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Sammandrag 

 

Studiens syfte är att (1) kartlägga de faktorer som påverkar implementering av 

innovationsprojekt i externt reglerade organisationer, (2) att utveckla en förklaringsmodell som 

beskriver sambanden mellan dessa faktorer. Undersökningen består av en fallstudie där ett 

läkemedelsföretag följs under uppstartsfasen av ett innovationsprojekt. Metoden som användes 

var induktivt kvalitativ. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer, öppna observationer 

och dokument som var kopplade till innovationsprojektet. Studien visar att följande faktorer: 

interna relationer, resurser, extern reglering, ledningens inställning, intern styrning och intern 

kommunikation påverkar implementering av innovationsprojekt och att dessa faktorer både kan 

ha en positiv och en negativ inverkan på implementeringen. Vid utvecklingen av 

förklaringsmodellen fann studien att interna relationer och resurser är faktorer som har en direkt 

påverkan på implementering av innovationsprojekt och att extern reglering, ledningens 

inställning, intern styrning och intern kommunikation är faktorer som har en indirekt påverkan. 
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1. Inledning 
Vikten av innovation betonas inom flera delar av samhället, till exempel inom politiken, 

näringslivet och den akademiska världen. Enligt Reiter-Palmon et al. (2012) finns det flera 

bakomliggande orsaker till det ökade intresset för innovation. De menar att teknik- och 

kunskapsutveckling samt ökad globalisering och konkurrens har lett till att de problem som 

organisationer står inför är så pass komplexa att en enskild individ inte har all den kunskap som 

krävs för att lösa dem. Innovation är enligt flera samtida forskare nödvändig för organisationers 

överlevnad. Innovativ förmåga är den kritiska faktorn (Daher 2016) då den är central för att 

vidhålla en konkurrenskraftig produktutveckling (Dougherty 1992) vilket ses som extra viktigt 

för organisationer som verkar i miljöer som är oförutsägbara och föränderliga (Morgan 2006, 

s. 57).  

 

Begreppet innovation dyker upp i många olika sammanhang och en förklaring behövs för att 

få grepp om vad innovation innebär. För att kunna göra det måste först ordet kreativitet 

förklaras, eftersom de två begreppen är kopplade till varandra. Båda begreppen har många olika 

definitioner och följande har valts ut för denna studie. Kreativitet är skapandet av 

högkvalitativa, originella och eleganta lösningar på problem. Innovation är utvecklingen av 

nya produkter, processer och tjänster (Mumford et al. 2012). Kreativitet används oftast för att 

beskriva idéskapande på individ- och gruppnivå och ses som en förutsättning för att innovation 

ska ske på organisationsnivå (Soriano de Alencar 2012). Följande definition beskriver hur de 

två är sammanlänkade; kreativitet är skapandet av nya idéer och lösningar på problem och 

innovation är själva processen där dessa idéer och lösningar implementeras i organisationen 

(Reiter-Palmon et al. 2012). 

 

Innovationsprojekt är den typiska form inom vilken innovativa aktiviteter organiseras och styrs 

(Chiesa et al. 2009). Tidigare studier av innovationsprojekt har visat att flertalet faktorer 

påverkar dess framgång och att de kan ha både positiva och negativa effekter. Ledningens 

inställning har visats sig påverka utfallet av projekt, där brist på ledarskap och stöd samt skeva 

maktförhållanden påverkar implementeringen av innovationsprojekt negativt (Cozijnsen et al. 

2000). Om ledningen från början ger rätt förutsättningar och involverar rätt personal, har det 

en positiv inverkan på projektet (Chen 2017). En annan central faktor som gynnar 

innovationsprojekts genomförande är förtroende, då det bidrar till framgångsrikt samarbete 

(Wu et al. 2017). Förtroende har också betydelse för arbetslagsutveckling eftersom det 
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effektiviserar relationerna inom arbetslaget, ökar informationsdelning och utvecklar 

organisatoriska länkar mellan olika enheter (Cometto et al. 2016). Kommunikationen inom 

organisationen är ytterligare en faktor som påverkar innovationsprojekts genomförande. 

Mängden och kvaliteten på information som delas påverkar förtroende vilket i sin tur påverkar 

relationen mellan enheter i organisationen. Bristande informationsdelning har då en negativ 

effekt (ibid.). Att ge innovationsprojekt tillräckligt med tid är av betydelse, innovationsprojekt 

bör inte påskyndas då det riskerar att leda till misslyckanden (Chen 2017).  

 

Innovationsprojekts framgång är också kopplat till organisationens styrning och struktur. Burns 

and Stalker etablerade begreppen organisk och mekanisk organisation och styrning (1961, se 

Morgan 2006, s.42). En organisk organisation har flexibel styrning och struktur vilket 

karaktäriseras av låg formalisering1, decentralisering2 av beslut, god intern- och extern 

kommunikation samt låg vertikal differentiering3 (Damanpour 1991). En mekanisk 

organisation är den organiska organisationens motpol, här värdesätts standardisering och den 

styrs i högre grad via formella regler, rutiner och centraliserade beslut (Chenhall, 2003). Flera 

forskare menar att organisk styrning och struktur gynnar innovation (Morgan 2006, s.47; 

Damanpour 1991). Andra forskare menar att en kombination av organisk- och mekanisk 

styrning behövs för att innovation ska ge önskad effekt. Ylinen och Gullkvist (2014) studerade 

hur innovationsprojekt påverkas av organisk respektive mekanisk styrning och kom fram till 

att organisk styrning gynnar innovation men att den bör kompletteras med mekanisk styrning 

för att innovationsprojektet ska uppnå bättre resultat. Sundbo (1996) har kommit fram till 

liknande resultat. Innovation gynnas av att ledningen släpper på kontrollen, genom 

decentralisering av beslut, och låter anställda agera som självstyrande entreprenörer. Ett för 

högt självstyrande kan dock få negativa konsekvenser eftersom organisationen då riskerar att 

använda för mycket resurser. Enligt West (2003) är decentralisering av beslut ner till lokal nivå 

nödvändigt för utveckling av kreativa idéer samtidigt som centralisering av beslut kan krävas 

för en effektiv implementering av idéerna i hela organisationen. Den inneboende spänningen 

mellan decentralisering och centralisering kallas innovationens dilemma och det gäller att hitta 

en balans mellan dessa två. 

 

                                                           
1 Formalisering är graden av formella regler och rutiner i organisationen (Damanpour 1991). 
2 Centralisering reflekterar var makt och befogenhet att fatta beslut finns i organisationen, om den är koncentrerad högt upp 

(centraliserad) eller utspridd (decentraliserad) (Damanpour 1991). 
3 Vertikal differentiering representerar antalet hierarkiska nivåer under högsta ledningen (Damanpour 1991). 
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Organisationer har olika behov av struktur och styrning och det är den externa miljön som 

avgör vad som passar bäst. När miljön är oförutsägbar och föränderlig anses organisk struktur 

och styrning vara den som lämpar sig bäst för att möta kraven från omgivningen (Morgan 2006, 

s.57). Organisationens val av styrning påverkas även av externa kontrollfaktorer. Forskning 

har visat att hög grad av extern kontroll, som är karaktäristisk för offentlig sektor, har en negativ 

inverkan på ledningens vilja att släppa på kontrollen och delegera beslutsfattande nedåt i 

organisationen, vilket resulterar i centralisering av kontroll och beslut (Damanpour 1991). 

Högre grad av mekanisk styrning är därför vanligare inom offentlig sektor vilket hämmar 

innovationsförmågan (ibid.). Extern reglering av verksamheten är ett exempel på extern 

kontroll. En industri som påverkas av extern reglering är läkemedelsindustrin, vars verksamhet 

måste förhålla sig till särskilda bestämmelser för utveckling, godkännande, tillverkning och 

distribution av sina produkter (Läkemedelsverket 2013; Madrigal-Sánchez & Quesada-Pineda 

2012). Ledningen inom läkemedelsindustrin antas därför, liksom ledare inom offentlig sektor, 

ha en motvilja till att släppa på kontroll, då minskad kontroll innebär mindre inflytande över 

de kvalitetsrelaterade kraven. Forskning har också visat att läkemedelsföretag upplever att den 

hårda externa regleringen hindrar de anställda från att vara innovativa (Madrigal-Sánchez & 

Quesada-Pineda 2012). 

 

Samtidigt betonar flertalet forskare vikten av innovation i denna typ av industri. Comanor och 

Scherer (2013) menar att priskonkurrensen på läkemedelsmarknaden intensifierats i takt med 

att patent gått ut. Tillverkning, förskrivning och försäljning av generiska läkemedel har ökat 

och innovation har därför blivit allt viktigare för läkemedelsföretagens överlevnad. 

Schuhmacher et al. (2013) menar att i den föränderliga miljö som läkemedelsindustrin verkar 

i idag är innovation den viktigaste drivkraften för tillväxt. Men om en organisation som verkar 

inom en föränderlig miljö samtidigt är begränsad i sin möjlighet att släppa på kontroll uppstår 

ett dilemma. 

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att (1) kartlägga de faktorer som påverkar implementering av 

innovationsprojekt i externt reglerade organisationer, (2) att utveckla en förklaringsmodell som 

beskriver sambanden mellan dessa faktorer. Tidigare forskning har undersökt hur olika 

faktorer, var för sig, påverkar implementering av innovationsprojekt i organisationer. Vår 

förklaringsmodell kan därför bidra till tidigare forskning genom att ge en samlad bild av de 
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faktorer som påverkar. Denna studie har följt uppstart av ett innovationsprojekt och fokuserar 

därför på de faktorer som påverkar implementeringen under projektets initiala faser.  

 

2. Metod 
I denna del presenterar vi hur vi gick till väga för att samla in och bearbeta den data, som ligger 

till grund för vår förklaringsmodell. Först beskrivs val av forskningsmetod. Efter det följer val 

av studieobjekt, val av informanter och insamling av data. Slutligen presenteras hur insamlad 

data kodats och analyserats samt hur förklaringsmodellen utvecklades.    

 

2.1 Val av forskningsmetod 

Undersökningen var en fallstudie och metoden som användes var kvalitativ och induktiv. En 

kvalitativ infallsvinkel är lämplig när processer ska studeras (Bryman & Bell 2015, s. 407) och 

en induktiv strategi passar när en modell eller teori ska utarbetas (Ahrne & Svensson 2015, s. 

13).  

 

Vår studie avser att utveckla en förklaringsmodell som beskriver sambanden mellan de faktorer 

som påverkar implementering av innovationsprojekt. Vid utformning av vår metod utgick vi 

därför från ett ramverk som utformats av Hood (2007, se Bryman & Bell 2015, s. 433). 

Ramverket används vid induktiva studier för att utveckla teorier från insamlad data, som sedan 

används för att utveckla en modell (ibid.). I enlighet med ramverket började vi med ett 

strategiskt urval, vilket innebär att val av organisation samt antal och kategori av informanter 

görs i början av studien, med studiens syfte som utgångspunkt (Bryman & Bell 2015 s. 433). 

Efter det samlade vi in kvalitativ data via kvalitativa intervjuer, observationer och dokument. 

När all data var insamlad kodade, analyserade och tolkade vi den. Slutligen gjordes en teoretisk 

generalisering av resultatet, vilket ledde fram till vår förklaringsmodell som beskriver 

sambanden mellan de faktorer som påverkar implementering av innovationsprojekt. Som 

komplement till Hoods ramverk använde vi den typ av kodning; öppen-, axial- och 

mönsterkodning, som Grounded Theory förespråkar.  

 

Grounded Theory (GT) är det ramverk som vanligen används vid induktiva kvalitativa studier 

när en modell ska utarbetas (Bryman & Bell 2015, s. 25, 584). I GT används teoretiskt urval 

där informanter väljs ut allteftersom studien fortskrider. Ett kontinuerligt insamlande, kodning 

och analys av data leder till att en teori växer fram och resulterar i att ny data behöver samlas 
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in för att kunna utveckla teorin. Ett nytt teoretiskt urval av informanter görs i syfte att samla in 

denna data fram till dess att teoretisk mättnad uppstår (Ibid. s. 431, 586; Corbin & Strauss 

1990).  

 

På grund av att tidsramen för studien var begränsad, var det inte praktiskt genomförbart att 

använda hela den process som GT förespråkar. Vår metod, som utformades i enlighet med 

Hoods ramverk, passade bättre in i vår tidsram eftersom Hoods ramverk inte har krav på de 

tidskrävande processer som teoretiskt urval samt växelverkan mellan urval, datainsamling, 

kodning och analys innebär. 

 

I vår datainsamling använde vi oss av triangulering, vilket är en fördel med vår metod. Data 

samlades in från olika källor, i vårt fall via intervjuer, observationer och dokument. Enligt 

Ahrne och Svensson (2015, s.25-26) gör en kombination av olika datakällor det möjligt att 

fånga in det man vill studera på ett mer objektivt sätt. Triangulering är därför ett sätt att göra 

kvalitativa studier mer trovärdiga (ibid.). Nackdelen med vår metod är att den använder en 

linjär process, först insamling av data, sedan kodning och analys vilket leder till att nya 

hypoteser eller nya frågeställningar, som framkommer under kodning och analys, inte kan 

testas. Ett i förhand bestämt antal informanter innebär en risk för att teoretisk mättnad inte 

uppstår. Teoretisk mättnad, det vill säga att forskaren upplever att samma typ av svar eller 

svarsmönster återkommer i flertalet intervjuer, är av vikt för att resultatet ska kunna ses som 

representativt (Ahrne & Svensson 2015, s. 42).  

 

2.2 Val av studieobjekt 

En svensk enhet av ett globalt läkemedelsföretag valdes ut som studieobjekt för vår fallstudie. 

Organisationen valdes eftersom den befann sig i uppstartsfasen av ett innovationsprojekt samt 

för att den har en externt reglerad verksamhet. Läkemedelsföretags verksamhet är externt 

reglerad då de måste förhålla sig till särskilda bestämmelser för utveckling, godkännande, 

tillverkning och distribution av sina produkter (Läkemedelsverket 2013; Madrigal-Sánchez et 

al. 2012). För att inte begränsa vilka resultat som vi kan publiceras i denna uppsats har 

organisationen valt att vara anonym.   

 

2.3 Val av informanter 

Studiens informanter valdes ut med hjälp av strategiskt urval, vilket används för en bredare 

inblick i olika roller i en organisation (Bryman & Bell 2015 s. 433) och var därför bäst lämpat 
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för vår studie. En annan fördel med strategiskt urval är att informanterna väljs ut i början av 

studien, vilket gav oss möjlighet att i god tid kontakta tilltänkta informanter och boka tid för 

intervju.  

 

I början av vår studie höll företaget ett informationsmöte om innovationsprojektet. Vid mötet 

skapade företaget en deltagarlista med namn på anställd, avdelningstillhörighet och intresse av 

att delta i projektet eller inte. Vi fick tillgång till denna lista och använde den för att välja ut 

personer vi var intresserade av att intervjua. Våra urvalskriterier var avdelningstillhörighet och 

grad av engagemang i projektet. Informanter från olika avdelningar ger en bredare inblick i 

olika roller i organisationen. Att intervjua både anställda som valt att ingå i projektet och som 

valt att avstå, ger en utökad förståelse av de faktorer som påverkar implementeringen av 

innovationsprojekt. De flesta som närvarade på informationsmötet ville engagera sig. Anställda 

som inte varit med på mötet hade ingen eller lite kunskap om projektet och var därför inte 

lämpliga som informanter, det var därför svårt att hitta informanter som valt att inte ingå i 

projektet. Den chef som hade uppdraget att implementera projektet intervjuades då vi ville få 

en mer detaljerad kunskap om syftet med projektet. Vi intervjuade även konsulten som hjälpt 

till att utforma projektet. Denna intervju syftade till att ge en djupare förståelse kring 

bakgrunden till innovationsprojektet. Totalt valdes nio personer ut för intervju. Sex av dessa 

hade valt att ingå i projektet, två hade valt att avstå och en var konsult. Informanterna jobbar 

på följande avdelningar: Forskning & Utveckling (Research & Development, R&D), 

Personalavdelning (Human Resources, HR), Kvalitetssäkring (Quality Assurance, QA), Inköp, 

Produktion och Pilotplantan (produktionsfabrik för pilotstudier). 

 

2.4 Insamling av data 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer, öppna observationer samt via olika 

dokument som tillhandahölls av organisationen. 

 

2.4.1 Intervjuer 

Inför intervjuerna utarbetade vi en intervjuguide med ett antal standardiserade frågor (se bilaga 

1). Eftersom vår studie är induktiv har studiens intervjufrågor inte operationaliseras utifrån en 

given teori. Istället valde vi en bredare infallsvinkel och utformade frågorna utifrån de faktorer 

som tidigare forskning visat påverkar implementering av innovationsprojekt. Frågorna i 

intervjuguiden berörde informantens roll i organisationen, hur informanten upplever att 

organisationen idag förhåller sig till nyskapande, misslyckanden, tillit, samarbete och 
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kommunikation samt informantens engagemang och förväntningar på innovationsprojektet. De 

frågor som ställdes till chefen, som var ytterst ansvarig för projektet, skiljde sig något från 

frågorna till övriga informanter eftersom vi ville fånga ledningens syn på innovationsprojektet. 

Intervjufrågorna till konsulten skiljde sig helt från övriga intervjuer. Dessa frågor syftade till 

att nå en djupare förståelse kring bakgrunden till projektet.   

 

Den intervjuform vi valde var av semistrukturerad karaktär, vi utgick från intervjuguiden och 

ställde sedan följdfrågor under intervjuernas gång. Följdfrågorna syftade ibland till att få en 

fördjupad förklaring av vad informanten menade och ibland till att följa upp intressanta fakta 

som kom upp och kunde tänkas vara relevant för studiens resultat. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer av semistrukturerad karaktär är att de ger en bredare och mer nyanserad bild av det 

man studerar jämfört med intervjuer som är bundna till ett standardiserat frågeformulär (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 38; Bryman & Bell 2015, s. 13). 

 

Inför intervjuerna kontaktades de tilltänkta informanterna via e-post med en förfrågan om 

deltagande i intervju. I mailet bifogades information om syftet med studien, konfidentialitet 

samt hur studien skulle publiceras (se bilaga 2). Innan varje intervju började skrev informanten 

och intervjuansvarig under en blankett för samtycke till deltagande i vår studie (se bilaga 3). 

De enskilda intervjuerna genomfördes på företaget i ett avskilt rum och tog mellan 35 och 55 

minuter. De spelades in som ljudupptagningar med hjälp av mobiltelefon för att säkerställa att 

svaren på frågorna skulle återges så korrekt som möjligt i våra transkriberingar. En informant 

(nr 7) ville inte att intervjun spelades in, varför minnesanteckningar fördes istället. Intervjuerna 

ägde rum mellan den 18 och 27 april 2017. 

 

2.4.2 Observationer 

Vi genomförde två öppna observationer, dels för att få en djupare förståelse för syftet med 

innovationsprojektet och dels för att få en inblick i hur innovationsprojektet skulle genomföras. 

Den första skedde den 29 mars 2017 under ett informationsmöte om innovationsprojektet. Den 

andra skedde den 25 april 2017 under den kick-off som utgjorde starten för projektet. Vi valde 

dessa tillfällen eftersom de hade en direkt koppling till innovationsprojektet och därför var 

relevanta för studien. Vid observationerna antecknades information som gavs och frågor som 

ställdes. Under raster samlades även information in via samtal med olika deltagare som 

närvarade vid mötena. 
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Öppen observation innebär att forskaren i förväg informerat informanterna om studien och dess 

syfte (Ahrne & Svensson 2015, s. 99). Nackdelen med öppen observation är den så kallade 

forskareffekten, det vill säga att informanternas beteende påverkas av att forskaren är 

närvarande (ibid.). Vi försökte i största mån reducera forskareffekten genom att få acceptans 

av mötesdeltagarna genom att visa att vi var intresserade av innovationsprojektet och av det 

som informanterna berättade. 

 

2.4.3 Dokument 

I vår studie använde vi även information från konfidentiella dokument som organisationen 

tillhandahöll. Dessa innehöll bland annat resultat från en förstudie som gjorts kring 

innovationsläget i organisationen samt PowerPoint-presentationer med information om 

innovationsprojektet. Dokumenten syftade framförallt till att ge en djupare förståelse kring 

bakgrunden till projektet. 

  

2.5 Kodning och analys av data 

Vi valde att koda och analysera intervjuerna enligt den trestegsmetod som förespråkas av 

Grounded Theory: öppen-, axial- och mönsterkodning (Bryman & Bell 2015, s. 589). Syftet 

med kodningen och analysen av data var att komma fram till de faktorer som påverkar 

implementering av innovationsprojekt. Analysen syftade också till att finna kausala samband, 

vad som påverkar vad, mellan faktorerna. 

 

Först transkriberades intervjuerna. Det gjordes i nära anslutning till intervjutillfället och i 

samband med detta gjorde vi en öppen kodning. Uttalanden från informanterna som ansågs 

kopplade till forskningsfrågan markerades i texten och nyckelord och preliminära koncept 

skrevs i marginalen av varje transkriberad intervju. 

 

Därefter använde vi axial kodning. Nyckelorden och de preliminära koncepten från de olika 

intervjuer jämfördes och skrevs ner på post-it-lappar som lades ut på ett stort bord. Post-it-

lapparna sorterades sedan in i olika kategorier som benämndes med mer övergripande begrepp. 

 

Slutligen använde vi mönsterkodning för att finna mönster och likheter mellan de utformade 

kategorierna. De kategorier som hörde ihop sorterades in i olika grupper som vi benämnde 

faktorer. Faktorerna och kategorierna redovisas i tabell 1 nedan. En utförligare beskrivning av 

de koncept som gav upphov till de olika kategorierna redovisas i bilaga 4.  
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Tabell 1: Beskrivning av de faktorer och kategorier som påverkar implementering av innovationsprojekt. 

Faktor Kategorier 

Extern reglering ● Reglerad verksamhet 

Ledningens inställning 

 

● Inställning till måluppfyllelse 

● Inställning till projektet 

● Inställning till nya idéer och egna initiativ 

Intern styrning ● Målstyrning 

● Centralisering av beslut 

Interna relationer ● Samarbete 

● Entreprenörsanda 

Intern kommunikation ● Vertikal informationsdelning 

● Horisontell informationsdelning 

● Kommunikation kring innovationsprojektet 

Resurser ● Personalresurser 

● Resurser till projekt 

● Projektgruppens sammansättning 

 

 

2.6 Utveckling av förklaringsmodell 

För att komma fram till vår förklaringsmodell började vi med att beskriva de sex faktorerna 

med hjälp av informationen i insamlad data (se 3.1). Efter det letade vi tillsammans efter enkla 

kausala samband mellan de olika faktorerna och motiverade dessa samband med hjälp av 

insamlad data (se 3.2). För att säkerställa de kausala sambanden mellan faktorer och dess 

inverkan på implementering av innovationsprojekt valde vi ut citat från intervjuer och 

observationer som styrker sambanden. För en sammanställning av använda citat, se bilaga 5. 

Slutligen ritade vi, var för sig, upp en modell utifrån de enkla kausala sambanden. Våra två 

modeller blev identiska och fick därmed representera vår slutgiltiga förklaringsmodell (se 3.3). 

 

3. Resultat  
I denna del presenteras resultatet från analysen av insamlad data. Först presenteras de sex 

faktorer som visade sig ha störst påverkan på implementeringen av det studerade 

innovationsprojektet. Därefter presenteras enkla kausala samband mellan de olika faktorerna, 

det vill säga hur en faktor påverkar en annan. Slutligen redovisas komplexa kausala samband, 

hur faktorer påverkar varandra i flera steg, samt hur faktorer påverkar implementering av 

innovationsprojekt.  
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3.1 Faktorer som påverkar implementering av innovationsprojekt 

Analysen visade att följande sex faktorer: extern reglering, ledningens inställning, intern 

styrning, interna relationer, intern kommunikation och resurser, har störst påverkan på 

implementering av innovationsprojekt.  

 

3.1.1 Extern reglering 

Studien fann att extern reglering påverkar verksamhetens förutsättningar för förändring och 

därmed också implementeringen av innovationsprojektet. Informanterna beskriver att 

regleringen innebär att verksamheten behöver anpassas till lagar och regler för att godkännas 

av det svenska samt andra internationella läkemedelsverk. Vidare medför dessa lagar och regler 

höga krav på instruktioner och dokumentation för att säkerställa godkänd kvalitet, säkerhet, 

spårbarhet och utförande i produktionen av läkemedel. Om krav inte uppfylls riskerar 

organisationen att få verksamheten nedstängd av olika läkemedelsverk. Som ett resultat av 

kraven på dokumentation är förändringsprocesser långa, komplicerade och kostsamma. 

Majoriteten av informanterna upplever att extern reglering därför minskar utrymmet för 

kreativitet, vilket illustreras av informant 1: 

 

“Vi har inte så många möjligheter att vara kreativa eftersom vi är i en industri, ett 

område som är ganska högt reglerat. Så vi måste ju jobba på ett speciellt sätt, med 

ganska mycket dokumentation.” 

(Citat 1) 

 

3.1.2 Ledningens inställning 

Påverkan av ledningens inställning delas in i tre delar; inställning till måluppfyllelse, 

inställning till projekt samt inställning till nya idéer och egna initiativ. Företaget är globalt och 

har därför både en global ledning, vilken hädanefter benämns som högsta ledningen, samt en 

lokal svensk ledning. Organisationen präglas av en låg tolerans för att de viktigaste målen inte 

uppfylls. De viktigaste målen är kopplade till volym, budget och kvalitet. Historiskt sett har en 

bestraffande kultur existerat när målen inte uppfylls och högsta ledningen tenderar att lyfta 

fram det dåliga framför det bra. Idag anses hantering av misslyckanden variera mellan olika 

avdelningar och hierarkiska nivåer. Inom R&D har det förekommit att syndabockar pekats ut, 

vilket följts av verbala reprimander från chefer inom högsta ledningen. Misslyckanden används 

i för låg utsträckning till att förbättra lärande och till att undvika att samma misstag upprepas i 

framtiden. Inom de enheter som arbetar med produktion av läkemedel existerar en högre 



11 
 

tolerans för misslyckanden, som också utvärderas i högre utsträckning för att undvika 

upprepning.  

  

I nuläget är målen med innovationsprojektet relativt öppna. Det övergripande målet är att skapa 

en innovationskultur inom företaget på ett globalt plan, dels genom att ge de lokala enheterna 

möjlighet att driva sina egna innovationsidéer och dels genom att koppla ihop olika lokala 

enheter för att utbyta kunskap och erfarenhet. Flertalet informanter anser att stöd från chefer är 

viktigt för projektets framgång. Initiativet till innovationsprojektet kommer från företagets 

högsta ledning vilket medarbetare upplever som positivt eftersom det visar att högsta ledningen 

står bakom projektet. Dock tycks inställningen till projektet variera mellan olika chefer och 

alla informanter är inte övertygade om att alla chefer inom den högsta och den lokala ledningen 

vill genomföra projektet, vilket illustreras av informant 8: 

 

“Jag hoppas ju det men då måste ju ledningen vara med på det 

[innovationsprojektet]. Och jag undrar om alla har förstått att det här är något 

som vi ska jobba på. För att storbossen har ju helt klart kommit med direktivet men 

det har inte spridit sig överallt och frågan är om direktivet också får kosta tid och 

pengar? Eller om det är den här, att det ska göras ändå?”  

(Citat 2) 

 

Både den högsta och den lokala ledningen uppmuntrar till individuellt initiativtagande och 

idéer, vilka värderas av chefer och implementeras utifrån upplevt behov. För att en idé ska 

upplevas behövd krävs att idéskaparen kan motivera den väl antingen för den högsta eller den 

lokala ledningen beroende på idéns omfattning. 

 

3.1.3 Intern styrning 

Den interna styrningens påverkan på implementeringen av innovationsprojektet kan delas in i 

två huvudsakliga delar, målstyrning via prestationsmått och centralisering av beslut. 

Organisationens prestationsmått yttrar sig främst genom kortsiktiga mål och finansiella mått. 

Utifrån dessa mäts varje enhet enskilt och respektive enhet fokuserar på att uppfylla sina egna 

mål. I dagsläget finns inte innovationsprojektet med i de olika enheternas mål. Historiskt sett 

har det existerat en konkurrens mellan enheter, vilken medvetet främjats av högsta ledningen i 

dess strävan uppnå ökad produktivitet. Det illustreras nedan av informant 7. Idag har högsta 

ledningen öppnat för ökat informationsutbyte och strävar istället efter att minska konkurrensen 
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till förmån för ökat samarbete, men några informanter menar att detta ännu inte slagit igenom 

i hela organisationen.  

 

“Den anda som genomsyrat företaget är: fokusera på dina mål och KPI – strunta i 

vad andra gör, även om det går på tvärs med andras mål. Det var konkurrens inom 

företaget som gällde, enheter och avdelningar skulle konkurrera med varandra.”  

(Citat 3) 

 

Centraliseringen tar sig uttryck i en linjestyrning, som en informant beskriver som “command 

and control” (ledning och kontroll). Högsta ledningen har stor frihet att fatta beslut men den 

operativa verksamheten är hårt styrd. Det tar sig uttryck genom att det på operativ nivå finns 

tydliga instruktioner för hur arbete ska utföras, att beslut fattas centralt och att hierarkisk nivå 

väger tyngre än expertis. Några informanter uttrycker en önskan om ökad decentralisering av 

beslut för att underlätta innovativt arbete. 

 

3.1.4 Interna relationer 

Vid intervjuerna framkom det att samarbete främst sker inom den egna avdelningen. Vissa 

funktioner, till exempel inköp och HR, bygger på samarbete över avdelningsgränserna och där 

är samarbete vanligare. Några informanter lyfter fram att det råder en silokultur inom företaget 

vilken skapar barriärer mellan avdelningar. Det blir svårt att se helheten och påverkar 

samarbete mellan avdelningar, vilket illustreras nedan av informant 6: 

 

“(...)i en rätt stor organisation som den här så kan det bli lite trögt, att det kan bli 

lite silotänk, att man kanske inte ser hela bilden eller förstår vad behöver dom före 

och efter mig i kedjan för att kunna göra sitt jobb och att man tittar lite för mycket 

inåt i sitt jobb (...).  

(Citat 4) 

 

När informanterna ombads beskriva företagskulturen kom begrepp som “entreprenörsanda”, 

“drivna individer” och “många idéer”, upp vid flera tillfällen. Varje person tillåts vara sin egen 

entreprenör och har stor frihet att genomföra sina idéer, vilket ses som positivt. Dock krävs 

först ett godkännande från lokal eller högsta ledning innan idéerna förverkligas. 

Entreprenörsandan har också gett utrymme för enheter att själva utforma egna system och 

processer. Effekterna av entreprenörsandan kan även vara negativa, bristen på standardisering 
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och ibland ovilja att dela idéer kan påverka samarbete negativt, vilket illustreras nedan av 

informant 6: 

 

“(...)entreprenörsdrivet, varje enhet är på sitt sätt ansvarig för att utveckla sina 

affärer och sina processer och system då, det är ju frihet att kunna göra det 

samtidigt är det kanske inte mest optimalt om man gör saker på olika sätt på olika 

ställen(...)”  

(Citat 5) 

 

3.1.5 Intern kommunikation 

Informanterna ombads beskriva hur information delas idag i företaget. Mail, intranätet och 

anslag via TV-skärmar är de huvudsakliga kommunikationskanalerna. Informationsvägen 

beskrivs ofta som top-down det vill säga att den kommer via linjecheferna. Några av 

informanterna menar att denna vertikala informationsdelning, där chefen väljer vad som 

förmedlas, hindrar transparensen. Alla får inte tillgång till nödvändig information, den upplevs 

ofta som sen och den kan användas som maktmedel för att bevara hierarkier. Horisontell 

informationsdelning sker via samtal och mail inom avdelningen samt inom befintliga projekt. 

Informationsdelning mellan avdelningar sker huvudsakligen via linjechefer. Flertalet 

informanterna upplever att de har för lite kunskap och information om vad andra avdelningar 

gör, detta försvårar kommunikation mellan olika avdelningar eftersom det är svårare att 

lokalisera medarbetare med nyckelkompetenser när man inte vet var de arbetar. En 

komplicerande faktor är att horisontell kommunikation på gräsrotsnivå tidigare inte accepterats 

av högsta ledningen, vilket illustreras av informant 1:  

 

“Att man får inte prata med varandra om man vill ha tillgång till någon annan - 

resurser, idéer, tid från någon annan. Först måste jag fråga min chef som pratar 

med hans chef som pratar med honom så att vi får prata med varandra, typ.”  

(Citat 6) 

 

Information om innovationsprojektet har spridits via intranätet och inom lokala 

ledningsgruppen, för att via dem spridas nedåt i organisationen. Inför uppstarten av 

innovationsprojektet höll företaget ett informationsmöte om projektet, inför detta möte 

skickades inbjudan och information ut via mail till utvalda anställda. Huvuddelen av 

informanterna uppger att det var mailet, inte informationen på intranätet, som ledde till att de 
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gick på informationsmötet. Mötet bidrog i sin tur till att de blev intresserade av projektet. I 

dagsläget saknas en kommunikationsplan för projektet, vilket den ansvariga chefen ser som ett 

problem. Majoriteten av informanterna upplever att få inom organisationen vet om projektet 

och att den interna informationsspridningen om projektet kan förbättras.  

 

3.1.6 Resurser 

Resursers påverkan på innovationsprojektet kan delas in i tre delar; personalresurser, resurser 

till projektet och projektgruppens sammansättning. Flertalet informanter upplever att de 

periodvis har hög arbetsbelastning och därmed tidsbrist. De informanter som jobbar i befintliga 

projekt upplever att projekten har snäva tidsramar, vilket kan påverka utfallet negativt. När tid 

inte ges för att lösa problem i ett tidigt skede av projekt riskerar de att misslyckas, snäva 

tidsramar kan därför även medföra problem för innovationsprojektet. Upplevd tidsbrist och hög 

arbetsbelastning ses av informanterna som de främsta skälen till att medarbetare ibland visar 

motstånd till nya idéer och projekt. Några informanter nämner också att det finns en kultur 

inom företaget, där individen förväntas lösa uppgifter på egen hand och inte ta hjälp av andra, 

vilket medför att uppgifter kan kännas för omfattande att ta tag i själv. Upplevd tidsbrist och 

stort egenansvar ses av några informanter därför vara ett skäl till att medarbetare väljer att inte 

involvera sig i innovationsprojektet. 

 

Tidsramen för projektet är öppen och i nuläget finns det inga uttalade förväntningar på vad som 

ska produceras till en viss tidpunkt. Högsta ledningen trycker på att det är behoven på lokal 

nivå som ska styra projektet. För tillfället finns inte deltagande i projektet uppsatt i 

medarbetarnas individuella mål, vilket kan medföra att tidsbrist och förväntning att uppfylla 

andra mål gör att innovationsprojektet nedprioriteras, vilket illustreras nedan av informant 2. 

Flertalet informanter nämner att en bekräftelse att få avsätta tid för projektet genom en 

“välsignelse” från chefen därför är viktig för att kunna prioritera det. 

 

“(...)hela tiden varje dag mäts du på vad du producerar och det finns inte att “om 

jag gör det här idag så kan vi ta det där på fredag” nej det går inte. Och där tror 

jag att vissa avdelningar kommer att ha jättesvårt att prioritera det här (...)” 

(Citat 7) 

 

Innovationsprojektets initiala arbetsgrupp är sammansatt utifrån individens intresse av att delta 

i projektet. Flera avdelningar är representerade, bland annat R&D, Inköp, HR, Pilotplantan, 
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Affärsutveckling och Produktion. Vid innovationprojektets kick-off lyfte flera av 

gruppmedlemmarna att representanter från IT, Marknadsavdelningen samt Regel- och 

tillsynsfrågor (Regulatory affairs) saknades. Kunskap från dessa delar av organisationen anses 

vara viktiga för innovationprojektets framgång, vilket illustreras av nedanstående utdrag från 

observation 2: 

 

“Jag saknar någon från marknadsavdelningen, de är de som är närmast kunderna. 

Bra om de var med i projektet (...) It-divisionen är också viktigt. IT är de som 

kommer vara mest involverade för att kunna effektivisera och spara pengar i och 

med tidsaspekten, de är inte här. (...) Regulatory affairs borde vara här…” 

(Citat 8) 

 

3.2 Enkla kausala samband 

Nedan presenteras resultatet av analyserad data, i form av enkla kausala samband mellan de 

funna faktorerna. De enkla kausala sambanden beskriver vilka faktorer som påverkar varandra 

och förklarar varför. Pilarna mellan faktorerna visar i vilken riktning en faktor påverkar en 

annan faktor. De enkla kausala sambanden är det första steget i utvecklandet av vår 

förklaringsmodell som avser att beskriva hur de olika faktorerna hänger samman och hur de 

påverkar implementering av innovationsprojekt. 

 

Extern reglering → Intern styrning  

Extern reglering av organisationer ökar behovet av intern styrning och tar sig uttryck genom 

ökad centralisering. Centraliserat beslutsfattande leder till att både den högsta och den lokala 

ledningen får ökat inflytande och kontroll över organisationens verksamhet. Högsta ledningen 

är ytterst ansvarig för att de krav som den externa regleringen medför uppfylls och därför finns 

en ovilja att släppa på kontrollen. Kontrollen upprätthålls exempelvis genom linjestyrning och 

att även mindre beslut fattas av chefer högt upp i organisationen, vilket leder till att 

förändringsprocesser blir invecklade och tar lång tid. Ovanstående illustreras av citat 1 samt av 

informanterna 4 och 2 nedan: 

 

“(...) den här branschen lider av att vi har mycket regleringar som gör att det är 

svårt att göra större förändringar. Många andra branscher är det så att man kan 

byta saker hur som haver. (...) och betänk att våra produkter säljs över i stort sett 



16 
 

hela världen och det är så många läkemedelsverk som ska godkänna den här 

dokumentationen.”  

(Citat 9) 

 

“(...) vi bygger ju verksamheten på att cheferna har koll. Vi är en verksamhet som 

styrs av instruktioner, rätt mycket hierarki. 

(Citat 10) 

 

Ledningens inställning → Intern styrning 

Den högsta ledningen sätter de övergripande målen för organisationen, de har därmed även 

inflytande över vilka mål som bör prioriteras. Om ledningen exempelvis klargör att fokus bör 

läggas vid mål kopplade till produktion kommer den interna målstyrningen leda till att enheter 

prioriterar aktiviteter kopplade till dessa mål, i synnerhet när det finns låg tolerans för att de 

viktigaste målen inte uppfylls. Genom att inkludera innovationsprojekts mål i enheternas 

huvudsakliga mål kan ledningen, genom den interna målstyrningen, ge innovationsprojektet en 

högre prioritet vilket främjar implementeringen av projektet. Ovanstående samband illustreras 

av citat 2 och 7.  

 

Intern styrning → Resurser 

Den interna styrningen, via målstyrning, avgör vilka resurser som de olika avdelningarna kan 

avsätta för projektet och linjecheferna har inflytande över vem som kan delta i 

innovationsprojektet. Om innovationsprojektet inte finns med i avdelningarnas huvudsakliga 

mål kan linjecheferna uppleva att de inte kan avvara resurser, i form av tid eller personal, för 

projektet eftersom avdelningarna i första hand behöver prioritera andra mål. På liknande sätt 

påverkas enskilda medarbetare av intern målstyrning då de har individuella mål som behöver 

uppfyllas. Vid hög arbetsbelastning kan medarbetare därför uppleva att de inte kan avsätta 

resurser i form av tid för projektet. Ovanstående samband illustreras av citat 2, 7 och av följande 

citat från informant 5: 

 

“(...) om cheferna visar att det här är någonting som man ska lägga tid på då är 

det större chans att man gör det också som medarbetare.” 

(Citat 11) 
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Intern styrning → Interna relationer 

Den interna styrningen i form av målstyrning påverkar interna relationer i form av samarbete. 

Om enheter har separata mål påverkas samarbetet mellan avdelningar negativt på grund av att 

enheterna i första hand prioriterar de egna målen. Fokus på enheternas egna mål, istället för 

gemensamma mål, minskar incitamenten för det enhetsöverskridande samarbete som 

innovationsprojekt kräver. En silokultur uppstår där enheter har svårt att relatera till varandra 

och se organisationens helhet. Ovanstående samband illustreras av citat 3, 4 och av 

nedanstående citat från informant 2: 

 

“(... )vi har mätt varje enhet för sig så du har inte gynnats av samarbete så mycket, 

du har gynnats av att prioritera dig själv, din egen verksamhet, din egen 

produktion. Inte vad som vore bra långsiktigt för oss tillsammans, det mäts du inte 

på alltså prioriterar du inte det.”  

(Citat 12) 

 

Intern styrning → Intern kommunikation 

Den interna styrningen i form av centraliserat beslutsfattande påverkar den interna 

kommunikationen. Beslut fattas högt upp i organisationen och kommuniceras sedan nedåt i via 

linjecheferna. Det horisontella informationsflödet inom organisationen begränsas av att 

informationsdelning i huvudsak sker vertikalt och av att informationsdelning på gräsrotsnivå 

inte riktigt är accepterat av högsta ledningen. Studiens resultat visade att decentralisering av 

beslut och öppen kommunikation mellan enheter ses som en förutsättning för att 

innovationsprojektet ska lyckas. Ovanstående samband illustreras av citat 6 och nedanstående 

utdrag från observation 2: 

 

“Kommunikationen fungerar inte så bra idag. Mer samarbete behövs, mer nätverk. 

Nu är det inte riktigt socialt accepterat att kontakta andra enheter” 

(Citat 13) 

 

Interna relationer ↔ Intern kommunikation 

Interna relationer i form av samarbete och intern kommunikation påverkar varandra. Brist på 

avdelningsöverskridande samarbete och nätverk hindrar horisontell informationsdelning. När 

det horisontella informationsflöden är begränsat blir det svårare för individer att få information 

om andra avdelningars kompetens, vilket i sin tur försvårar skapandet av nya nätverk eftersom 
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individer inte vet vem de ska kontakta. Det avdelningsöverskridande samarbete och 

kommunikation som innovationsprojekt kräver kan då påverkas negativ. Entreprenörsandan 

kan också hindra samarbete om den drivna entreprenören inte vill kommunicera ut eller dela 

sina idéer med andra. Ovanstående samband illustreras av citat 6, 13 och av informant 1 nedan: 

 

“Att folk vill inte dela idéer för att det är min idé och inte din idé, så delar jag den 

så blir det också kanske lite din idé, förlorar jag kanske någonting om jag gör det? 

Så man är ansvarig för idéer och vem äger en idé eller produkt, ett projekt i 

framtiden. Det finns folk som detta är ganska viktigt för.” 

(Citat 14) 

 

Intern kommunikation → Resurser 

Intern kommunikation påverkar resurser via involvering av personal. Ökad 

informationsdelning leder till högre kännedom om innovationsprojektet vilket leder till att fler 

medarbetare kan visa intresse för och engagera sig i projektet. Ovanstående samband illustreras 

av citat 8 och av informant 3 nedan: 

 

“Det man kanske måste göra med just projektet är att man lite mer highlightar det 

så att folk vet vad det är för någonting och vet vad det handlar om för just nu vet 

de inte det. De har ingen aning om egentligen vad det är för någonting.” 

(Citat 15) 

 

3.3 Komplexa kausala samband 

Utifrån de enkla kausala sambanden mellan faktorerna skapade vi en förklaringsmodell som 

visar hur olika faktorer påverkar varandra och implementering av innovationsprojekt. Interna 

relationer och resurser är faktorer som har en direkt påverkan på implementering av 

innovationsprojekt. Extern reglering, ledningens inställning, intern styrning och intern 

kommunikation är faktorer som har en indirekt påverkan. Modellen beskrivs i figur 1. nedan. 
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Figur 1. Förklaringsmodell som visar hur olika faktorer påverkar varandra och implementering av 

innovationsprojekt. 

 

Innan den slutgiltiga modellen fastslogs övervägde vi om de enkla kausala sambanden 

eventuellt påverkade implementering av innovationsprojekt i en annan följdordning. Två andra 

alternativ var tidigare aktuella, dels ett samband mellan ledningens inställning och resurser och 

dels ett samband mellan intern kommunikation och implementeringen av innovationsprojekt. 

 

Det tänkta direkta sambandet mellan ledningens inställning och resurser grundade sig i att 

studiens resultat visade att ledningens inställning upplevdes viktig av medarbetare då de 

uppgav att ledningens stöd för projektet var centralt för att få personal att engagera sig. Efter 

djupare analys av vår data fastslog vi dock att ledningens inställning påverkar resurser genom 

den interna styrningen. Vi övervägde även om det existerade ett direkt samband mellan intern 

kommunikation och implementeringen av innovationsprojekt då flera informanter uppgav att 

en förbättrad intern kommunikation skulle gynna projektets genomförande. Efter ytterligare 

analys av vår data framträdde dock att den interna kommunikationens påverkan på 

innovationsprojektet skedde via två andra faktorer: resurser och interna relationer. 

Förklaringsmodellens slutgiltiga utformning motiveras i nedanstående diskussion. 

 

4. Diskussion av utvecklad förklaringsmodell 
I följande avsnitt jämförs sambanden mellan faktorerna i vår förklaringsmodell med resultat 

från tidigare forskning, i syfte att utreda likheter och skillnader. De olika faktorernas påverkan 

på varandra kommer att diskuteras liksom de olika faktorernas påverkan på innovation och 
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innovationsprojekt. Först diskuteras de faktorer; interna relationer och resurser, som har en 

direkt påverkan på implementering av innovationsprojekt. Därefter diskuteras de faktorer; 

extern reglering, ledningens inställning, intern styrning och intern kommunikation, som har en 

indirekt påverkan på implementering av innovationsprojekt.   

 

Tidigare studier av faktorer som påverkar implementering av innovationsprojekt har bland 

annat undersökt påverkan av styrning, stöd från ledningen, resurser, informationsdelning och 

involvering av personal. 

 

4.1 Interna relationer påverkar implementering av innovationsprojekt 

Vår studie visade att interna relationer, via entreprenörskap, kan ha både positivt och negativt 

inverkan på implementering av innovationsprojekt. De positiva effekterna kommer från att det 

i företaget finns drivna individer med många idéer. De negativa effekterna uppstår när 

entreprenörerna inte delar sina idéer med andra inom företaget vilket påverkar samarbetet 

mellan individer negativt. Tidigare forskning kring entreprenörskap och kreativitet har visat att 

entreprenörskap innefattar autonomi, innovationsförmåga, risktagande, aktivt agerande och 

aggressiv konkurrens. Aktivt agerande har visat sig vara positivt för kreativitet och innovation 

i företag. Aggressiv konkurrens kan förstöra samarbetsmiljön om den inte hålls i schack (Klotz 

et al. 2012). Vår studie visade att entreprenörskap påverkar samarbete mellan olika enheter 

inom företaget. Om högsta ledningen uppmuntrar till konkurrens mellan enheter och inte 

tillåter enheter att fritt utbyta resurser, kunskap eller information försvåras samarbete och 

nätverksbyggande över enhetsgränser. Vår studie visade också att samarbete påverkas negativt 

när få avdelningsöverskridande nätverk finns eftersom det gör det svårt att veta vem man ska 

kontakta för ett eventuellt samarbete. Forskning har visat att samarbete är centralt för att 

innovation ska ske och att samarbete underlättas av öppen kommunikation och interaktion 

(Reiter-Palmon et al. 2012). Utifrån ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att interna 

relationer, i form bra samarbete, påverkar implementering av innovationsprojekt eftersom 

samarbete främjar innovation i organisationer. Sambandet illustreras av en pil mellan interna 

relationer och implementering av innovationsprojekt i vår förklaringsmodell.  

 

4.2 Resurser påverkar implementering av innovationsprojekt 

Vår studie visade att resurser i form av tid påverkar innovationsprojekt. Upplevd tidsbrist och 

hög arbetsbelastning leder till att medarbetare avstår från att engagera sig i innovationsprojekt. 

Tidigare forskning av Oldham och Baer (2012) har visat att tidsbrist och hög arbetsbelastning 
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påverkar kreativitet negativt. Tidsbrist leder till att individer i lägre utsträckning söker fram 

och använder sig av relevanta informationskällor. Resultatet blir att de idéer som genereras inte 

är lika unika och originella eftersom de källor som använts för att få fram idéerna är begränsade. 

Eftersom kreativitet är en förutsättning för innovation på organisationsnivå (Soriano de Alencar 

2012) talar detta tillsammans med Oldham och Baers resultat för att upplevd tidsbrist och hög 

arbetsbelastning kan påverkar implementering av innovationsprojekt negativt. 

 

Vår studie visade även att resurser i form av vilka individer som finns representerade i en 

innovationsgrupp påverkar innovationsprojekt och att innovationsprojekt kan gynnas om 

projektgruppen har en bredd på expertis eftersom det underlättar förståelse för organisationens 

helhet och förser projekt med en bredare kompetenspool. Att diversitet kan påverka 

innovationsprojekt stöds av tidigare forskning på grupprestation. Reiter-Palmon et al. (2012) 

har visat att gruppsammansättningen påverkar kreativitet och innovation och att funktionell 

diversitet har en positiv inverkan på kreativitet och innovation. Det är dock viktigt att påpeka 

att även om flera forskare har kommit fram till samma resultat råder det en oklarhet huruvida 

funktionell diversitet i form av olika utbildningsbakgrund, funktion i organisationen eller 

expertkunskaper är det som påverkar gruppens kreativitet och innovation. Oavsett vad så antas 

en bredd av kunskap och erfarenhet vara positivt för att gruppen ska generera kreativitet och 

innovation (ibid.). 

 

Ovanstående resonemang visar att resurser i form av tid och den sammanlagda kompetensen i 

projektgruppens påverkar kreativitet och innovation. Enligt vår tolkning påverkar detta i sin tur 

implementering av innovationsprojekt eftersom innovationsprojekt förutsätter att det ges 

utrymme för kreativitet och innovation i organisationen. Detta samband illustreras i vår 

förklaringsmodell med en pil mellan resurser och implementering av innovationsprojekt.  

 

4.3 Extern reglering påverkar intern styrning  

Forskning har visat att hög grad av extern kontroll har en negativ inverkan på ledningens vilja 

att delegera beslutsfattande nedåt i organisationen. Högre grad av mekanisk styrning är därför 

vanligare när organisationer upplever en hög grad av extern kontroll och hindrar 

innovationsförmågan (Damanpour 1991).  

 

Extern reglering är ett exempel på extern kontroll. I likhet med ovanstående studie visade vår 

studie att extern reglering påverkar behovet av intern kontroll, vilken tar sig uttryck i styrning 
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via centraliserat beslutsfattande, arbetsinstruktioner och dokumentation. Förändringsprocesser 

blir därför mer invecklade och anses utgöra ett hinder för att genomföra större förändringar. Ur 

denna aspekt har extern reglering en indirekt påverkan på implementering av 

innovationsprojekt eftersom extern styrning påverkar den interna styrningen. Sambandet visas 

av en pil mellan extern reglering och intern styrning i vår förklaringsmodell. Vidare visade vår 

studie att organisationens medlemmar upplever att extern reglering begränsar utrymmet för 

kreativitet genom kravet på att följa lagar och regler. Vårt resultat går i linje med forskning 

som visat att läkemedelsföretag upplever att den hårda externa regleringen hindrar de anställda 

från att vara innovativa (Madrigal-Sánchez & Quesada-Pineda 2012).  

 

4.4 Ledningens inställning påverkar intern styrning som påverkar interna 

relationer 

Utöver den externa regleringens påverkan på intern styrning visade vår studies resultat att 

intern styrning också påverkas av ledningens inställning till projektet. Medarbetare upplever 

det som positivt när det är högsta ledningen som initierar projekt eftersom det visar att 

deltagande i innovationsprojekt bör prioriteras, vilket talar för att ledningens stöd är viktigt. I 

likhet med detta har tidigare studier visat att ledningens inställning påverkar implementeringen 

av innovationsprojekt negativt om det förekommer en brist på stöd för projekten (Cozijnsen et 

al. 2000). Ledningen kan också visa sitt stöd genom en målstyrning som förtydligar att 

innovationsprojektet ska prioriteras.  

 

När organisationer tillämpar målstyrning tenderar enheter att prioritera sina egna mål eftersom 

de mäts separat. Detta kan skapa en silokultur som i sin tur försvårar medarbetares förståelse 

för organisationens gemensamma mål (Rummler & Brache 1991). Vår studie visade att 

ledningens inställning till måluppfyllelse påverkar organisationens interna styrning som i sin 

tur påverkar de interna relationerna i form av samarbete. När innovationsprojektets mål inte 

ingår i enheternas mål, i kombination med att högsta ledningen generellt sett har låg tolerans 

för att mål inte uppnås, tenderar enheter att i första hand prioritera de egna målen vilket bidrar 

till att skapa en silokultur. Vi anser att om högsta ledningen istället skapar målkongruens, 

genom att inkludera innovationsprojekts mål i enheternas egna mål, kommer implementeringen 

av innovationsprojekt att gynnas eftersom samarbete mellan avdelningar krävs för att uppnå 

innovationsprojekts gemensamma mål. Vår tankegång bekräftas av en meta-studie om 

innovation (Hülsheger et al. 2009) som kom fram till att tydligt uttalade övergripande mål leder 

till att medlemmar i organisationen samarbetar för att nå dem. Utifrån ovanstående diskussion 
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ser vi ett samband mellan ledningens inställning och intern styrning samt ett samband mellan 

intern styrning och interna relationer, vilket illustreras i vår modell av pilarna mellan respektive 

faktorer. 

 

4.5 Intern styrning påverkar intern kommunikation 

Tidigare forskning har visat att implementering av innovationsprojekt hämmas av 

centralisering och formalisering (Damanpour 1991). Vår studie fann att centraliserad 

beslutsfattning, det vill säga att besluts skjuts uppåt i organisationen för att sedan 

kommuniceras nedåt påverkar den interna kommunikationen. Detta samband illustreras i 

förklaringsmodellen med pilen mellan intern styrning och intern kommunikation. När högsta 

ledningen har låg acceptans för horisontell kommunikation på gräsrotsnivå och bestämmer 

vilka som får dela information med varandra, begränsas informationsflödet. Låg acceptans för 

horisontell informationsdelning leder till att skapande av nätverk mellan avdelningar hindras 

vilket vi menar har en negativ inverkan på innovationsprojekt. Antagandet styrks av Hülsheger 

et al. (2009) som i sin meta-studie av innovation kom fram till att intern kommunikation har en 

positiv påverkan på kreativitet och innovation samt att intern kommunikation stärks när 

nätverksbyggande med andra team och avdelningar uppmuntras.  

 

4.6 Interna relationer och intern kommunikation påverkar varandra 

Som tidigare diskuterats har god kommunikation och gott samarbete en positiv inverkan på 

kreativitet och innovation. Tidigare forskning har visat att interna relationer i form av 

samarbete och intern kommunikation påverkar varandra och brister inom dessa faktorer har en 

negativ effekt på innovationsprojekt (Wu et al. 2017; Cometto et al. 2016). Samverkan mellan 

dessa faktorer framkom även i vår studie och illustreras i förklaringsmodellen genom en 

dubbelriktad pil mellan faktorerna interna relationer och intern kommunikation. Vår studie 

fann att svaga interna relationer inom organisationen visar sig genom en brist på nätverk. Brist 

på nätverk hindrar information från att flöda fritt på ett horisontellt plan. Begränsad information 

om andra enheters verksamhet och kompetens försvårar möjligheterna för enskilda enheter att 

förbättra informationsflödet då de inte ser vilka nätverk de gynnas av att stärka. Ett liknande 

resultat presenterades av Cometto et al. (2016) som visade att interna relationer och intern 

kommunikation påverkar varandra. Starka relationer har en positiv påverkan på 

kommunikationen inom organisationen genom ökad informationsdelning. Ökad 

informationsdelning bidrar i sin tur till att utveckla och stärka länkar mellan olika enheter 

(ibid). 
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4.7 Intern kommunikation påverkar resurser 

Vår studie visade att intern kommunikation påverkar personalresurser eftersom lägre 

kännedom om innovationsprojektet leder till att färre medarbetare ges möjlighet att bidra till 

dess genomförande. Låg kännedom om projektet kan antas beror på en otillräcklig 

informationsspridning och att valda kommunikationskanalerna inte gett önskad effekt. När 

information inte når ut till hela organisationen begränsas tillgången till den personal som kan 

involveras i innovationsprojektet. Betydelsen av personalresurser har påpekats av Chen (2017) 

som menade att involvering av personal med rätt kompetens har en positiv påverkan på 

implementeringen av innovationsprojekt. Därmed kan antagandet göras att intern 

kommunikation påverkar implementeringen av innovationsprojekt eftersom god 

informationsspridning påverkar tillgången till personalresurser. Detta samband illustreras i vår 

förklaringsmodell med en pil mellan intern kommunikation och resurser. 

 

4.8 Ledningens inställning påverkar intern styrning som påverkar resurser  

Varför ledningens inställning till projektet och inställning till måluppfyllelse påverkar intern 

styrningen har diskuterats tidigare och sambandet utvecklas därför inte mer i denna dela av vår 

redogörelse. Enligt tidigare studier påverkas implementering av innovationsprojekt av 

tillgången till resurser, bland annat i form av tid och involvering av personal. Tid har en positiv 

påverkan på implementeringen när innovationsprojekt ges tillräckligt med tid och inte 

påskyndas (Guzzini, 2017). Vår studie visade att stöd från chefen genom tillåtelse att få lägga 

tid på projektet är av betydelse för att medarbetare ska involvera sig i projektet. Upplevd 

tidsbrist och hög arbetsbelastning utgör de främsta skälen till att medarbetare avstår från att 

involvera sig i innovationsprojekt. Detta indikerar att om anställda ges möjlighet att prioritera 

projekt framför redan uppsatta individuella mål kommer detta att påverka deras involvering i 

innovationsprojekt. Detta samband indikeras av en pil mellan intern styrning och resurser i vår 

förklaringsmodell. Sambandet stöds av annan forskning som visat att ledningens vilja att 

investera tid i innovationsprojekt, särskilt under dess initiala faser, minimerar risken att 

projektet misslyckas (Chen 2017).  

5. Slutsats 
Studiens syfte var att kartlägga de faktorer som påverkar implementering av innovationsprojekt 

i externt reglerade organisationer och att utveckla en förklaringsmodell som beskriver 

sambanden mellan dessa faktorer. Vi kom fram till att följande faktorer påverkar 

implementeringen av innovationsprojekt; extern reglering, ledningens inställning, intern 
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styrning, interna relationer, intern kommunikation och resurser. Faktorernas påverkan på 

implementeringen av innovationsprojekt var antingen direkta eller indirekta. Sambanden 

mellan faktorerna illustreras i vår förklaringsmodell (se figur 1).  

 

I relation till tidigare forskning kring faktorer som påverkar innovation eller implementering 

av innovationsprojekt visar vår studies resultat många likheter och få klara skillnader gällande 

de enkla kausala sambanden. Att det finns många likheter mellan vår studies resultat och 

resultat från tidigare studier ökar trovärdigheten för våra resultat. Faktumet att vi kombinerade 

data från olika källor, framförallt intervjuer och observationer, ökar också trovärdigheten, 

särskilt då datakällorna uppvisade stora likheter. Dock baseras vårt resultat på ett fåtal 

observationer och intervjuer och om organisationen studerats under en längre tid och fler 

intervjuer och observationer gjorts hade eventuellt andra samband eller faktorer upptäckts.  

 

Vår studies teoretiska bidrag utgörs i huvudsak av vår förklaringsmodell som visar hur de olika 

kausala sambanden, i orsakskedjor, påverkar varandra och implementering av 

innovationsprojekt. Förklaringsmodellen baseras på resultat från en fallstudie. För att testa dess 

generaliserbarhet bör flera organisationer, med behov av att vara innovativa samtidigt som de 

verkar i en externt reglerad kontext, studeras. Vår studie undersökte endast uppstarten av ett 

innovationsprojekt. Ett förslag till framtida forskning är därför att studera innovationsprojekt 

under andra stadier än det initiala, för att se om samma faktorer eller samband framträder och 

om de i så fall påverkar implementering av innovationsprojekt på samma sätt som vår 

förklaringsmodell illustrerar. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 
 

INTERVJUGUIDE ANSTÄLLDA - INNOVATIONSPROJEKT 

 

Intervju nummer: 

Datum: 

Tid: 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat för XX? 

2. Vilken enhet inom XX tillhör du? 

3. Beskriv ditt jobb, vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Är du del av något team? Kan du kortfattat beskriva hur ni arbetar tillsammans? 

 

Kreativitet, innovation och innovativ miljö 

5. Vad tänker du på när du hör orden kreativitet och innovation (vad är kreativitet 

respektive innovation för dig)? Berätta. 

6. Kan du berätta om något nyskapande som du har initierat här på XX, det kan handla 

om en ny produkt, något som förbättrade jobbprocessen, produktiviteten, samarbetet, 

kvaliteten mm? På vilket sätt förbättrade detta arbetet? 

7. Skulle du säga att organisationen generellt realiserar/implementerar nya idéer eller 

upplever du att fastnar de på vägen? Ge exempel och förklara. 

8. Beskriv hur dina kollegor och/eller organisationen generellt reagerar om någon kommer 

med nya idéer som är unika eller ovanliga. Är folk stöttande eller inte? Uppmuntrar 

organisationen sina anställda att “ta egna initiativ”? 

9. Hur upplever du att organisationen (generellt) reagerar på misslyckanden, t.ex. när ett 

mål inte uppfylls?  

10. Upplever du att det finns förtroende och tillit mellan kollegor och mellan olika enheter 

i organisationen? Beskriv hur det yttrar sig. 

a. Anser du att detta skulle kunna förbättras? Ge gärna exempel. 

 

Information och kommunikation 

11. Beskriv hur information delas mellan enheter i organisationen idag. Ser du någon 

problematik eller några förbättringsområden? 

12. Hur fick du information om innovationsprojektet? 

 

Engagemang och förväntningar på projektet 

13. Var du med på informationsmötet om projektet XX den 29/3 (och/eller “kickoffen” den 

25/4)? 

a. Om ja, varför?  

b. Om nej, varför inte? 

14. Beskriv varför du är/varför du inte är intresserad av att involvera dig i projektet? Finns 

det omständigheter som skulle få dig att ändra dig? Beskriv vilka. 
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15. Hur tror du att innovationsprojektet kan bidra till att öka den innovativa förmågan inom 

er organisationen? Beskriv hur. 

16. Finns det något inom organisationen som du tror kan utgöra hinder för projektets 

genomförande? Vilka och varför? 

17. Beskriv dina förväntningar på projektet.  

18. Känner du att projektet kan gynna dig på ett individuellt plan? Beskriv hur. 

19. Upplever du att organisationen präglas av en tydlig företagskultur. Hur tror du att den 

kan påverka innovationsprojektet? 

 

 

 

 

INTERVJUGUIDE CHEF - INNOVATIONSPROJEKT 

 

Intervju nummer: 

Datum: 

Tid: 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du jobbat för XX? 

2. Vilken enhet inom XX tillhör du? 

3. Beskriv ditt jobb, vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Är du del av något team? Kan du kortfattat beskriva hur ni arbetar tillsammans? 

 

Kreativitet, innovation och innovativ miljö 

5. Vad tänker du på när du hör orden kreativitet och innovation (vad är kreativitet 

respektive innovation för dig)? Berätta. 

6. Skulle du säga att organisationen generellt realiserar/implementerar nya idéer eller 

upplever du att fastnar de på vägen? Ge exempel och förklara. 

7. Beskriv har ditt arbetsteam och/eller organisationen generellt reagerar om någon 

kommer med nya idéer som är unika eller ovanliga. Är folk stöttande eller inte? 

Uppmuntrar organisationen sina anställda att “ta egna initiativ”? 

8. Hur upplever du att organisationen (generellt) reagerar på misslyckanden, t.ex. när ett 

mål inte uppfylls? 

9. Upplever du att det finns förtroende och tillit mellan kollegor och mellan olika enheter 

i organisationen? Beskriv hur det yttrar sig. 

a. Anser du att detta skulle kunna förbättras? Ge gärna exempel. 

10. Upplever du att organisationen präglas av en tydlig företagskultur. Hur tycker du att 

den yttrar sig? 

11. Beskriv på vilket sätt du tycker att organisationen främjar kreativitet och innovation 

idag? Ge gärna exempel. 

12. Finns det saker/företeelser inom organisationen som du upplever hämmar kreativitet 

och innovation? 
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Information och kommunikation 

13. Beskriv hur information delas mellan enheter i organisationen idag. Ser du någon 

problematik eller några förbättringsområden? 

14. Hur fick du information om innovationsprojektet? 

 

 

Förväntningar på projektet 

15. Beskriv dina förväntningar på projektet. 

16. Hur tror du att projektet kan bidra till att öka den innovativa förmågan inom 

organisationen? Beskriv hur. 

17. Finns det något inom organisationen som du tror kan utgöra hinder för projektets 

genomförande? Vilka och varför? 

18. Vilka förväntningar har du på de personer som ska delta i projektet? Vilken inställning 

vill du att de ska ha? 

19. På vilket sätt tänker du att deltagande i projektet kan gynna övriga anställda? 

20. Upplever du att organisationen präglas av en tydlig företagskultur. Hur tror du att den 

kan påverka innovationsprojektet? 

 

 

 

 

INTERVJUGUIDE KONSULT - INNOVATIONSPROJEKT 

 

1. Berätta om bakgrunden till projektet. Varför startades detta innovationsprojektet?  

2. Vilka problem och behov såg ni, som konsulter, i organisationen? 

3. Vad tror du är nyckeln till att det här ska bli ett framgångsrikt projekt? 
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Bilaga 2 – information om studien 
Uppsala 4 april 2017 

 

 

 

Information om studie av innovationsprojekt 

 

 

Är du intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter av att arbeta på XX och dina tankar 

kring innovation? 

 

 

Syfte med studien 

Under mars och april månad studerar vi uppstarten av innovationsprojektet X. Vår studie syftar 

till att undersöka de faktorer som påverkar implementeringen av innovationsprojekt i en 

organisation. Genom att studera ert företag hoppas vi komma fram till faktorer som främjar 

respektive hindrar genomförandet av innovationsprojekt i en organisation.  

 

Metod och konfidentialitet 

De metoder som kommer att användas för att samla in data är observationer och intervjuer. Du 

får den här informationen eftersom vi gärna vill intervjua dig. Vi är intresserad av att höra dina 

tankar kring innovation och projektet X. Vi är även intresserade av att få veta hur du/ni jobbar 

inom företaget och intervjufrågorna kommer därför bland annat beröra hur du upplever att 

organisationen ställer sig till nya idéer, egna initiativ och motgångar. Sådan typ av information 

kan ibland betraktas som känslig och vi utlovar därför konfidentialitet. Det innebär att dina 

svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Vidare är det endast är vi 

som utför studien som vet om att du är med i studien och det är bara vi som kommer att ha 

tillgång till insamlad data. Insamlad data kommer att förvaras i våra datorer och som 

ljudupptagningar i våra mobiltelefoner. Alla medverkande i studien kommer att vara 

avidentifierade med hänsyn till namn. Intervjuerna beräknas ta ca 45- 60 minuter och kommer 

att ske i ett avskilt rum där du och vi som utför studien är närvarande. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att säkerställa att vi inte missuppfattat det som sades under intervjun. 

 

Ansvariga för studien 

Vi som genomför studien heter Ludvig Kamlin och Karin Lemming Sandrup och vi är studenter 

vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Studien sker under vetenskaplig 

handledning och resultatet från studien kommer att läggas fram som en akademisk uppsats (C-

uppsats) vid Uppsala Universitet.  

 

Hur kommer resultatet att publiceras? 

I uppsatsen kommer de resultat som framkommit från intervjuerna att avidentifieras med 

hänsyn till namn. Alla medverkande i studien kommer att benämnas med en siffra (1,2,3 osv.) 

samt position, yrkestitel eller enhetstillhörighet. I uppsatsen kommer även ert företag att 
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avidentifieras, det kommer inte framgå att det är XX som vi studerat. Innan den slutgiltiga 

versionen av uppsatsen lämnas in till vår handledare kommer den att läsas av företagsledningen 

på XX i X. Uppsatsen kommer att offentliggöras för andra studenter vid den opponering som 

sker innan godkännande av uppsatsen. Slutligen kommer uppsatsen att publiceras i Uppsala 

Universitets databas DiVA. 

 

Frivillighet 

Allt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta din medverkan i studien.  

 

Informerat samtycke 

Innan du deltar i studien kommer du att skriva under en blankett som kallas “informerat 

samtycke”. Vänligen se nästa sida för blankett. 

 

Har du frågor kring studien? 

Om du har några frågor kring studien får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post. 

Kontaktuppgifter finns nedan. 

 

Deltagande och bokning av intervju 

Är du intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter av att arbeta på XX och dina tankar 

kring innovation och det kommande innovationsprojektet? Vi ser gärna att du deltar i vår 

studie. Tanken är att intervjuerna ska ske någon gång mellan den 18 och 28 april. Har du 

möjlighet att delta i en intervju? Maila någon av oss ansvariga så bokar vi in en tid som passar 

dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ludvig Kamlin och  

Karin Lemming Sandrup 

 

 

 

 

 

Ludvig Kamlin    Karin Lemming Sandrup 

Tel: XXX-XXXXXXX    Tel: XXX-XXXXXXX 

E-post: xxxxxx@xxx.com    Epost:xxxxxx@xxx.com 

 

  

mailto:ludvig.kamlin@gmail.com
mailto:ludvig.kamlin@gmail.com
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Bilaga 3 – blankett för samtycke att delta i studie 
 

 

Informerat samtycke för studie av innovationsprojekt 

  

● Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om studien samt fått möjlighet 

att ställa frågor kring studien. 

● Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

● Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

● Jag är införstådd i hur resultatet från studien kommer att publiceras och vem som har 

tillgång till insamlad data. 

 

 

 

Intervjuperson 

 

 

 

____________ _____________________  ____________________ 

Datum  Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 

  

  

 

Studieansvarig  

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare. 

Deltagaren har fått en kopia av detta dokument. 

  

 

 

____________ _____________________  ____________________ 

Datum  Studieansvarigs namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

Bilaga 4 – tabell över faktorer, kategorier och koncept 
Resultat av kodning och analys 

Faktor Kategorier och koncept 

Extern 

reglering 

● Reglerad verksamhet  
○ Ger litet utrymme för kreativitet  
○ Lång komplicerad förändringsprocess (mycket dokumentation) 
○ Förändring medför stora kostnader  
○ Förändringar måste godkännas av olika läkemedelsverk (lagar och regler) 
○ Förändring behöver vara väl motiverad (“business case”) 
○ Höga krav på instruktioner och dokumentationer (för att säkerställa utförande, 

kvalité, säkerhet, spårbarhet) 

Ledningens 

inställning 

● Inställning till måluppfyllelse 
○ Låg tolerans för att de viktigaste målen inte uppfylls 
○ Funnits en bestraffande kultur vid misslyckanden (ffa från tyska ledningen) 
○ Hantering av misslyckanden varierar mellan avdelning och ledningsnivå 

■ R&D: Syndabockar pekas ut vid fel, elaka kommentarer från chefer 

högre upp, misstag används inte för att lära sig bli bättre 
■ Fabriken: högre tolerans för misslyckanden, öppen dialog, “after action 

review” för att förbättra det som gick fel (myndighetskrav på detta) 
○ Fokus på det som gick dåligt framför det som var bra  

 

●  Inställning till projektet 
○ Målen för projektet är relativt breda, utgå från lokala behov och idéer.  
○ Högsta ledningen har initierat projektet 
○ Samsyn saknas mellan chefer på olika nivåer, även lokal nivå 

 

● Inställning till nya idéer och egna initiativ 
○ Uppmuntras av ledningen 
○ Om behov finns implementeras nya idéer 
○ Vill se “business case” 

Intern 

styrning 

● Målstyrning  
○ Enheter/avdelningar mäts var för sig 
○ Finansiella mått till stor del 
○ Fokus på enhetens egna mål 
○ Konkurrens mellan enheter 
○ Kortsiktiga mål 
○ Projektets mål finns ännu inte med i de anställdas mål 

 

● Centralisering av beslut 
○ Linjestyrning (Top-down) 
○ Command and control 
○ Krav på godkännande från högre upp 
○ Stor frihet för högsta ledningen, operativ verksamhet hårt styrd 
○ Instruktioner för hur arbete ska utföras 
○ Decentralisering av beslut behövs för att innovation ska kunna ske 
○ Medarbetare upplever delvis för stark vertikal kontroll 
○ Hierarkisk nivå väger tyngre än expertis vid beslutsfattande (R&D) 
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Faktor Kategorier och koncept 

Interna 

relationer 

● Samarbete  
○ Sker främst inom den egna avdelningen 
○ Brist på nätverk 
○ Inköp och HR samarbetar med fler, R&D jobbar projektbaserat 
○ Silokultur, barriär mellan avdelningar, ser inte helheten. Låg integrering med 

andra avdelningar 
● Entreprenörsanda 

○ Drivna individer 
○ Stor frihet att utveckla idéer lokalt 
○ Håller sina idéer för sig själv 
○ Fokus på individuella mål 
○ Lite standardisering, svårare att kommunicera 
○ Nya idéer medför omfattande individuellt arbete (idéskapare är ansvariga 

för dess implementering) 

Intern 

kommunika

tion 

● Vertikal informationsdelning:  
○ Top-down, via linjechef 
○ Via mail, intranät, TV-skärmar, månadsbrev från ledningsgruppen, APT 
○ Ej transparent 
○ Maktmedel 
○ Sen 

 

● Horisontell informationsdelning:  
○ Huvudsakligen mellan chefer 
○ Via projekt i organisation, mail inom avdelning, 
○ Försvåras av skiftarbete 
○ Ostrukturerad information (ryktesspridning, skvaller, informella möten) 
○ Låg kännedom om andra avdelningar (arbetsuppgifter, arbetssätt, 

kompetenspool) 
○ Horisontell kommunikation inte riktigt accepterat (kick-off) 

 

● Kommunikation kring innovationsprojekt 
○ Kommunikationsplan saknas 
○ Begränsad kunskap om projektet i organisationen, få vet om projektet, man 

pratar inte om det på fikaraster mm 
○ Blänkare på intranätet 
○ Information om projektet har mottagits främst via riktade mail till anställda 

inom existerande nätverk 

Resurser ● Personalresurser 
○ Upplevd hög arbetsbelastning 
○ Upplevd tidsbrist samt tidspress inom befintliga projekt 
○ Motstånd till nya idéer och projekt när upplevd tidsbrist och hög 

arbetsbelastning 
○ Förväntas lösa uppgifter på egen hand och ej ta hjälp av andra 

 

● Resurser till projekt 
○ Relativt öppen tidsram 
○ Deltagande i projektet finns ej i individuella mål  
○ Välsignelse från chef, för att delta i och lägga tid på projektet, ses som viktigt 

 

● Projektgruppens sammansättning 
○ Ej planerad utifrån kompetenser 
○ Utifrån befintliga nätverk 
○ Utifrån medlemmarnas intresse för att delta i gruppen 
○ Representanter från avdelningar saknas (IT, RA, marknadsavdelningen) 
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Bilaga 5 – citat från intervjuer och observationer 
 

Citat som använts för att styrka slutsatserna i resultatdelen 

Citat 

nr  

Citat Infor-

mant  

1 “Vi har inte så många möjligheter att vara kreativa eftersom vi är i en 

industri, ett område som är ganska högt reglerat. Så vi måste ju jobba 

på ett speciellt sätt, med ganska mycket dokumentation.”  

1 

2 “Jag hoppas ju det men då måste ju ledningen vara med på det 

[innovationsprojektet]. Och jag undrar om alla har förstått att det här är 

något som vi ska jobba på. För att storbossen har ju helt klart kommit med 

direktivet men det har inte spridit sig överallt och frågan är om direktivet 

också får kosta tid och pengar? Eller om det är den här att det ska göras 

ändå?”  

8 

3 “Den anda som genomsyrat företaget [tidigare] är: fokusera på dina mål 

och KPI – strunta i vad andra gör, även om det går på tvärs med andras 

mål. Det var konkurrens inom företaget som gällde, enheter och 

avdelningar skulle konkurrera med varandra.”  

7 

4 “(...)i en rätt stor organisation som den här så kan det bli lite trögt, att det 

kan bli lite silotänk, att man kanske inte ser hela bilden eller förstår vad 

behöver dom före och efter mig i kedjan för att kunna göra sitt jobb och 

att man tittar lite för mycket inåt i sitt jobb (...)” 

6 

5 “(...)entreprenörsdrivet, varje enhet är på sitt sätt ansvarig för att 

utveckla sina affärer och sina processer och system då, det är ju frihet att 

kunna göra det samtidigt är det kanske inte mest optimalt om man gör 

saker på olika sätt på olika ställen(...)” 

6 

6 “Att man får inte prata med varandra om man vill ha tillgång till någon 

annan - resurser, idéer, tid från någon annan. Först måste jag fråga min 

chef som pratar med hans chef som pratar med honom så att vi får prata 

med varandra, typ.” 

1 

7 “(...)hela tiden varje dag mäts du på vad du producerar och det finns inte 

att “om jag gör det här idag så kan vi ta det det där på fredag” nej det 

går inte. Och där tror jag att vissa avdelningar kommer att ha jättesvårt 

att prioritera det här (...)”  

 

 

2 
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Citat 

nr 

Citat Infor-

mant 

8 “Jag saknar någon från marknadsavdelningen, de är de som är närmast 

kunderna. Bra om de var med i projektet (...) It-divisionen är också viktigt. 

IT är de som kommer vara mest involverade för att kunna effektivisera och 

spara pengar i och med tidsaspekten, de är inte här. (...)Regulatory affairs 

borde vara här (…)” 

 

Obser-

vation 

2 

9 “(...) den här branschen lider av att vi har mycket regleringar som gör att 

det är svårt att göra större förändringar. Många andra branscher är det 

så att man kan byta saker hur som haver.(...) Och betänk att våra 

produkter säljs över i stort sett hela världen och det är så många 

läkemedelsverk som ska godkänna den här dokumentationen.” 

4 

10 “(...) vi bygger ju verksamheten på att cheferna har koll. Vi är en 

verksamhet som styrs av instruktioner, rätt mycket hierarki.” 

2 

11 “(...) om cheferna visar att det här är någonting som man ska lägga tid 

på då är det större chans att man gör det också som medarbetare.” 

5 

12 “(... )vi har mätt varje enhet för sig så du har inte gynnats av samarbete 

så mycket, du har gynnats av att prioritera dig själv, din egen verksamhet, 

din egen produktion. Inte vad som har vore bra långsiktigt för oss 

tillsammans, det mäts du inte på alltså prioriterar du inte det.” 

2 

13 “Kommunikationen fungerar inte så bra idag. Mer samarbete behövs, mer 

nätverk. Nu är det inte riktigt socialt accepterat att kontakta andra 

enheter” 

Obser-

vation 

2 

14 “Att folk vill inte dela idéer för att det är min idé och inte din idé, så delar 

jag den så blir det också kanske lite din idé, förlorar jag kanske någonting 

om jag gör det? Så man är ansvarig för idéer, och vem äger en idé eller 

produkt, ett projekt i framtiden? Det finns folk som detta är ganska viktigt 

för.” 

1 

15 “Det man kanske måste göra med just det projektet är att man lite mer 

highlightar det så att folk vet vad det är för någonting och vet vad det 

handlar om för just nu vet de inte det. De har ingen aning om egentligen 

vad det är för någonting.” 

3 

 


