övar på att kontrollera sina känslor och impulser. (Tidd & Bessant, 2013) 
  
Debatten fokuserar på frågor och idéer (i motsats till konflikter som fokuserar på människor och deras 
relationer). Debatt innebär respekt och produktiv användning av olika perspektiv och synpunkter. 
Debatten innebär möten, utbyte eller synpunkter kring konflikt, idéer och olika erfarenheter och 
kunskaper (Tidd & Bessant, 2013), en miljö där gruppen lyssnar på varandra och ställer oväntade och 
överraskande som bygger vidare på varandras idéer (Sawyer, 2007). Vid skapande av ny kunskap är 
det en nödvändighet att det finns en mix av personliga erfarenheter för ett effektivt informationsflöde i 
internationella organisationer. (Kujala, Lehtimäki, Pucetaite, 2015; Dovey, 2009) Många röster hörs 
och folk är angelägna om att lägga fram sina idéer. När debatt saknas följer folket auktoriteter utan att 
vidarebefordra sina idéer. Detta innebär att människor är mer benägna till att ständigt klaga och 
ständigt stöta på hur saker och kring är än hur det situationen individuellt kan förbättras. Genom att 
aldrig öppna upp till debatt uppstår det mer sällsynta, tysta och en-till-ett-konversation. Att veta när 
innovationsförmågan är effektiv kan det vara nödvändigt att omstrukturera (Sawyer, 2007; Tidd & 
Bessant, 2013). 
  

Risktagande 

Relevans av osäkerhet och tvetydighet utgör riskhantering. I ett högt risktagande klimat kan djärva nya 
initiativ vidtas även när resultaten är okända. Folk känner att de kan "ta en gammal" på några av sina 
idéer. Människor kommer ofta "gå ut på en lem" och vara först för att lägga fram en idé. I ett riskfyllt 
klimat finns en försiktig, tveksam mentalitet. Människor försöker vara på den "säkra sidan". De 
inrättar kommittéer och de täcker sig på många sätt innan de fattar beslut. Om risken är för låg, 
erbjuder anställda få nya idéer som ligger långt utanför vad som anses vara säkert eller vanligt. När 
inga risker tas klagar folk på tråkiga jobb med låg energi och frustration av en långvarig process som 
används för att få idéer till agerande. Omvänt, om det finns för mycket riskhantering, kommer du att se 
att människor är förvirrade. Det finns för många idéer flytande runt, men få är sanktionerade. 
Människor blir frustrerade eftersom ingenting genomförs. Det finns många insatser som gör sina egna 
saker i organisationen och inga tecken på lagarbete. Det finns många insatser som gör sina egna saker i 
organisatoriska och inga tecken på lagarbete. Dessa förhållanden kan orsakas av individer som inte 
känner dem konsekventa eller inköps formar andra på deras lag i deras avdelning eller organisation. 
Ett botemedel kan innefatta vissa gruppindelningar och förbättra belöningssystemet för att uppmuntra 
samarbete snarare än individer eller konkurrenter. (Tidd & Bessant, 2013) 
  

Frihet 

Frihet beskrivs som oberoende beteende vilket utövas av folket i organisationen. I ett klimat med stor 
frihet får människor självständighet att definiera mycket av sitt eget arbete. De har möjlighet att 
utnyttja sin dagliga verksamhet, ta initiativ till att förvärva och dela information, göra planer och 
beslut kring sitt arbete. I ett klimat med lite frihet arbetar människor inom strikta roller och riktlinjer 
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och utför sitt arbete på föreskrivna sätt med lite utrymme för att omdefiniera sina uppgifter. Om det 
inte finns tillräckligt med frihet visar människor väldigt lite initiativ för att föreslå nya och bättre idéer. 
De kan ägna mycket tid och energi för att få tillstånd och stöd (internt och externt) eller utföra allt sitt 
arbete enligt ramar och regler och fokuserar för mycket på exakta krav kring uppgifter. En av de 
många anledningarna kan vara att ledarna är för auktoritära och alltför för byråkratiska. Det kan vara 
till hjälp att initiera ett ledarskaps som uppmuntrar initiativ till förbättringar och idéer, inklusive 
träning, 360 graders återkoppling med coaching, färdigheter att hantera m.fl. (Tidd & Bessant, 2013) 
  
Om det finns för mycket frihet tappar människor ibland bort sig i sina egna självständiga riktningar. 
En obalanserad oro skadar klimatet och förstör för uppgiftens riktning, arbetsgruppen och 
organisationen. Genom att ge människor friheten att utföra uppgifter annorlunda och självständigt 
omdefiniera mot ett mål stärker och minskar känslan att vara instängd i en låda (Tidd & Bessant, 
2013) men en helt obegränsad frihet är både orimligt och olämpligt. Var gränsen för förtroendet går 
hanterar ledaren med effektiva mätningar av prestationer (Dovey, 2009). 
  

Ledare 
Ledarskap - det mest grundläggande gällande förändringar. Det ledare gör är att skapa system och 
organisationer vilket cheferna behöver för att slutligen höja dem upp till en helt ny nivå eller ändra på 
några grundläggande sätt för att dra nytta av nya möjligheter. 

—John P. Kotter 
  
Utan stora ledare skapas ingen innovation. Ledarskapet utövas när personer med vissa ändamål och 
motiv mobiliserar och står i konflikt med andra, vilket konkurrerar med politiska, institutionella, 
psykologiska eller andra resurser som väcker, engagerar och tillfredställer följares motiv (Burns, 
1978). Ledarens beteende har identifierats som en av de viktigaste drivkrafterna för innovation, där 
dennes roll främst handlar om att inspirera förmåga till att generera nya idéer, skapa visioner och 
strategier. (Bel, 2010; Hao, 2012). Ledarens roll är viktig för företag. Det är ledarskapet som som 
skapar organisationer och företag och ser till att förändra dem på ett grundläggande sätt genom att 
utmana företagens status quo (deras befintliga nuläge), skapa vision, kommunicera den visionen i stor 
utsträckning och få folk att tro på den. Det är ledarens roll att skapa möjlighet för människor att kunna 
agera. Dessa förändringar kräver 100% eller mer av ledarna där deras roll handlar till 70 - 80 procent 
ledarskap och 20 - 30 procent procent hantering. (Kotter, 1997) 
  
Kulturer förändras inte enbart genom att fokus på önskan att vrida och vända dem till en ny form - det 
krävs jobb förvandlas och ta en ny form. Kulturer kan efterliknas något som återstår från ett dödsbo, 
ett skal av det återstår av en organisation. Innan förändring i en organisations blodomlopp måste 
ledaren förändra beteendemönster och hjälpa människor att förstå hur det nya beteendet kan relatera 
till prestationsförbättringar. Om ledaren gör det bra kommer förändringar i tidens gång att förändras i 
organisationens medvetslöshet och gruppnormer, alltså ersätta det gamla kulturella skalet. Ibland får 
chefer sekvensen rätt, men de fullbordar bara ungefär hälften av arbetet i de tidiga stegen. I dessa fall 
kollapsar plattformen för förändringar förr eller senare, vilket nästan är oundvikligt. När det gäller 
omvandling av någon betydelse inom en organisation kräver processen att ledare motiverar många 
människor att spela en viktig ledarroll i sin egen domän - och det innefattar att skapa en vision och 
strategi för den domänen, en som överensstämmer med övergripande ansträngning. (Kotter, 1997) 
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Ledares kännetecken 

För ledare är det viktigt när det gäller omvandling i vilken betydelse som helst inom en organisation. 
Det kräver av ledaren att kunna motivera människor att spela en ledarroll i deras egen domän (Kotter, 
1997). Problematiken med ledarskap för att främja innovation är att innovation ofta kan ses som en 
process bestående av två nyckelsteg - idégenerering och idéimplementering. Den första fasen är full av 
osäkerhet och kräver kreativitet och vision medan den andra fasen kräver disciplin och effektivitet. De 
två stegen är beroende av varandra och är komplementära för att skapa organisationens framgång. 
Svårigheten i detta är att det krävs olika typer av ledarskap beroende på i vilken fas gruppen befinner 
sig. En bra ledare utmärker sig därav som en person som besitter de två konflikterande färdigheterna 
kreativitet och disciplin. Dessa personer har en förmåga att både upptäcka möjligheter och genomföra 
dem (Bel, 2010). Jean-Philippe Deschamps uppmärksammade sex attribut, gemensamma för ledare 
som driver innovationsprocesser. En ledare bör vara: 
   

· En mix av känsla och realism - blandning av kreativitet och disciplin 
· Acceptans av osäkerhet, risker och misslyckanden. En god innovationsledare lär sig av sina 

misstag och använder misstagen som något positivt 
· Otroligt passionerade. Pratar engagerat om “produkterna” hen säljer 
· Viljan att i förebyggande söka efter externa teknologier och idéer - Nyfikenhet 
· Modet att även stoppa projekt, inte bara starta upp dem. Det svåraste beslutet för en 

innovationsledare är att stoppa ett projekt för att det alltid finns bra anledningar till att INTE 
avsluta projekt - det når ju målen för return of investment eller en viktig kund vill ha detta. 

· En talang för att locka innovatörer och bygga samt styra vinnande lag. Innovationsledaren vet 
att innovation är en laginsats. 

(Bel, 2010). 
 
Setili (2017) lyfter fram det kritiska gällande misstag som ledare gör och vilka förödande 
konsekvenser de kan ha för att främja innovation. När ledare fokuserar på överensstämmelse snarare 
än att uppnå gemensamma mål, att alltid följer reglerna till punkt och pricka kan vara förödande och 
leder ofta till onödiga incidenter. Istället föreslås att ledaren utformar ett tydligt gemensamt slutmål 
och litar på att medarbetarna självständigt kommer att arbeta för att nå det målet. Gustavsson (2013) 
instämmer med att det är bättra att anpassa sig till förändring istället för att följa en plan till punkt och 
pricka eftersom omvärlden ständigt förändras är det lönlöst att försöka förutse ett resultat då då kund 
och beställare kan komma till andra insikter om projektets resultat. Håll inte för hårt i ramarna och 
tänk utanför boxen trots att det innebär att man hade fel från början, innovationens betydelse blir först 
tydligt efteråt (Sawyer, 2007). 
  
Ledare vill inte gärna visa sina svaga sidor och det är därför lätt att hymla med dessa, inte minst 
ledare. Detta är dock inte en gynnsam taktik. Ledaren bör istället med fördel blotta sig och 
kommunicera sina svagheter för att visa på en medvetenhet snarare än att framställa sig som någon 
som ”kan allt”. De bästa ledarna har en god självinsikt och vet om att de inte är bäst på allt i alla lägen. 
Att visa detta leder till högre förtroende och tillit från medarbetarna samt att de även tydligt ser vad de 
har att förvänta sig och kan därmed arbeta därefter. När ett problem uppstår kan det lätt bli så att 
ledaren håller detta för sig själv i hopp om att det med tiden ska försvinna. Dessvärre leder detta 
snarare till att problemet växer sig större och chanserna för att det ska kunna lösas snabbt och effektivt 
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minskar drastiskt. Det bästa ledaren kan göra i en sådan situation är att fråga om hjälp innan tilliten till 
medarbetarna skadas. (Setili, 2017) 
  
När saker och ting är osäkra är det extra viktigt att förmedla ordentligt med information. Även om det 
är övervägande negativa nyheter så är det bättre att berätta det. Det värsta en ledare kan göra är att 
lämna medarbetarna hängandes i ovisshet. Där det finns luckor i informationen tenderar människor att 
fylla i och bygga upp de värsta tänkbara scenarierna. Hur grundläggande detta än låter så är det många 
ledare som bryter mot denna regel, att inte hålla det man lovar. Viktigt att tänka på här är att inte lova 
för mycket, att inte lova något som kommer vara svårt att uppfylla och att i de lägena då det går snett 
ge en tydlig förklaring till varför löftet måste brytas. Ett brutet löfte kan förstöra hela grunden av tillit 
som byggts upp under en längre tid. Många ledare sticker tyvärr huvudet i sanden och hoppas att 
bristande tillit ska lösa sig tids nog, då tron om att tillit uppkommer av sig självt utan en avsiktlig 
ansträngning. Det fungerar väldigt sällan på det viset. För att kunna stärka tillit inom organisationen är 
det upp till ledare att ta reda på vad som orsakar bristen av tillit för att sedan kunna upprätt. (Setili, 
2017) 
  
Då man som ledare får bevis på bristande tillit från medarbetare är det lätt att känna sig hotad, 
skamsen och tänka att det har med personliga attribut att göra. Vågar ledaren i dessa situationer istället 
ställa frågan hur det kommer sig så får medarbetaren en möjlighet att förklara vad som bidragit till den 
bristande tilliten. Oftast visar det sig då att det handlar om något som ledaren gjort, omedveten om att 
det kan ge en negativ konsekvens för medarbetaren, och det ges möjlighet till att be om ursäkt och 
förklara sig. (Setili, 2017). Vidare beskrivet har ledarens egenskaper en vilja och ödmjukhet eftersom 
de både är specialister och generalister. De besitter förmåga att coacha, kommunicera, ge beröm, 
involvera och stötta andra, främja teamwork och motivera andra. Studier har påvisar att förmågan att 
kommunicera och motivera andra är ledarens viktigaste attribut för att kunna påverka, effektivt driva 
innovation samt implementera förändring. I sin ödmjukhet är de medvetna om sina brister och istället 
för att drivas av prestige så låter de andra människor växa runt omkring dem för att komplettera 
varandras kompetenser. (Bel, 2010). 
  
Cingoranelli (2001) tar upp att det ofta saknas en ingrediens för att möten inom en organisations skall 
uppfattas som meningsfulla och framgångs bringande för de som deltar men dock att möten inte kan 
vara framgångsrika utan att vara rigoröst planerade, alltså principfasta och med hög noggrannhet. Det 
spelar ingen roll om ledaren är engagerad till att mötet ska vara betydelsefullt för alla. Det ska vara 
rimlig tid avsatt för att teamet skall komma fram till ett framgångsrikt resultat. Ledare bör behandla 
och definiera följande frågor vilket kan hjälpa och bidra till bra struktur för hur värdefullt ett möte kan 
upplevas. 
  

· Vad ska deltagarna få ut av mötet? 
· För vem är mötet relevant? 
· Hur mycket tid kommer intressenterna att ägna sig till mötet? 
· När bör mötet äga rum? 
· Vad bör förberedas i förväg? 
· Vem kommer att vara mötesledare? 
· Vilken process kan användas? 
· Finns det logistik att ta hänsyn till, lite, mycket eller överflöd? 
· Hur blir det med mat och raster? 
· Vilka sociala aktiviteter bör planeras? 
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Medarbetare 
Medarbetaren beskriv som en filosofi där denna är engagerad, delaktig och ansvarstagande. Vidare 
handlar medarbetarens roll om möjlighet till inflytande, ta egna initiativ och påverka. Wihlman et. al. 
(2014) benämner att lärande är betydelsefullt för en organisation som har för avsikt alltid utvecklas 
och förändras (Tengblad, 2010). För att förbättra arbetet och främja innovationsförmågan på 
organisationer är det viktigt att börja på individnivå. Innovationsförmågan kommer främst från de 
anställda. Det viktigaste för att skapa en kreativ och innovativ organisation inkluderar ett öppet klimat, 
ökat deltagande av alla anställda, en flexibel organisationsstruktur, frihet för medarbetarna, skydda 
teamen från onödiga hinder och säkerställa samarbetsanda. (Thiruvenkadam & Sampath Kumar, 
2018).  
 
Öppenhet är som tidigare nämnd är viktigt för en rak och öppen kommunikation, vilka är verktyg för 
att ett lärande skall kunna ske inom en organisation. Samtidigt är det ledarens roll att coacha och stötta 
och se till att se till att verktygen som behövs finns till hands för medarbetaren, samt att de behöver se 
till att det finns tid och möjligheter till innovationer och förändring. Bristen av en icke genomarbetad 
innovationsprocess bidrar till en organisation som står stilla (Tengblad, 2010; Tidd & Bessant, 2013; 
Wihlman et. al., 2014). Jones och Van de Ven (2016) påpekar hur oerhört viktiga medarbetarna är i 
innovationsarbete och menar att implementering av innovation inte vore möjligt utan medarbetarna 
därför bör det mellan ledare och medarbetare finnas en ömsesidighet av ansvarstagandet, där båda 
parter lever upp till ansvar och åtaganden. För att nya innovationer skall få djupt fotfäste och slå rot 
krävs det att inom organisationen att människorna har tilltro till problemlösningen samt såväl att 
beteende och tankesätt är en viktig del till hur implementeringen genomförs (Jones och Van de Ven, 
2016; Tengblad, 2010). 
  
Organisationsklimatet utgörs av interaktioner mellan människorna som arbetar där och om de inte får 
utrymme och motivation till positiva innovationsfrämjande interaktioner finns det risk för att klimatet 
kommer att torka ut, bli tråkigt och livlöst. Detta är ett kritiskt läge för organisationer som både 
riskerar att förlora viktiga medarbetare samt minska sin konkurrenskraft och därmed sätter de sin 
överlevnad på spel, i en värld där det handlar om att vinna eller försvinna därav vikten att involvera 
och motivera medarbetarna. Många gånger kan det också vara så att de inom organisationen faktiskt 
tar steget och integrerar innovation i både strategi och vision men de vet inte riktigt hur de ska nå hela 
vägen fram vilket hjälper till för att tillsammans skapa ett bättre resultat. Där landar vi återigen vid 
vikten av en gemensam definition av innovation. (Soken & Barnes, 2014, Tengblad, 2010). 
  
Till exempel, ett tillvägagångssätt som övertygande dokument fungerar inte bra någonstans, 
åtminstone i den utvecklade världen. Men i allmänhet är nyanser viktiga. På ett sätt tar stilen bara den 
grundläggande ledarskapsprocessen eller den grundläggande hanteringsprocessen och ger den liv i 
detaljerna. Stil måste passa sammanhanget och människor är den viktigaste delen av 
sammanhanget.  Om inte företag har både ledarskap från toppen och ledarskap underifrån, kommer 
omfattningen av förändringen aldrig komma inom en rimlig tidsram. De som försöker göra allt från 
toppen och inte bemyndiga andra upptäcker att efter en stund stallar ansträngningarna. Om inte 
mellanhantering tillfrågas för att genomföra sina chefers idéer, kommer ledningen inom en snar 
framtid att upptäcka att människorna i mitten har en otrolig förmåga att blockera, felregistrera eller 
frustrera förändring från ovan. (Kotter, 1997, Saywer, 2007).  
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Metod 
I detta avsnitt följer en presentation av studiens metodval samt vår roll i studien. I detta avsnitt 
beskrivs bland annat; studiens forskningsdesign, datainsamling, litteratursökning, urval, 
operationalisering, analysverktyg samt etiska överväganden.  
 

Arbetsprocess 
Arbetsprocess har till största del varit induktiv och explorativ då problemet formulerats via samtal 
tillsammans med uppdragsgivaren. Analytisk induktion har använts som arbetsprocess för att 
analysera insamlade data med strävan deduktivt finna universella förklaringar till olika företeelser i 
teorier som är viktiga för studien för att kunna jämföra med insamlade data. Om inte fallet stämmer 
överens med frågeställningen, kan avvikande negativa fall uteslutas eller så omformuleras 
frågeställningen - därefter fortsättes datainsamlingen för att kunna besvara forskningsfrågan. (Bryman, 
2011). Bilden nedan beskriver studiens huvudsakliga steg och ger en visuell bild över studiens 
arbetsgång. 
 

 
 Figur.2 Illustration: Liljestrand (2019) 
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Forskningsdesign 
Denna studie avser att undersöka en enskild organisation och därför har en fallstudiedesign utformats 
och en komparativ studie genomförts (jämförande studie). Att göra en komparativ studie föll sig 
naturligt vid utformningen av studien och då författarna utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med 
semistrukturerade intervjuer som huvudmetod för empirisk datainsamling. Fallstudier innefattar ofta 
en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder men det kan falla sig naturligt för forskaren att 
endast använda kvalitativa metoder (Bryman, 2011). Så är fallet i den här studien, endast kvalitativa 
metoder har använts.   
 
Studien är främst induktiv och dess tyngd ligger i att samla in kvalitativa data. Det som avses är att 
tolka och förstå en social verklighet genom respondenternas egna upplevelser och tolkningar av denna 
verklighet. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten är därmed tolkningsinriktad snarare än objektiv. 
Förhållandet mellan teori och praktik är mer induktivt med strävan är att generera nya teorier utifrån 
de praktiska forskningsresultat som studien frambringar. Enligt Bryman (2011) är det en kvalitativ 
studie som lämpar sig bäst för detta ändamål. Den kvalitativa forskningsansatsen kännetecknas även 
som mjuk och djup och dess tyngd ligger i de verbala berättelserna som strävar efter en ökad förståelse 
om fenomenets eller objektet natur, där resultatet tas fram ur de verbala formuleringarna (Allwood & 
Erikson, 2017).  
 

Insamling av data 
semistrukturerade intervjuer 

För att genomföra denna studie på lämpligast sätt valdes semistrukturerade intervjuer som 
huvudmetod för datainsamling. Med kvalitativa metoder finns det möjligheten att kunna dra fram 
information som är viktigt för olika individer och målgrupper och förståelsen av problemet samt 
lösningen kommer fram genom det djupa samtalet. (Allwood & Erikson, 2017; Backman, 1998; 
Vetenskapsrådet, 2011). Den semistrukturerade intervjuns tyngd ligger i respondentens berättelse, det 
är i regel intervjuaren som har en uppsättning frågor som kan beskriva som ett frågeschema men 
frågorna kan ställas utan inbördes ordning. Den intervjuformen ger möjlighet till intervjuaren att direkt 
ställa följdfrågor till respondenten för att kunna få djupare svar (Bryman, 2011). 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i Volvo CE:s lokaler. Vissa av dem inne på 
respondenternas kontor, vissa i samtalsrum. Plats för intervjuerna valdes ut av respondenterna själva 
och samtliga rum var tysta och lugna. Samtliga rum hade insyn i form av en glasvägg. Innan 
intervjuerna ägde rum fick samtliga respondenter ett missivbrev där de bland annat fick en kort 
sammanfattning av studiens syfte, information om konfidentialitet, att intervjun kommer att spelas in 
och att deras deltagande är frivilligt (se bilaga 1. missivbrev). Missivbrevet undertecknades av 
respondenterna och samlades in av författarna innan intervjuerna påbörjades. Innan inspelningen 
startades ställdes frågan om respondenten hade några funderingar kring studien eller intervjun och när 
respondenten kände sig redo startades inspelningen. Båda författarna var närvarande vid samtliga 
intervjuer och turades om att vara intervjuledare. Vid varje intervju tog den ena huvudansvaret för att 
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ställa frågorna utifrån intervjuguiden medan den andre höll koll på att alla huvudfrågor fick svar. Båda 
författarna hjälptes åt med följdfrågor under intervjuernas gång, oavsett vem som hade huvudansvaret.  
 

Loggbok 
För att hålla redan på de egna tankar, “att göra listor”, spekulationer inför analysen gjordes 
anteckningar i en loggbok genom hela arbetsprocessen. Då rådata sammanvävs med nedskrivna 
observerade tankar, som kan återfinnas i separata filer, diskussioner eller noteringar, underlättas 
sammanställningen av rapporten (Merriam & Tisdell, 2016). Tankar har skrivits ner löpande för att 
lättare kunna reda ut lösa trådar samt för att hela tiden kunna förbättra kvalitet och innehåll. Ändringar 
har skett hela tiden och allt detta har dokumenterats för att göra det mer lättöverskådligt kring hur 
författarna tänkt kring detta. Loggboken har varit till stor hjälp vid sammanställningen av rapporten då 
författarna lätt har kunnat gå tillbaka och läsa hur processen gått till. Studiens forskningskvalitet kan 
bedömas mer rättvist då varje steg är dokumenterat vilket medför en tydlig överblick till hur, varför 
och vad som gjorts. Då loggboken innehåller konfidentiell information och privata tankar hålls den 
konfidentiell mot allmän beskådning. 
 

Litteratursökning 

Litteratursökningen till studiens teoretiska referensramar gjordes i databaserna ABI/INFORM global 
och Google Scholar. Sökord som användes för att söka litteratur i de vetenskapliga databaserna var 
bland annat: innovation, innovation management, innovation capacity, leadership, organizational 
climate, successfull meetings, collaboration for innovation, co-worker, creativity, effective 
management, critical factors, leaders, creating innovations team, Innovations team, High-preforming 
innovation team, human interaction. 

Urval 
Då tidsramen för denna studie är en aning begränsad så valdes respondenter ut genom ett 
tillgänglighetsurval. Vi beskrev för vår informant på organisationen hur många samt vilka typer av 
respondenter vi önskade men sedan fick vi anpassa oss till deras möjligheter och resurser. Vikten vid 
urvalet av respondenter låg givetvis vid att de skulle ha relevans för studiens forskningsfråga. 
För att kunna jämföra ledarskapsperspektivet med medarbetarperspektivet så har tre ledare och fyra 
medarbetare valts ut som respondenter, blandat män och kvinnor. De sista två respondenterna valdes 
till i slutet av studien på grund av tidigare bortfall. För att kunna komma fram till ett tillförlitligt 
resultat kändes den empiriska datan otillräcklig och därför fattades beslutet att genomföra fler 
intervjuer. 
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Analysverktyg 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats, vilket innebär att författarna överför ljud till text för att 
sedan granska texten genom tematisk analys. Med den tematiska analysen ligger fokus på vad som 
sägs snarare än hur det sägs. Det finns dock inte något specificerat tillvägagångssätt för en tematisk 
analys men det finns en matrisbaserad metod, kallad framework, som kan användas för att göra en 
tematisk analys av kvalitativa data. Metoden går ut på att söka efter till exempel teman, nyckelord eller 
upprepningar (Bryman, 2011). För att organisera materialet från de transkriberade texterna markerades 
nyckelord och teman enligt färgkoder. Till att börja med var materialet indelat i ett tiotal olika 
färgkoder och fick därför strategiskt förenas under större huvudrubriker. Slutligen sammanställdes all 
empiri under två rubriker – hur ledarskapet upplevs och vad medarbetarna behöver (för 
innovationsförmågan). Hela analysprocessen var något tidskrävande men gjorde det både lättare och 
tydligare att komprimera de långa transkriberingstexterna till en sammanfattning av empiri med 
relevans för forskningsfrågorna. 
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Operationalisering 

 

Figur.3 Illustration: Johnsson (2019) 
 

 
RQ 1 
Hur främjas innovationsförmågan utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv inom ett stort globalt företag? 
        

Intervjufrågor Teori 	 Hur vi avser att mäta 

Hur ser du på ledarskap och  
innovationsförmåga? 

Ledarens beteende identifieras som en  
av de viktigaste drivkrafterna för 
innovation, där dennes roll främst är att 
inspirera till att generera nya idéer, skapa 
visioner och strategier  
(Bel, 2010; Hao, 2012). 

 

  

Hur viktigt är 
organisationsklimatet  
för innovationsförmågan? 

För att innovationsförmåga ska främjas är 
det viktigt att samspelet fungerar för att 
kreativa team ska arbeta effektivt och vara 
så framgångsrika som möjligt (Sawyer, 
2007). ý 

Genom att tolka och jämföra vad medarbetarna och 
ledarna säger skapas en bild över vad de båda 
parterna anser att de behöver. Det handlar om 
individers upplevelse och därför utgår denna studie 
främst ifrån vad respondenterna säger samt att koppla 
till befintliga teorier för att bekräfta om det verkar 
stämma generellt.  

Hur arbetar ni för att främja  
innovationsförmåga hos era 
medarbetare? 

Ledarskapet, innovationskultur, att 
inkludera kreativitet, tvärfunktionella team, 
struktur i teamet, intern och extern 
kommunikation samt  
omvärldsanalys är viktiga faktorer för  
innovationsförmågan (Sawyer, 2007). 

  

  

RQ2 
Vad behöver medarbetarna för att förbättra sin innovationsförmåga?     
        

Intervjufrågor Teori 	 Hur vi avser att mäta 

Är sammanhållningen  
mellan er kollegor  
viktig för att vara 
kreativ/innovativ? 

För att innovationsförmåga ska främjas är 
det viktigt att samspelet fungerar för att 
kreativa team ska arbeta effektivt och vara så 
framgångsrika som möjligt. (Saywer, 2007) 

   

Är det något du önskar från  
dina ledare? Något du vill  
se mer av/mindre av från  
dina ledare? 

Ledare kan vara rädda för att blotta 
svagheter. Ledaren bör istället med fördel 
blotta sig och kommunicera sina svagheter 
för att visa på en medvetenhet. (Setili, 2017).  ý 

Genom att tolka och jämföra vad medarbetarna och 
ledarna säger skapas en bild över vad de båda parterna 
anser att de behöver. Det handlar om individers upplevelse 
och därför utgår denna studie främst ifrån vad 
respondenterna säger samt att koppla till befintliga teorier 
för att bekräfta om det verkar stämma generellt.  

Hur stor påverkan har dina  
ledare för din förmåga att  
vara kreativ/innovativ? 

Ledarens beteende har identifierats  
som en av de viktigaste drivkrafterna  
för innovation, där dennes roll främst  
är att inspirera till att generera nya  
idéer, skapa visioner och strategier.  
(Bel, 2010; Hao, 2012) 
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Forskningskvalitet 
Etiska överväganden 

Enligt Brymans (2011) etiska principer ska respondenterna självklart medverka frivilligt samt bli 
informerade om studiens syfte och vad den ska användas till. Alla Respondenter i studien har skrivit 
på ett missivbrev där de godkänner sin medverkan. Där stod även studiens syfte beskrivet. Något som 
påverkat den etiska aspekten är att studiens syfte formulerades om efter att de första tre respondenterna 
intervjuats. Författarna ansåg att det ursprungliga syftet blev för brett för att kunna presentera ett 
resultat med god validitet och reliabilitet. De respondenter som har berörts av ändringen har 
informerats och de fick en förklaring till varför syftet ändrades samt att de fick möjligheten att 
kontakta författarna om de hade några fler funderingar kring detta. Det var inte avsiktligt som 
författarna ville vilseleda respondenterna med ett felaktigt syfte och därför ville de vara tydliga 
gentemot respondenterna för att undvika att de skulle känna sig lurade. Coghlan & Brannick (2014) 
säger att etik innefattar att vara sann mot processen och att inte vilseleda. I detta fall vill författarna 
hävda att de varit sanna mot processen och att det var just det som var drivkraften bakom ändringen av 
syftet. För att kunna genomföra en så trovärdig studie som möjligt så kunde inte syftet vara för brett. 
Författarnas förhoppningar är att respondenterna förstår problematiken och att de känner att de ur en 
etisk synvinkel blivit bemötta på ett bra sätt, trots att det kan tolkas som att de blivit vilseledda.   
  
På grund av att studiens respondenter har samlats in genom informanten samt några av respondenterna 
betyder det att de kommer att vara medvetna om varandra. En etisk risk med detta är att det kan 
inkräkta på respondenternas konfidentialitet. Då rapporten kommer att publiceras på Diva, som är en 
offentlig plattform, så kommer alla respondenter att ha möjlighet att ta del av hela studien. De kommer 
alltså att kunna läsa om hur de andra har svarat samt hur ledarnas perspektiv har jämförts med 
medarbetarnas perspektiv. Det skulle kunna vara känsligt om det exempelvis är någon av 
medarbetarna som har en negativ uppfattning om ledarskapet. Detta skulle kunna komma att påverka 
resultatet om respondenterna har varit rädda för att säga precis allt de känner och tänker kring 
ledarskapet. För att hålla konfidentialiteten så god som möjligt så har alla respondenter att kodas till 
R1, R2, R3 etc. samt det inte är möjligt att spåra respondenterna till respektive arbetsbefattning. 
Respondenterna har namngivits utan någon kronologisk ordning, de har slumpmässigt fått namnen R1, 
R2 R3 etc. Det enda som är tydligt är vilka som är ledare och vilka som är medarbetare. Författarna 
har använt sig av respondentvalidering så att alla respondenter får en chans att korrigera eventuella 
missuppfattningar, felsägelser eller om personen känner att hen kommer att kunna spåras via 
informationen. Alla respondenter mailades givetvis separat så att de inte såg namnen på de andra. De 
har även skrivit på ett missivbrev där de godkänner att rapporten kommer att vara offentligt tillgänglig 
så det är väl medvetna om detta.    
  
Genom att skapa bra frågor till respondenterna ger detta en god förutsättning för att en kvalitativ studie 
kan genomföras med god forskningsetik (Merriam & Tisdell, 2016). Vad gäller Intervjuer så innebär 
de både risker och fördelar för respondenten. Personen kan känna att intervjuaren inkräktat på dennes 
privatliv eller så kan vissa frågor väcka oönskade känslor och tankar, vilket skulle innebära att de lider 
skada. Samtidigt kan intervjun även väcka positiva tankar och reflektioner hos informanten. De kan få 
användbar självinsikt och börja reflektera över exempelvis sitt beteende som de kanske annars inte 
funderat på (Merriam & Tisdell, 2016). Vid utformningen av studiens intervjufrågor har författarna i 
största möjliga mån tagit hänsyn och reflekterat kring vilka känslor olika frågor kan tänkas väcka. Då 
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studien riktar sig mot att undersöka hur ledarskapet ser ut så fanns det en risk att någon fråga kunde 
väcka jobbiga tankar kring hur respondenterna faktiskt är som ledare. Det fanns en risk att någon 
kunde börja ifrågasätta sitt eget ledarskap och får ångestkänslor exempelvis. När det kommer till dessa 
etiska aspekter så går det aldrig att vara helt säker på att allt har gjorts rätt. I slutändan, efter alla 
restriktioner, lagar och regler, är det forskaren själv som står för det etiska övervägandet (Merriam & 
Tisdell, 2016) vilket innebär att författarna själva har fått tagit ställning till vad de står för och vilka 
värderingar som ansetts som viktiga. De etiska aspekterna har diskuterats, och reflekterats kring, 
löpande genom hela processen och författarna har varit väl medvetna om problematiken med dessa. 
Det har ansetts som viktigt för författarna att alla inblandade i studien ska känna sig trygga och väl 
bemötta.  
 
 

Validitet & reliabilitet  

Vid genomförandet av samhällsvetenskapliga studier finns det två väldigt viktiga kriterier för 
bedömningen av studiens kvalitet. Dessa kriterier är reliabilitet och validitet. Övergripande handlar det 
om att studien ska vara tillförlitlig och ha ett sammanhängande resultat och slutsats. (Bryman, 2011). 
Beroende på om studien har en kvalitativ eller kvantitativ ansats behöver förhållningssättet anpassas 
när det kommer till validitet och reliabilitet. I kvalitativa studier benämns det istället om tillförlitlighet 
(trustworthiness) och äkthet (authenticity), vilka hädanefter kommer att används som huvudbegrepp i 
den interna bedömningen av denna studie. (Bryman, 2011; Merriam & Tisdell, 2016). 
  
Tillförlitligheten består av 4 delkriterier som motsvarar den kvantitativa forskningens delar 
(presenteras inom parentes). Dessa är; trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), 
pålitlighet (reliabilitet) och möjlighet att konfirmera och styrka (objektivitet). För att skapa 
trovärdighet i studiens resultat krävs det att undersökningen har förhållit sig till befintliga regler samt 
att en respondentvalidering har genomförts. Respondentvalidering innebär att de respondenter som 
medverkat får ta del av studiens resultat för att kunna bekräfta att den sociala verkligheten de beskrivit 
har uppfattats korrekt. (Bryman, 2011). Denna studie har i största mån genomförts på ett regelmässigt 
sätt samt att alla respondenter fick ta del av den sammanställda empirin för att sedan ha möjligheten att 
justera sådant som uppfattats felaktigt. Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat går att 
applicera på andra kontexter. Det är därför viktigt att tydligt beskriva den kontext som undersöks för 
att resultatet ska anses som överförbart. (Bryman, 2011). I den här studien ligger fokus vid att jämföra 
ledarperspektivet med medarbetarperspektivet i deras syn på ledarskap och innovationsförmåga. 
Empirin har jämförts med studiens teoretiska referensramar och resultatet kan därför styrka eller 
förkasta dessa. Överförbarheten för denna studie gäller uppfattningen om vilka faktorer som är viktiga 
för innovationsförmågan men inte nödvändigtvis skillnaderna mellan ledarperspektivet och 
medarbetarperspektivet som gäller för den aktuella organisationen. Med pålitlighet menas att studien 
ska redovisas mycket utförligt så att alla steg i processen finns tillgängliga för läsaren, som ska ha 
möjlighet att bedöma noggrannheten i utförandet (Bryman, 2011; Merriam & Tisdell, 2016). I 
metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för denna studie noggrant och presenteras även visuellt i en 
tabell som visar hur hela forskningsprocessen gått till. Möjlighet att konfirmera och styrka handlar om 
hur objektiv forskaren är i sin studie. Personliga åsikter och värderingar får inte ha någon inverkan på 
hur empirin tolkas och behandlas vid utformningen av resultatet. (Bryman, 2011). Att vara objektiv är 
självklart svårt, speciellt vid en nära kontakt med respondenterna. För att i största mån undvika 
personliga värderingar har sammanställningen av empirin utgått ifrån de transkriberade intervjuerna. 
Många citat har lyfts fram för att framhäva respondenternas egna ord. Författarna har även diskuterat 
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och reflekterat sinsemellan kring deras egna förhållningssätt och tolkningar av empirin. 
Respondentvalideringen är också ett element som stärker objektiviteten.   
  
Det som studeras i den sociala världen är extremt kontextberoende; informationen som samlas in är en 
funktion av vem som ger den och hur begåvad forskaren är på att samla in den (Merriam & Tisdell, 
2016). Vid insamlingen av information till denna studie kan skickligheten ifrågasättas på grund av 
bristen på tidigare erfarenheter av denna typ av arbete men samtidigt är detta något som är svårt att 
avgöra, oavsett mängden av tidigare erfarenheter. Det som kan sägas är att arbetet har genomförts efter 
bästa förmåga med en medvetenhet kring personliga brister och utvecklingspotential. 
 
 

 “Reality is what we choose not to question at the moment” (Merriam & Tisdell, 2016) 
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Empiri 
I detta avsnitt presenteras den sammanställda data som samlats in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Datan har delats upp i relevanta teman för att skapa en bättre tydlighet. Det är även 
uppdelat i två delar - ledarperspektivet och medarbetarperspektivet. Respondenterna kommer att 
hållas konfidentiella och kommer därför att benämnas som R1, R2, R3, R4, R5, R6 och R7.  

Ledarperspektivet 
Hur ledarskapet upplevs 

Något som de tre respondenter lyfter fram är den i princip obefintliga skillnaden mellan dem själva 
som privatperson och som ledare. Det är viktigt för dem att vara sig själva och att inte spela någon 
annan i sitt ledarskap. Förtroende, rättvisa och ärlighet är också något som återkommer mycket i 
samtalen med de tre respondenterna. De har som grundprincip att lita på sina medarbetare. De ger 
medarbetarna frihet och förtroende i sitt arbete för att lämna utrymme för innovation.  
 

R5: “Jag spelar ingenting när jag är på jobbet och inte som ledare heller så jag är ganska 
vänlig och vänskaplig med min personal. Vi har ganska öppet klimat, högt i tak och alla dom 
där klyschorna som man kan tänka sig. Men det är faktiskt så. Bjuder ganska mycket på mig 
själv och mitt privatliv, och har ofta öppen dörr.” 

 
Respondenterna har öppen dörr och medarbetarna kan komma förbi eller ringa närsomhelst. Det är 
viktigt för dem att medarbetarna ska känna att de har den möjligheten att höra av sig när de vill. De 
vill ha ett öppet klimat där alla känner Vi-känslan och arbetar därför för att skapa detta.  
 

R6: “Jag har fått samtal på söndagar till och med och det har varit helt okej!” 
 
Respondenterna arbetar mycket med att kommunicera med medarbetarna och vara tydliga med vad 
som behöver göras. Det är en stor utmaning då kommunikationen är beroende av två parter - 
förmedlaren och lyssnaren. För att få med sig medarbetarna på tåget berättar respondenterna alltid vad 
som ska göras och varför det ska göras, tydligheten anses viktig. R4 beskriver att hen håller sig enkel i 
sin kommunikation för att informationen ska bli tydlig. 
 

R5: “Att förmedla någonting och höra någonting det är så otroligt skilda saker men jag har 
fått positiv feedback och jag tror själv att jag är väldigt bra på att kommunicera.”  

 
Alla tre respondenter är medvetna om att de har brister. R4 ser det som att det alltid går att bli bättre på 
att engagera, coacha och ge löpande feedback. R5 skulle gärna vara mer strukturerad för att bättre 
komma ihåg. Det kan hända att vissa saker glöms bort som t.ex. något som medarbetarna skulle 
informeras om eller något som skulle fixas, men R5 har inga problem med att be om ursäkt och ge tid 
till att lösa det direkt misstaget upptäcks. R6 vill gärna ha det på sitt sätt och kan bli frustrerad om det 
gemensamma beslutet blir något annat än det hen hade föreslagit. R6 ser dock detta som en utmaning 
och utvecklingsmöjlighet och jobbar på att ibland ta ett steg tillbaka för att välkomna andra idéer 
också. Hen beskriver sig samtidigt som flexibel. Det är viktigt att vara ärlig och berätta om sina 
svagheter och vad de beror på, samtidigt arbeta på att göra saker annorlunda.  
 
Respondenterna ser till att ha regelbunden kontakt med sina medarbetare. De kollar läget, hör efter hur 
det går, om det är något de behöver hjälp med osv. De har även tät kontakt med varandra i 
ledningsgruppen för att se till att allt flyter på som det ska och att de rör sig i rätt riktning. Förtroende 
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och trygghet är något som lyfts fram som väldigt viktigt inom ledningsgruppen också. 
Ledningsgruppen kan ses som kärnan och om de har en stabil grund så sprids detta ut till alla 
medarbetarteam. Det börjar i ledningsgruppen. De arbetar mycket med att få ner beslutsfattningen så 
långt ner som möjligt. Under de senaste 2-3 åren har det börjat arbetats på ledarskap med mycket 
fokus på människor, att våga testa, att våga göra fel. Förtroende är det största ordet och empowerment 
är det andra.  
 
Respondenterna har ansvar för relativt stora team och även flera team samtidigt (utspridda både på den 
fasta arbetsplatsen och utomlands). Följderna av detta är att det blir ännu viktigare att vara tydlig i sitt 
ledarskap.  
 

R4: “Ju fler personer du har direkt ansvar för, desto mer blir det en ledarroll och mindre 
operativt.” 

 
Samtidigt som ledarskapet behöver vara tydligt så vill respondenterna minska gapet mellan 
organisationens olika nivåer, runda kanterna på hierarkin.  
 

R5: “I slutändan så är alla människor, spelar ingen roll vad du har du för titel eller vad du 
tjänar. Man kan hälsa på folk!” 

 

Vad ledarna tror att medarbetarna behöver (för innovationsförmågan)    

För att främja innovationsförmågan bland medarbetarna arbetar respondenterna för att skapa en tydlig 
gemensam målbild. De vill skapa en känsla av samhörighet mellan medarbetare och ledare. Alla ska 
känna sig delaktiga och involverade hela vägen från beslutsfattande till genomförande. ‘Vi-känslan’ är 
något som arbetas mycket med för att skapa mellan alla individer i företaget, oavsett nivå.   
 

R4: “Det absolut viktigaste är att ‘empower’. Att någonstans att ge dem ett större ansvar och 
involvera dem mer. Att vi har en kultur där vi tillåter och vill att alla ska vara med och fatta 
beslut. Det är ju känslan att vi vill lyfta upp alla. Och involvera alla, ge dem ett större 
ansvar.” 

 
Det arbetas med att ge medarbetarna ett tydligt syfte i det dagliga arbetet. Viktigt att alla känner att de 
är en del av vad organisationen försöker att uppnå. För att se till att ingen hamnar under radarn så ser 
ledarna till att prata med de medarbetare som verkar ha tappat syftet med att kommat till jobbet. De 
ställer frågor som “varför arbetar du här, vad tycker du är roligast att göra, vad är din plan?” för att ge 
medarbetaren en positiv känsla och ett syfte att komma till jobbet.    
 

R5: “Då om jag förstått rätt tycker dom det är jättekul, alla känner att dom har ett värde och 
ett syfte att gå till jobbet, the WHY är ju jätteviktigt.” 

 
Volvo erbjuder idag årliga forum/event där alla är är välkomna att komma med förbättringsförslag och 
innovativa idéer. Respondenterna jobbar på att anpassa arbetssättet inom teamen för att gå mot ett mer 
innovativt tänk även i det vardagliga arbetet. De vill gärna se att innovationsförslag kommer mer 
spontant och inte enbart bundet till speciella forum. Det råder inga tvivel om att det finns innovativa 
förmågor runt om på organisationen, men de vill hinna fånga upp dem snabbare. Se till att 
medarbetarna arbetar mer på otrampad mark och går utanför boxen i sitt arbete.  Det arbetas även för 
att öka tvärfunktionella team.  
 

R4: “Det tror jag att väldigt många skulle se det som energigivande, att försöka tänka lite 
annorlunda.” 

 



 34 

Respondenterna ger sina medarbetare mycket förtroende. De har mycket eget ansvar till att arbeta 
självständigt, så länge de sköter det snyggt. Förtroende och trygghet är något som lyfts fram som två 
väldigt starka faktorer som de lägger mycket fokus på att skapa för sina medarbetare.  
 

R6: “Jag litar på att alla vill göra ett bra jobb och att alla verkligen har det i sig. Man vill 
göra ett bra jobb, vill göra bra ifrån sig, vill uppfylla sig själv och uppfylla sin egen….vad vet 
jag, existens. Det finns ingenting som kan ta den bilden ifrån mig!” 

 
Det är viktigt att medarbetarna känner att ledarna litar på dem. För att skapa denna önskade 
trygghetskänsla och förtroende så har respondenterna alltid sina dörrar öppna. De är tydliga med att 
alla är välkomna att prata. Medarbetarna kan gå till någon av de andra respondenterna om deras 
närmsta chef inte är på plats. De är noggranna med att ha ett öppet klimat. Respondenterna tror att det 
krävs en trygghet och ett klimat som ger medarbetarna utrymme och mod att våga uttrycka sina idéer 
och innovationsförslag.  
 

R6: “Man ska känna stödet från gruppen och ha förståelse för varandra. Det är så jag tror att 
man kan bygga ett förtroende.” 

 
Det är viktigt att arbeta med att bygga öppenhet och förtroende face to face. Det krävs att alla är 
beredda på att vara ärliga. Att träffas och samtala fysiskt är så mycket mer värdefullt än att enbart ha 
kontakt via digitala forum. Det är inte alltid lätt att hinna med att träffa alla på grund av geografi och 
tidsbrist, men i största möjliga mån försöker respondenterna träffa sina medarbetare face to face då de 
anser att det är viktigt för förtroendet. En annan viktig faktor är att undvika skitsnack. 
 

R5: “Sen tror jag att skitsnack är en bidragande orsak till ett negativt arbetsklimat.”  
 

Medarbetarperspektivet 
Hur Ledarskapet upplevs 

Respondenterna säger att ledarna ger mycket frihet under ansvar till sina medarbetare. De upplever att 
de har både frihet och utrymme till att vara kreativa och innovativa i sitt arbete. Ledarna är generellt 
väldigt positiva till medarbetarnas egna initiativ och uppmuntrar till att styra sitt arbete på ett sätt som 
är gynnsamt för dem själva så länge de får jobbet gjort.  
 

R3: “Min närmsta chef han låter i princip oss göra vad vi vill. Det sitter inte fast någonstans 
om man säger så. Vi har ju friheten och så och det är ju absolut en tillgång.”  

 
För att kunna vara kreativa och innovativa i arbetet behövs det ett öppet klimat. Respondenterna har 
tidigare arbetat på organisationer där de varit mer detaljstyrda från ledarna och det fanns inte mycket 
utrymme till att arbeta självständigt och fritt. Dessa tidigare upplevelser gör det mer tydligt att det 
ledarskap som råder på Volvo CE är betydligt bättre för den kreativa innovationsförmågan. 
Ledarskapet tillåter frihet och utrymme för respondenterna till att vara kreativa i sina arbetssätt.  
 

R1: “Jag får ganska fria tyglar och jag får laborera lite med mina dagar själv och det mår jag 
bra av. Jag mår också bra av att känna mig viktig.” 

 
Arbetet kräver att respondenterna är innovativa och snabbtänkta. Alla kunders problem är unika så det 
kan dyka upp alla möjliga sorters utmaningar. Det är inget särskilt respondenterna känner att de saknar 
från ledarna för att stärka innovationsförmågan. De är nöjda med att ha frihet under ansvar och den 
öppna kommunikationen som råder.  
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Medarbetarna beskriver att det är viktigt med förtroende och tillit, både till ledaren och inom 
arbetsteamet. För att förtroendet och tilliten ska stärkas så arbetas det hela tiden med spontan 
interaktion. De går flera stycken tillsammans och tar en kaffepaus, pratar med varandra om både arbete 
och privata saker. Detta är något som respondenterna upplever att ledarna arbetar med. Det är fokus på 
mycket face to face interaktion. Med den stora friheten kommer, som nämnts, också ansvar. Det finns 
stora krav på medarbetarna men samtidigt är tillgången till verktyg, resurser och stöttning väldigt hög. 
Generellt är ledarna är öppna för förslag och kommer själva med många idéer vilket smittar av sig på 
medarbetarna.  
 

R1: “Det börjar hos ledarna, de uppvisar ett gott exempel och så sprider det sig till alla 
medarbetare” 

 
Ledarskapet upplevs som kommunikativt och det finns oftast en förklaring till varför vissa beslut har 
fattats. Om något har känts fel, orättvist eller otydligt så har det inte varit några problem att få ett svar 
från ledarna till varför.  
 
Respondenterna upplever att de alltid är välkomna att prata med ledarna, deras dörr är alltid öppen. 
Det är inte alltid de finns på plats men de är väldigt ofta tillgängliga. När respondenternas närmsta 
ledare inte finns på plats så beskriver de att de utan problem kan gå till någon av de andra ledarna för 
att diskutera, ställa frågor eller be om hjälp. Ledarskapet upplevs som tydligt och kommunicerande. 
Det är rak kommunikation som gäller, vilket sägs vara uppskattat av respondenterna. Det framgår 
tydligt vilka förväntningar som finns samt att det ges ordentligt med uppskattning.  
 
Det var endast för ca. tre år sen som management-teamet förändrades och Volvo anammande en ny typ 
av ledarskap. Just på respondenternas avdelning märks ingen större skillnad då ledarskapet har upplevt 
som kreativt och innovationsfrämjande även tidigare, men märks ändå att hela organisationens 
förhållningssätt har förändrats, till det bättre.  
 
Det finns ett förtroende och tillit mellan respondenterna och ledarna. Det finns en öppenhet och 
trygghet som bidrar till att respondenterna känner att de vågar ställa frågor och uttrycka idéer.  
 

R1: “Jag behöver aldrig känna mig dum. Jag kan alltid ställa en fråga utan att behöva bli 
hånad och så, den risken finns inte så det är skönt!” 

 
Respondenterna är genomgående överens om att ledarnas personliga bemötande är positivt. De har ett 
vänskapligt och familjärt uppträdande vilket bidrar till “Vi-känslan”. Det finns ett högt engagemang 
och arbetsmoral. Upplevelsen är att detta beror på att det från ledarna uppmuntras till att t.ex. gå och 
träna tillsammans, ta en fikapaus eller gå en promenad. Detta upplever respondenterna som väldigt 
positivt och de känner att det finns ett gott kamratskap inom grupperna och att de bryr sig om 
varandra. Detta gäller både medarbetare och ledare. Det finns en övergripande gemenskap mellan alla.  
 
Det är de små sakerna som bidrar till engagemang och motivation. Delvis friheten som finns men även 
möjligheten att gå och träna på arbetstid, ta en promenad eller kaffepaus.  
 

R1: “Jag tror på det! Jag tror att det ger ganska mycket gratis när folk mår bra.” 
 
Enligt respondenterna har ledarskapet en stor inverkan på innovationsförmågan men de säger 
samtidigt att mycket är upp till dem själva. Ledarna finns där för att stötta och tillhandahålla verktyg 
men i slutändan är det medarbetarna själva som ska göra jobbet. Ibland fallerar det i planeringen och 
de är de själva medvetna om. De beskriver att ledarna guidar och stöttar för att deras arbete ska bli så 
bra som möjligt.  
 

R3: “Ibland blir det lite fel också men det är inte ett ledarskapsfel anser ju jag”  



 36 

 
Något som upplevs som frustrerande stundtals är att beslutstiderna är väldigt långa. Många gånger 
beror det inte på den närmsta ledaren utan på organisationen som sådan men det kan ibland kännas 
som att ingen vill ta tag i de jobbiga besluten menar respondenterna.  
 

R3: “Ibland känns det som att ingen riktigt vågar ta de där besvärliga besluten. Då ligger de 
lite där och skvalpar liksom. Det kan väl jag se som en liten nackdel ibland.” 

 
Om respondenterna får en idé så vänder de sig till närmsta ledare.  
 
 

Vad medarbetarna säger att de behöver (för innovationsförmågan) 

I den stora frihet som ges skulle vissa respondenter önska att de fick lite styrning och hjälp att bryta 
ner projekt. De vill fortfarande ha stor frihet i själva arbetet men att samtidigt få en tydlig 
övergripande styrning.  
 

R2: “Det är viktigt att ta hänsyn till mottagaren. Vissa vill ju bli toppstyrda och få sina 
uppgifter medans andra bara växer med friheten och att få tänka utanför boxen. Det är väldigt 
väldigt individuellt.” 

 
Något som önskas förbättras är att få med alla teammedlemmar på tåget, vissa inte är en lika stor del 
av gruppen som kanske önskas. Varje individ är viktig för stämningen i gruppen och i det stora hela 
upplever respondenterna att deras team-medarbetare bidrar till mycket inspiration och kreativitet, men 
det skulle kunna vara ännu bättre om alla var lika engagerade och delaktiga i gruppen.  
 
För respondenterna är en viktig ledaregenskap förmågan att kunna ta emot kritik på ett bra sätt. Det 
ska exempelvis inte vara ett problem att tala om för sin ledare när något känns fel. Att en ledare är rak 
och ärlig samt ger klara beslut är en annan viktig egenskap som respondenterna belyser som önskvärt.  
 

R3: “Var rätt på liksom, berätta om det är något jag gör fel.” 
 
Det är viktigt att det inte finns någon tydlig favorisering av medarbetare från ledarna. Det kan skapa 
sämre stämning och bidra till mindre motivation.  
 
Medarbetarna upplever att de kommer med mycket förslag på förbättringar och andra sätt att arbeta. 
De har mycket utrymme till att vara kreativa och innovativa och det är en nödvändighet för dem att 
vara det på grund av det ständigt dyker upp nya typer av problem som behöver lösas snabbt. Det är 
sällan det finns en skräddarsydd lösning när det krisar så det gäller att vara påhittig och flexibel för att 
lösa kundens problem så snabbt som möjligt.  
 

R1: “För mig är det jätteviktigt att känna att de tror på det jag gör och inte detaljstyra mig.” 
 
Ibland känner några av respondenterna att de kommer med väldigt mycket förslag och idéer men att de 
inte tas emot som de hade önskat. Det är främst riktat högre uppåt i ledet då de ofta får svaret att det 
inte finns tillräckligt med tid/resurser eller att det inte är genomförbart. Ramarna känns ibland för fasta 
och svåra att ändra på. Detta bidrar till att motivationen till att fortsätta lägga fram förslag sjunker. 
 

R2: “Motståndet dödar verkligen innovativiteten. Min närmaste chef gör så gott hen kan och 
mycket beror ju på deras arbetsbelastning såklart. Men jag tror att de skulle kunna göra lite 
mer för att ta våra idéer längre.” 
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Vissa respondenter skulle gärna se att ledarna prioriterar resurserna annorlunda. Viktigt att de kan se 
vinningen för hela företaget och inte bara sina egna leverabler (produkter som är klara för leverans). 
Samtidigt går processerna genom många avdelningar och det är svårt att vara flexibel och innovativ.  
 

R2: “Ibland kan man se lite dumsnålhet och att de inte lägger den tiden eller pengarna för att 
flytta resurserna från ett ställe till ett annat. I vissa fall hade det kunnat bli mer effektivt om de 
gjorde det.” 

 
Uppdelningen mellan vissa funktioner skapar en “vi-och-dem-känsla”. Det är essentiellt att de 
samarbetar med varandra men de sitter geografiskt på olika platser och har olika uppgifter i processen. 
På grund av att det går i många led från den ena funktionen till den andra och tredje så upplever 
respondenterna att de inte har samma perspektiv på samma problem. En önskan från respondenterna 
till ledarna är att skapa fler tillfällen för teambuilding mellan funktionerna för att stärka banden. De ser 
gärna att en mer personlig kontakt skapas, öga mot öga och inte enbart genom digital kommunikation. 
En starkare förståelse för de andra funktionerna skulle då kunna genereras tror respondenterna. 
 

R3: “De har inte riktigt resurser alla gånger och det är också en sån sak som gör att vårt 
förtroende svajar lite mot dem för vi sitter här och tror att de inte gör någonting” 

 
Som det är nu så kan den bristande “Vi-känslan” mellan funktionerna påverka innovationsförmågan 
negativt. Respondenterna känner att det inte känns lika motiverande att komma med nya förslag och 
idéer eftersom det upplevs som att de inte ser likadant på olika situationer. Kombinerat med de långa 
ledtiderna kan detta ses som ett problem som behöver lösas. Bland annat önskar respondenterna att 
arbeta närmare varandra rent geografiskt i byggnaderna med de funktionerna som de har/behöver ha 
närmast kontakt med. Det blir ännu svårare att tidsmässigt få ihop tillfällen där de ses öga mot öga när 
de sitter i olika byggnader. De skulle önska att ledarna arbetar för att stärka hela loopen - samverkan 
mellan funktioner kombinerat med kortare processer och ledtider. 
 

R2: “Jag tror att viljan till innovation är större än vad egentligen själva resultatet blir, det är 
låter nog mer än vad vi är, samtidigt som jag tror det mest beror på hur bra cheferna är…”  

 
Respondenterna upplever att det finns ett stort engagemang bland kollegorna och det finns ett stort 
driv. Ett arbetsteam är aldrig perfekt och det finns de kollegor som inte uppvisar samma engagemang 
men generellt sätt så upplevs arbetsklimatet som väldigt positivt och inspirerande. Det pratas och 
ventileras väldigt mycket och de hjälps åt väldigt mycket. Ingen ska behöva känna att 
arbetsbelastningen är för hög. Respondenterna beskriver att de stöttar varandra mycket i arbetet och 
det finns en stark Vi-känsla. Några av respondenterna beskriver att det arbetar med mycket tvärlinjära 
funktioner då det sker mycket samarbete mellan avdelningar. Detta fungerar dock lite sisådär på grund 
av att de olika funktionerna sitter i olika byggnader.  
 

R3: “Om jag ser det till oss här på avdelningen, då är det ju Vi-känslan. Och sen ju längre 
bort vi kommer då blir det ju lite ‘dem’ tyvärr.”  
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Analys & diskussion 
I detta avsnitt analyseras den empiriska data tillsammans med den teoretiska referensramen. Analysen 
presenteras i en tabell där likheter och skillnader mellan vad ledarna och medarbetarna lyft fram, 
kopplat till teori.  

Analys 
 

 

RQ 1 
Hur främjas innovationsförmågan utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv 

inom ett globalt företag? 
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RQ 2 
Vad behöver medarbetarna från ledarna för att förbättra sin innovationsförmåga? 
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       Figur 4. Illustration: Johnsson (2019) 
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Diskussion 
Ledarna 

Ledarna var genomgående väldigt enade i sin syn. Detta faller sig förmodligen ganska naturligt 
eftersom de arbetar tillsammans i en ledningsgrupp. Det tyder på att de har en god kommunikation 
mellan varandra i ledningsgruppen samt att de arbetar aktivt med hur de ska främja 
innovationsförmågan. På det stora hela så stämmer även ledarnas och medarbetarnas bild överens med 
varandra. De säger alla att de trivs på sitt arbete och de beskriver en god gemenskap och kamratskap 
vilket Sawyer (2007) bekräftar som en viktig faktor för innovationsförmågan. Han menar att ett 
fungerande samspel är essentiellt för att kreativa team ska arbeta effektivt och vara framgångsrika. Det 
råder inga tvivel om att ledarna på Volvo CE gör mycket som är bra. Alla medarbetare har mycket 
positivt att säga om ledarna och de uttrycker att de får både stöd och resurser så att de kan vara 
kreativa och innovativa i sitt arbete. Ledarna tycks på ett framgångsrikt sätt skapa en balans mellan 
frihet, förtroende och arbetsmoral. Klimatet på arbetsplatsen är öppet och medarbetarna ges utrymme 
till att samtala om privata saker så länge arbetet inte blir lidande. Tidigare forskning föreslår att 
innovation främjas genom att ledare utformar ett tydligt gemensamt slutmål och litar på att 
medarbetarna självständigt kommer att arbeta för att nå det målet. (Setili, 2017). För mycket 
förtroende och frihet kan dock vara olämpligt då det kan leda till att stämningen blir för lättsam och att 
arbetet börjar släpa efter (Dovey, 2009). På Volvo CE verkar detta inte vara någon risk i nuläget.  
  

Olikheter 

Respondenterna skiljer sig åt i vissa aspekter. Dels lyfter ledarna och medarbetarna olika saker och 
dels har medarbetarna olika uppfattning kring vissa delar. Att det finns en olikhet mellan ledare och 
medarbetare i synen på vad som är viktigt i ledarskapet är kanske inte helt oväntat. De ser allting från 
två olika perspektiv och det är just därför denna studie genomfördes från första början; för att 
undersöka hur stor skillnaden är mellan perspektiven. En viss skillnad är förmodligen oundviklig och 
naturlig med tanke på att ledarna har lärt sig mycket från ledarskapsutbildningar samt att de måste se 
till hela grupper och organisationens bästa. Som medarbetare kan det vara väldigt individuellt vad som 
önskas och vilka verktyg som behövs. Som exempel sa de flesta medarbetarna att de trivs bra med 
mycket frihet och självständigt arbete men vissa uttryckte att de gärna vill vara lite styrda i den 
friheten. Detta är även beroende på vilken avdelning och vilka arbetsuppgifter personerna har. Det har 
visat sig att medarbetarnas olika arbetsområden har en relativt stor påverkan på vilket stöd de behöver 
från ledarna då vissa av dem arbetar med mer komplexa och omfattande uppgifter. Som helhet är alla 
dock överens om att för mycket detaljstyrning är negativt och ingen av respondenterna vill ha det helt 
styrt.    
  
Några av ledarna saknar förslag på förbättringar från medarbetarna medan vissa av medarbetarna säger 
att de kommer med många förslag. Det finns alltså en slitning mellan ledarna och medarbetarna och 
det finns möjlighet att förbättra. Ledarna kan behöva öppna upp och ta emot förslag på ett annat sätt 
för att undvika att medarbetarna känner sig nekade. Att undvika problem och inte aktivt arbeta med 
dessa riskerar ledarna att hämma medarbetarnas motivation till att komma med innovativa förslag. Det 
kan vara förödande och leda till onödiga incidenter när ledare följer reglerna till punkt och pricka utan 
att lyssna till medarbetarna. (Setili, 2017). I vissa fall kanske det kan räcka med att ge en tydligare 
förklaring till varför förslaget inte går att driva igenom eller att ledarna bjuder in till diskussion och att 
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medarbetarna får en möjlighet att utveckla sina förslag. Medarbetarna uppvisar stor förståelse för att 
resurser och den högre ledningen kan vara en stor påverkan på att deras förslag inte kan tas vidare, 
men för att uppmuntra till att fortsätta komma med idéer och förslag kan ledarna förstärka genom att 
exempelvis säga att de gärna sparar idéen för att behandla den vid ett senare tillfälle. De kan 
uppmuntra medarbetarna till att utveckla och diskutera idén och kanske komma fram till en 
kompromiss som passar bättre både tidsmässigt och resursmässigt. Att ge medarbetarna möjligheten 
att involveras, komma med oplanerade förslag av idéer och tänka utanför ramarna är viktigt för att 
främja kreativitet och innovationsförmåga samt att medarbetarna ska trivas och tycka att arbetet är 
roligt (Boznic & Köping, 2013-06-16; Tidd & Bessant, 2013).  
  
Det finns en skillnad i hur ledarna och medarbetarna ser på vad de behöver för att förbättra sin 
innovationsförmåga men så får man även tänka på att ledarna går en massa ledarskapsutbildningar och 
är mer insatta i hur de bör arbeta. Som medarbetare är de troligtvis inte lika insatta i hur ledarskapet 
fungerar, hur det bör fungera etc. Ledarna nämner faktorer som medarbetarna inte tar upp, som tex: 
empowerment, gemensam målbild och att involvera alla. Detta behöver inte betyda att det inte är 
viktigt för medarbetarna men de kanske inte märker av dessa faktorer. Om de däremot skulle försvinna 
så kanske de skulle uppmärksamma att de saknas. Det går även att tolka det som att de i vissa fall 
säger samma sak men med andra ord. Ledarna nämner till exempel att skitsnack är hämmande medan 
medarbetarna lyfter vikten av en neutral ledare så att ingen blir favoriserad. De säger inte exakt samma 
sak men det kan ses som två samverkande faktorer. Om någon blir favoriserad av ledaren ökar troligen 
risken för skitsnack mellan de andra. 
  

Skillnader - empiri och teori 

Ingen av respondenterna har nämnt risktagande och konflikters påverkan på innovationsförmågan men 
befintliga teorier påvisar att det är viktiga faktorer (Jacobsen, 2013/2012; Tidd & Bessant, 2013). 
Varken ledare eller medarbetare bör vara rädda för konflikter eftersom det kan leda till något positivt. 
Om ingen vågar säga emot eller ifrågasätta är det svårare att förändra och förbättra. Det är bra att 
uppmuntra till frågor och diskussioner där flera individer har möjlighet att förklara sina synvinklar då 
detta kan ses som en förutsättning för att innovation ska främjas. Varför ingen av respondenterna 
nämnde dessa faktorer kan bero på att konflikt och risk inte är det första någon tänker på som positivt. 
Kanske är det så att varken ledare eller medarbetare har blivit informerade kring vikten av konflikter 
och vilka fördelar det för med sig. Det är nog lätt att skrämmas både av konflikter och risker då orden 
låter negativa och representerar ofta obehagliga situationer. Det är dock osannolikt att de aldrig stöter 
på konflikter eller aldrig blir tvungna att ta risker så att de inte nämnt det beror nog snarare på att de 
inte tänker på dessa faktorer som innovationsfrämjande. Eftersom det är viktigt för 
innovationsförmågan bör dock ledare arbeta för att lyfta vikten av positiva konflikter. Kanske arbeta 
för att motverka konflikträdsla inom arbetsteamen och uppmuntra till risktagande. Förslagsvis kanske 
andra ord kan användas för att minska den negativa klangen. Det kan exempelvis istället uppmuntras 
till diskussion, debatt, feedback, frågor etc.   
 
Respondenterna nämnde face to face-interaktion som något väldigt viktigt men det har inte hittats 
någon tydlig teori kring detta utifrån tidigare forskning. Däremot kan det tolkas in i gemenskap och 
laganda då interaktion med fysiska möten känns som en självklarhet för att upprätthålla en god 
gemenskap och samarbete. Det ledarna nämnde om att de är sig själva på jobbet saknar också tydlig 
koppling till studiens teoretiska referensramar men även detta kan tolkas in i andra teorier såsom 
ärlighet och öppenhet. Att inte vara sig själv är att inte vara öppen och ärlig med vem man är och som 
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Setili (2017) säger ska ledaren vara öppen med sina svagheter vilket indirekt betyder att de ska vara 
sig själva. Logiskt sätt går det att förstå varför respondenterna lyfter både face to face-interaktion och 
att vara sig själv då de kan ses som essentiella och oskrivna regler utifrån samhällsnormer och 
instinkter oavsett vad teorier och forskningen säger.   
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen kopplat till studiens forskningsfrågor samt 
jämförandet av de två perspektiven - ledare och medarbetare. Här presenteras även 
innovationsbidrag, förslag på vidare forskning och metoddiskussion. 

Resultat  
Många av de teorier som ingår i studiens referensram kan stärkas utifrån det empiriska materialet.  
 
(1) Hur främjas innovationsförmågan utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv inom 
ett globalt företag?  

Ledare och medarbetare delar synen om att en viktig ledaregenskap är att vara flexibel och inte hålla 
för hårt i ramarna, annars stryps innovationsförmågan. Allt för för tydliga ramar och begränsade 
resurser påverkar både ledare och medarbetares innovationsförmåga negativt. Strikthet bidrar även till 
att medarbetare blir mindre motiverade till att komma med innovativa förslag och idéer. Om nya 
förslag förkastat på grund av resursbrist allt för ofta dör viljan och drivkraften att vara med och arbeta 
för organisationens framtid. Det är oerhört viktigt för alla individer inom en organisation att de känner 
att de är en del av helheten. När de får bekräftat att de är värdefulla och känner ett syfte med sitt arbete 
får deras innovationsförmåga goda förutsättningar.    
  
(2) Vad behöver medarbetarna för att förbättra sin innovationsförmåga? 

Ett öppet klimat, trygghet, förtroende, gemenskap och att känna ett syfte med arbetet är faktorer som 
är viktiga för främjandet av medarbetares innovationsförmåga. Samspel och teamkänsla är essentiellt 
för kreativitet och framgång och hierarkiska kanter mjukas upp när alla får möjlighet att vara 
involverade. Ledarens beteende har stor betydelse för innovationsförmågan då de ska inspirera, ge stöd 
och skapa en vision. För detta krävs en rak och tydlig kommunikation. Det är ledarens roll att skapa 
förutsättningar för andra människor samtidigt som de själva ska vara en del av teamet. De bör med 
fördel visa medvetenhet kring sina egna svagheter, engagera och coacha sina medarbetare och arbeta 
tillsammans som ett lag. Ledarens roll visar sig som väldigt viktig för främjande av kreativitet och 
innovationsförmåga. Att de finns där för att stötta, bolla idéer, tillhandahålla resurser samt vara ett 
föredöme som uppmuntrar till gemenskap tycks vara grunden för hela organisationens innovativa 
framgång. Ledarna tillhandahåller grundstenarna och medarbetarna själva är ansvariga för att ta till sig 
och använda dessa. De spelar en stor roll för varandra i arbetsteamen och om inte alla visar 
engagemang och lagkänsla påverkas hela gruppen.  
 
Sammanfattning: Denna studie visar vikten av gemenskap, öppet klimat, förtroende, minskade 
hierarkiska kanter, tydlig kommunikation, flexibilitet och inspirerande ledarskap. Ledare har ett 
otroligt stort inflytande på innovationsförmågan och kreativitet. Ett innovationsfrämjande ledarskap 
tycks vara det öppensinnade, engagerande och teambyggande. Samarbetet och lagkänsla i 
arbetsgruppen är essentiellt för kreativitet och innovationsförmåga.  
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Innovationsbidrag  
Strategi för att skapa en gemensam bild 
Innovationsbidraget som tagits fram, i förmån för uppdragsgivaren, är en kartläggning över nuläge. 
Kartläggningen ger en visuell bild över i vilken utsträckning de två perspektiven överlappar varandra. 
Det visas tydligt om ledarnas och medarbetarnas syn på innovationsfrämjande stämmer överens eller 
om det finns ett glapp mellan dem. Syftet med kartläggningen är att ge ledare en inblick i hur det ser ut 
samt att ge dem inspiration till hur de kan förändra sitt arbete för att möta medarbetarnas bild, om de 
vill skapa en mer enhetlig gemensam bild.  
 
För att ledarna på Volvo CE ska kunna arbeta för att skapa en mer gemensam bild över vad 
medarbetarna behöver för att främja sin innovationsförmåga har en workshop utformats. Workshopen 
syftar till att bjuda in ledare och medarbetare att tillsammans bygga en visionstavla över viktiga 
innovationsfrämjande faktorer. 
 
Nuläge - ledarperspektivet och medarbetarperspektivet 

Figur 5. Illustration: Liljestrand (2019) 
 
 
De gemensamma faktorerna som nämns som främjande för innovationsförmågan är: 

• öppet klimat  
• gemenskap/vi-känsla 
• ska inte finnas prestige - “laget är större än jaget” 
• minskade hierarkiska kanter 
• förtroende 
• frihet under ansvar 
• ledare som engagerar och ger feedback  
• tydlig kommunikation 
• face to face interaktion 

 
Faktorer som medarbetarna uttrycker att de vill ha som inte ledarna nämner: 

• möjlighet att fokusera på nuet  
• teambuilding mellan funktioner 
• få snabbare beslut samt att ledare vågar ta de de tuffa besluten 
• att ledare kan ta emot kritik  
• att ledare driver medarbetarnas idéer framåt och inte ger upp för lätt 
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Faktorer som ledarna tror är viktiga, som inte medarbetarna nämner: 

• att som ledare visa sina svagheter 
• att som ledare vara sig själv på jobbet 
• ha en gemensam målbild 
• undvika skitsnack 
• empowerment  

 
 

Förslag på vidare forskning 
Nya forskningsprojekt skulle kunna komplettera kvalitativa intervjuer med kvantitativa enkäter för att 
undvika att viktig information undanhålles av rädsla. De skulle även kunna undersöka om 
innovationsfrämjande faktorer ser annorlunda ut på mindre organisationer.  
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Metoddiskussion 

Kvalitativa studier kan kritiseras på grund av svårigheten att generalisera resultatet till andra 
sammanhang än just det som studien utgjort (Bryman, 2011). I denna studie finns inga garantier för 
huruvida resultatet går att generalisera till andra organisationer, vilket kan ses som en svaghet. 
Tillvägagångssättet har beskrivits utförligt för att studien ska kunna replikeras. Med tanke på att det är 
en fallstudie och en jämförande sådan, så är det sannolikt att resultatet kan komma att variera om 
studien görs om på en annan organisation. Det är större sannolikhet att resultatet kring de validerade 
teorierna kommer att stämma överens var än studien genomförs men vad gäller jämförelsen mellan 
medarbetare och ledare så kan resultatet få en större variation. Det är så många aspekter som spelar in 
och det handlar om människors upplevelser. Just av den anledningen riktas mycket kritik mot de 
kvalitativa metoderna, men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. På en organisation är 
det människorna som är viktiga för att driva innovationer och själva arbetet framåt. Att genomföra en 
studie som inte fångar upp de mjuka värdena och essensen av individernas upplevelser känns därför 
orimligt. Ja, det är mer komplext att säkerställa studiens reslutat, men människan är komplex och alla 
individer är unika. Just av denna anledning känns det därför viktigt att undersöka upplevelser och 
känslor hos dessa. Om samma typ av studie replikeras ett flertal gånger så kommer utfallet tillslut att 
visa gemensamma nämnare och ett starkare resultat kommer att kunna presenteras. Det hävdas därför 
inte att denna studie ensam kan presentera ett fullständigt resultat, men den kommer att bli en av 
delarna i ett större sammanhang. 
  
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara till stor fördel då de kan hjälpa till att 
stärka varandras fördelar samt minska eller till och med undvika de nackdelar som respektive 
tillvägagångssätt för med sig (Bryman, 2011). Det fanns en ambition att använda de båda metoderna i 
denna studie men på grund av andra komplikationer och tidsfördröjningar hanns det inte med. Om 
studien skulle göras om på nytt så hade det planerats bättre för att kunna kombinera både kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att stärka tillförlitligheten i resultatet.    
  
Som tidigare nämndes, under etiska aspekter, kan resultatet ha påverkats av ett antal olika faktorer. De 
respondenter som är medarbetare kan ha undanhållit känslig information på grund av att ledarna 
senare kommer att kunna läsa om detta. Under intervjuerna kan samtliga respondenter ha påverkats av 
intervjuaren. Båda två intervjuare har begränsad erfarenhet av att intervjua och kan därför ha gjort 
misstag som påverkar respondenternas svar. Inställningen var att hålla sig neutral, ställa relevanta 
frågor för studiens syfte och frågeställning samt att inte ställa för ledande frågor eller lägga ord i 
munnen på respondenten. Om detta har gjorts korrekt till hundra procent är svårt att styrka, troligtvis 
finns det brister med tanke på den erfarenhetsgrund båda intervjuare utgått från. En annan faktor som 
kan ha påverkat respondenternas sinnesstämning och därmed deras svar var att samtliga samtalsrum 
hade insyn i form av ett fönster. Ur en psykologisk synvinkel kan detta ha bidragit till en 
undermedveten känsla av att vara iakttagen. Om det var så kan respondenternas svar ha påverkats och 
information kan ha undanhållits eller modifierats. 
  
Något som i efterhand har reflekterats kring är urvalet av respondenter. För att kunna presentera ett 
tydligt resultat borde alla respondenter som intervjuats vara från samma avdelning eller arbetat mer i 
anslutning till varandra samt under samma ledare. Till stor del är respondenterna i denna studie 
kopplade till varandra men vissa arbetar lite mer utanför resterande respondenter. Anledningen var att 
en bredd eftersöktes men med facit i handen blev det svårare att analysera och sammanställa ett 
resultat på grund av att medarbetarnas upplevelser är motsägelsefulla just för att de arbetar under olika 
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ledare. Att de kan ha olika upplevelse av samma ledare är både rimligt och acceptabelt men i detta fall 
kan resultatet bli något missvisande eftersom motsägelserna ibland beror på att de inte styrs av samma 
ledarskap. Samtidigt kan det vara till nytta för Volvo CE att ledarskapet inte fungerar likadant på alla 
avdelningar. Ledarskapet kanske är innovationsfrämjande på vissa avdelningar men hämmande på 
andra. För att skapa en bredd och ett resultat som svarar till hela Volvo CE hade studien behövt fler 
respondenter, några ledare och några medarbetare från varje avdelning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev  

Ledare 

Medgivaravtal 
  
Förfrågan om att delta i en studie om ledarskap, organisationsklimat och innovation. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
  
Syftet med studien är att undersöka hur man med ledarskapet kan påverka organisationsklimatet och på så sätt 
främja innovationsförmågan hos medarbetare. Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av 
utbildningen till innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. 
  
Studien kommer att genomföras med intervjuer av ledare under 27/3 - 28/3 2019. Intervjun kommer att beröra 
din uppfattning och erfarenhet av ledarskap och vad det har för inverkan på kollegor, medarbetare och dig själv. 
Intervjun beräknas ta omkring 60 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, där du känner dig 
avslappnad. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 
  
Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på säker plats så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras muntligt inför andra studenter samt i form av ett kandidatarbete 
som redovisas i en rapport. Efter att kandidatarbetet är avslutat och godkänt, kommer det att laddas upp på den 
offentliga databasen DivaPortal. De inspelningar som görs under intervjuerna, samt den transkriberade texten, 
kommer att förstöras. Om du önskar kommer du att få ta del av kandidatarbetet genom att få en kopia av 
rapporten. 
  
Jag samtycker härmed till att frivilligt delta i denna studie: 
  

                                                                                                                  . 
Underskrift respondent 
  
  
  
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 
  
Michelle Johnsson                                                             Anna Liljestrand 
Student                                                                               Student 
Mail: Mjnxxxxx@student.mdh.se                                      Mail: Aldxxxxx@student.mdh.se 
Mobil: 070xxxxxx                                                            Mobil: 070xxxxxxx 
  

Peter Selegård 
Handledare, universitetslektor 
Mail: pxxxxxxxxxxxxx@mdh.se 
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Medarbetare 

Medgivaravtal 
  
Förfrågan om att delta i en studie om ledarskap och innovationsförmåga. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
  
Syftet med studien är att jämföra ett ledarskapsperspektiv med ett medarbetarperspektiv med avseende hur 
innovation främjas i ett globalt företag. Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av 
utbildningen till innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. 
  
Studien kommer att genomföras med intervjuer av medarbetare den 29/4 2019. Intervjun kommer främst att 
beröra din uppfattning och erfarenhet av ledarskap och vad det har för inverkan på dig själv och dina kollegor. 
Intervjun beräknas ta omkring 45 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, där du känner dig 
avslappnad. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 
  
Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på säker plats så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras muntligt inför andra studenter samt i form av ett kandidatarbete 
som redovisas i en rapport. Efter att kandidatarbetet är avslutat och godkänt, kommer det att laddas upp på den 
offentliga databasen DivaPortal. De inspelningar som görs under intervjuerna, samt den transkriberade texten, 
kommer att förstöras. Om du önskar kommer du att få ta del av kandidatarbetet genom att få en kopia av 
rapporten. 
  
Jag samtycker härmed till att frivilligt delta i denna studie: 
  

                                                                                                                  . 
Underskrift respondent 
  
   
  
Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 
  
Michelle Johnsson                                                             Anna Liljestrand 
Student                                                                               Student 
Mail: Mjnxxxxx@student.mdh.se                                      Mail: Aldxxxxx@student.mdh.se 
Mobil: 070xxxxxx                                                            Mobil: 070xxxxxxx 
  

Peter Selegård 
Handledare, universitetslektor 
Mail: pxxxxxxxxxxxxx@mdh.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Ledare 

Ledarskapet: 
• Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 
• Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 
• Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig? 
• Hur ser du på dina styrkor/svagheter? 
• Känner du att ledarskapet faller sig naturligt för dig eller är det något du fått arbeta fram? 
• Hur ser du på ledarskap och innovationsförmåga? 
• Känner du att organisationen ger dig utrymme att vara fri i ditt ledarskap? 
• Är det något du skulle önska att göra annorlunda? 

 
Organisationsklimat: 

• Hur skulle du beskriva ert organisationsklimat ut på avdelningen? 
• Finns det slitningar mellan avdelningar och grupper i organisationen? 
• Är organisationsklimatet viktigt för innovationsförmågan? 
• Finns det några fenomen som leder till att bra respektive dåligt organisationsklimat? 

 
Innovationsförmåga: 

• Hur skulle du beskriva vad innovation är? 
• Vad skulle du säga att innovation har för betydelse för ert arbete här på organisationen? 
• Hur skulle du beskriva att ni arbetar med innovation här på organisationen? 
• Har alla dina medarbetare utrymme till att vara innovativa? 
• Vilka behöver vara innovativa? 
• Hur arbetar ni för att främja innovationsförmåga hos era medarbetare? 
• Vilka faktorer kan orsaka brist på innovationsförmåga? 
• Har du något motto i livet?  

 
 

Medarbetare 

Klimat 
• Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

• Trivsel 
• Kollegor 
• Öppenhet 

• Kan du beskriva sammanhållningen mellan er medarbetare? 
 
Ledarskap 

• Beskriv ledarskapet du kommer i kontakt med i ditt arbete. 
• Hur stor påverkan har dina ledare för din förmåga att vara kreativ/innovativ? 
• Vad behöver du för att känna dig trygg? 
• Kan du beskriva ett exempel om du upplevt motstånd till förslag av nya idéer? 
• Är det något du önskar från dina ledare?  
• Något du vill se mer av/mindre av från dina ledare? 
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Innovationsförmåga 

• Kan du beskriva någon gång du har varit med och påverkat en förändring? 
• Vad behöver du för att vara kreativ i ditt arbetssätt? 
• Hur skulle du beskriva vad innovation är? 
• Har du utrymme till att vara kreativ/innovativ? (tänka utanför boxen, komma med nya idéer, komma på 

nya sätt att arbeta)  
• Är sammanhållningen mellan er kollegor viktig för att vara kreativ/innovativ? 
• Om du får en idé, var vänder du dig då? 

• Hur mottages förslag och idéer? 
• Har du något motto i livet? 

 

 
 


