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Abstract 

Due to the globalization and constant changes in society, competition has become a big factor 

in profit-driven companies and organizations. Innovation has become an effective way for the 

companies to increase their competitiveness. By adapting to the constant changes in society 

e.g. the technological advances, companies can retain their competitiveness on the market. 

The purpose of this study is to exemplify and describe how a profit-driven company manages 

innovation by interviewing four office managers in different work units in the same company. 

The results shows, among other things, that interactive learning can be an initiation to 

innovation processes and that the participating company in this study works hard to promote 

innovation in work units. 

 

Nyckelord: Innovation, lärande, kunskap, nyskapande, idéer 
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1. Inledning 
 

Behovet av innovation är en konsekvens av de ständiga förändringarna i samhället där t.ex. 

globalisering och teknologiska utveckling spelar en stor roll. För organisationers överlevnad, 

men också för att bevara dess konkurrenskraft måste de själva ständigt arbeta med att komma 

på nya idéer och implementera förändringar som anpassar sig efter samhällets utveckling. 

Syftet med innovation är att förbättra organisationens prestationer och det finns många olika 

sätt att arbeta med nytänkande inom organisationer. Exempelvis finns det företag som 

investerar mycket i forskning för att utveckla nya produkter, ny kunskap, smartare arbets- och 

organisationsprocesser.  

Studien kommer att handla om hur olika kontorschefer på olika avdelningar och enheter 

hanterar innovation inom ett företag. Innovativa idéer inom företaget kan komma från t.ex. 

medarbetare, högsta ledningen, en avdelning inom företaget som inriktar sig på innovation 

eller t.o.m. externt från andra organisationer. Men denna studie kommer att inrikta sig på 

innovationshanteringen på kontorschefers arbetsplatser. Det innebär att undersökningen inte 

fokuserar så mycket på innovationsprocesser som sker från högre instanser som t.ex. en 

central eller högsta ledning eller en så kallad R&D-avdelning (research and development). 

Det kommer att göras intervjuer av olika kontorschefer inom företaget som beskriver hur 

idéer skapas, behandlas, verkställs och främjas på arbetsplatsen. Då är det intressant att veta 

hur chefen använder innovativa idéer i sin egen enhet, men också hur andra innovativa idéer 

vidarebefordras från medarbetare och upp vidare genom företaget. Det är kommunikationen 

mellan cheferna och deras medarbetare som är intressant, men också kommunikationen med 

de andra enheterna i företaget. Inflytandet hos cheferna spelar också roll i 

innovationshanteringen, eftersom att chefer med befogenhet kan både bestyrka idéer, men 

även hindra dem från att mogna till sig.  

Valet av ämnet beror på att jag alltid har sett mig själv som en innovativ person. Ämnet är  

intressant och brett med många infallsvinklar. Innovation känns som något som alltid kommer 

att vara aktuellt i samhället på grund av att företag konkurrerar mot varandra och ständigt 

behöver utvecklas. Jag har en viss förförståelse inom ämnet, eftersom att i en tidigare kurs har 

vi studerat ”knowledge management”, som kan ses som ett paraplybegrepp för innovation. 

Kortfattat handlar det om hur kunskap hanteras inom en organisation (Hislop, 2009) 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att exemplifiera hur ett företag hanterar innovation och nya idéer på 

arbetsplatsen utifrån kontorschefers perspektiv. Det centrala är alltså hur chefer arbetar med 

innovation på arbetsplatsen i sina egna arbetsenheter. Syftet uttrycks bäst genom följande 

frågeställningar: 

 

1. På vilka sätt upplever kontorscheferna att innovativa idéer skapas på 

arbetsplatsen? 

2. Vad gör kontorscheferna för att ta tillvara på de innovativa idéer som skapas 

på arbetsplatsen? 

3. På vilka sätt, utifrån kontorschefernas perspektiv, kan innovativa idéer 

vidarebefordras mellan kontorchefernas arbetsenhet och andra arbetsenheter i 

företaget? 

 

3. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som gäller för 

studien. Först inleds avsnittet med en beskrivning av begreppet innovation och sedan redogörs 

olika användbara teorier kring innovation. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter är 

valda utifrån studiens syfte och frågeställningar. De kommer att användas som analysredskap 

i analysavsnittet.  

 

Innovation 

 

”The deliberate modification, or transformation, by an organization of its products/services, 

processes or structures”. (Hislop, 2009, s 114) 

Termen organisatorisk innovation kan variera stort. Innovationer kan innebära antingen 

småförändringar eller storskaliga, radikala förändringar som leder till fundamentala ändringar. 

De kan också variera i sin inriktning t.ex. inom produkt- och serviceverksamhet eller inom 

process- eller strukturbaserade organisationsförändringar. Innovation kan ses som processen i 

skapandet av ny kunskap och förståelse, men Hislop menar att innovationsprocessen har en 

större omfattning än så. Kunskapsskapandet är en viktig aspekt inom innovationsprocessen, 

men förmågan att söka efter och identifiera relevant extern kunskap, att använda existerande 
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kunskap i nya sammanhang, att förstå och absorbera okända externa kunskaper och blanda 

samt integrera olika typer av kunskaper tillsammans är exempel på innovationsprocessens 

större omfattning (Hislop, 2009). 

Zaltmans defninition (citerad i Johannessen, 2009) på innovation är ännu ett exempel i 

Johannessens artikel om den interaktiva innovationsmodellen:  

 

“Any idea, practice or material artefact perceived to be new by the relevant unit of adoption”.  

(Johannessen, 2009, s. 160) 

Ur denna definition utgår de ifrån att all innovation förutsätter förändring, men all förändring 

behöver inte förutsätta innovation (Johannessen, 2009). 

Enligt Ellström (2010) innebär innovation en specifik förändring som är ny (åtminstone lokalt 

sett) och som leder till ett bättre bedrivande mot ett mål.  Edquist et al. skiljer även på 

processinnovationer och produktinnovationer (refererad i Ellström, 2010). Det tidigare syftar 

på att förbättra arbetsprocesserna medan det senare riktar sig mot att skapa nya produkter och 

ny service. Processinnovationer kan i sin tur vara både teknisk och organisatorisk. Tekniska 

processinnovationer innebär nya tekniska utrustningar som används i produktionsprocessen 

som t.ex. produktionsmaskiner, IT-utrustning eller datorer etc. Organisatoriska 

processinnovationer inriktar sig istället på att organisera en viss arbetsprocess eller 

arbetsmetoder (Ellström, 2010). 

 

Lärande och informellt lärande 

 

Enligt Ellström (1997) definieras lärande som: 

”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström, 1997, s. 33). 

Här skiljer författaren på institutionaliserat eller formellt lärande och så kallad informellt 

lärande. Det förstnämnda är planerat lärande och sker oftast inom ramen för 

utbildningsinstitutioner (skola, universitet etc.). Informellt lärande innebär det lärande som 

sker i vardagen eller i arbetet. Större delen av informellt lärande sker spontant och omedvetet 

dvs. att vi kan lära oss nya kunskaper även om vi inte avser att lära oss något. Sådan tyst eller 

implicit kunskap kan sedan bli medvetet för individen i ett senare skede. Informellt lärande 

sker också genom olika former av erfarenhetsbaserat lärande (Ellström, 1997). 

Enligt Ellström (1997) är individens samspel med omgivningen (kontext) en viktig aspekt av 

lärandeprocessen. Anpassningsinriktat lärande är en typ av lärande där individen utgår från 

givna uppgifter, förutsättningar och mål. Ett exempel på anpassningsriktat lärande är den 

inlärning som sker av att individen följer t.ex. arbetsbeskrivningar, direktiv och instruktioner i 

arbetslivet. Utvecklingsinriktat lärande är tvärtemot anpassningsinriktat lärande, då utgår 

individen inte ifrån uppgifter, förutsättningar och mål. Istället tar individen eget ansvar för att 

tolka, analysera, reflektera kring, identifiera och formulera uppgiften. Individen ser också till 

att undersöka innebörden och avsikten med uppgiften (Ellström, 1997). 
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Practice-based innovation 

 

Under de senaste åren har forskare funnit flera sätt att se på samspelet mellan 

kunskapsbildning och innovationer. Tidigare har innovationen huvudsakligen placerats i en 

egen R&D-avdelning (research and development) och fungerat som en investering i företaget. 

Idag har synen på innovation expanderats och på vanliga arbetsplatser inom t.ex. produktions- 

och serviceavdelningar sker olika innovationsprocesser och läroprocesser allt oftare (Lorenz 

& Lundvall, 2006; Lundvall & Nielsen, 1999). 

 

”Practice-based innovation” är ett begrepp Ellström (2010) presenterar i sin artikel och 

begreppet beskriver hur företagets anställda eller ledningen innovativt förbättrar deras egna 

arbetssätt på arbetsplatsen. Fokus ligger på innovationen av deras arbetsmetoder, rutiner, 

produkter eller service, där innovationen baseras på det de lär sig under arbetets gång. 

”Practice-based innovation” innebär att den kunskap de får under arbetsprocessen ligger till 

grunden för de innovativa idéer som skapas på arbetsplatsen. Ellströms (2010) artikel riktar 

sig mot ett intra-organisatoriskt perspektiv där arbetsplatsen är i centralt fokus.  

Lärandet och innovationsprocessen kan inledas med ett ifrågasättande av arbetsprocessen eller 

ett framträdande av en problematisk situation som stör arbetsrutinerna. Dessutom kan 

innovationsprocesser inledas genom samspel och interaktioner med andra människor.  

 

Interaktivt lärande och innovation 

 

Innovation sker ofta genom interaktioner mellan människor. Det beror på att när människor 

kommunicerar med varandra så kan de få insyn i varandras kunskaper. Om denna insikt 

appliceras på en persons redan existerande kunskaper så kan nya kunskaper och insikter 

skapas (Leonard & Sensiper, 1998). Detta kallar bl.a. Meeus et al. (2001) för interaktivt 

lärande och i sin forskning har de placerat in begreppet i ett innovationssammanhang. I en 

innovationsprocess betonas vikten av att ha ett nätverk med olika interna och externa 

arbetsenheter. Samarbetsinteraktioner sker alltså både internt inom organsationen mellan olika 

interna enheter och externt med utomstående enheter som t.ex. andra organisationer, 

konkurrenter, forskningsinstitutioner, kunder och leverantörer. (Meeus et al., 2001; Powell, 

1998; Rothwell, 1991) Lundvall menar att det finns olika anledningar till varför en sådan 

social dynamik spelar en viktig roll för innovationsprocessen. En anledning är att det finns ett 

starkt incitament för företaget att övervaka sina arbetsenheter för att kunna utvärdera hur väl 

de klarar av att hantera nya förändringar. Utförandet av förändringen kanske har ett visst 

kompetenskrav eller kräver en viss utrustning. En annan anledning är att komplexiteten av 

innovationer leder till att det blir osannolikt att all relevant kunskap innehas av organisationen 

själv och därmed behöver organisationen nätverka externt för att få tillgång på sådan kunskap 
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(refererad i Meeus et al., 2001; Johannessen, 2009). Framgångsrika innovativa företag är 

generellt mer insatta i marknaden och riktar sig mot externa källor för bl.a. teknisk expertis 

och råd (Rothwell, 1991). Kunskapsdelandet som sker i interaktiva innovationsprocesser 

påverkas mycket av hur starka relationer enheterna har till varandra. Närmare relationer 

mellan olika arbetsenheter och personer kan leda till att mer och djupare kunskap delas 

(Hansen, 2002). Det handlar alltså om tillit och att alla arbetsenheter stödjer varandra och att 

se till att information inte används för personliga ändamål, men istället för företagets bästa 

(Johannessen, 2009). 

Johannessen (2009) menar att en öppen kommunikativ arbetsmiljö med ett fritt flöde av 

information främjar innovationsprocessen i organisationer. Det ger anställda möjligheten att 

utvärdera, stötta, kritisera och diskutera kring varandras åsikter, vilket gör att företaget kan 

använda personernas specifika kunskaper. Kommunikationen ska i sådana fall kunna 

genomföras vertikalt, horisontellt liksom diagonalt i organisationen.  

 

Innovation som en interaktiv process 

 

Flera forskare är eniga om att innovationsprocessen har blivit komplex och interaktiv. De 

menar att den äldre uppfattningen om att processen skulle vara linjär, stegvis och sekventiell 

inte längre stämmer. Istället kan olika moment i processen överlappa varandra (Meeus et al., 

2001). Enligt Lundvall (refererad i Meeus et al., 2001) kan innovationer vara komplexa och 

det kan delvis bero på att omständigheterna kan förändras när som helst under processens 

gång som t.ex. förändringar av kunders behov och förändringar av konkurrenters beteende. 

Hage & Alter (refererad i Meeus et al., 2001) nämner ytterligare faktorer till varför innovation 

kan vara komplexa som exempelvis nya teknologiska upptäckter, nya kunskaper och 

förändringar i en ny marknad m.m. Det innebär flera omständigheter, krav på tillfredställelse, 

regler och lagar som företaget måste ta hänsyn till i en innovationsprocess (Andersson & 

Tushman, 1990). Ju större innovationsprojektet är desto större blir arbetsbelastningen på alla 

moment i innovationsprocessen. Mer kunskap skulle efterfrågas och fler omständigheter att ta 

hänsyn till skulle uppkomma (Meeus et al., 2001). 

I Johannessens (2009) artikel presenterar han en interaktiv modell som även kallas för ”co-

operation model” och ”cyclical model”. Tvärtemot en vanlig linjär innovationsprocess är den 

interaktiva modellen mer komplex i sin struktur. Den visar hur flera faktorer interageras inom 

innovationsprocessen. Modellen förutsätter även att innovationsprocessen varierar mellan 

olika företag och att det finns ett mönster av interaktiva processer som genererar innovativa 

aktiviteter i de individuella företagen. Här nedan ser vi Figur 1 som visar den interaktiva 

modellen: (Johannessen, 2009) 
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Modellen är sammansatt utifrån ett antal olika studier som har genomförts av många andra 

forskare som har forskat i t.ex. vilka interna faktorer inom företaget som är avgörande för 

innovationspotentialen i företaget. Med hjälp av dessa studier har Johannessen (2009) kommit 

fram till modellen som vi ser i Figur 1.  

Under ”Company internal factors” finns de interna faktorer i företaget som påverkar 

innovationsprocessen.  Intressanta faktorer är bl.a. ”Culture” som innebär att företaget har en 

värdegrund (Johannessen, 2009). Värdegrunden kan ha en betydande effekt på läroprocesser. 

Detta kan påverka kompetensutvecklingen och nyttjandet av extern information, vilket i sin 

tur påverkar innovationsverksamheten (Rogers, 1983; Rothwell, 1991). ”Structural links” är 

direkt kopplad till informations- och kommunikationsprocesser internt i företaget och mellan 

företaget och dess omgivning. Det är upptäckande och sökande aktiviteter som är i fokus. Här 

betonar Johannessen (2009) betydelsen av interaktivt lärande för innovationsprocessen och 

han menar att en öppen kommunikativ arbetsmiljö främjar detta. När det gäller ”competence” 

menar han helt enkelt att det är viktigt med en kompetensutveckling för 

innovationsverksamheten. Kompetens behövs vid utvecklingen av innovativa lösningar. 

Innovationsprocessen bör också vara organiserad och det är då ”management” spelar roll. 

Ledarskapet och en strategisk organisering är alltså två viktiga faktorer vid hanteringen av 

innovationsprocessen. Här syftar Johannessen (2009) på lednigen eller styrelsen i företaget. 

Figur 1 – Faktorer och deras relationer som påverkar den organisatoriska innovationen (Johannessen, 2009) 
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Vad ledningen gör för att främja och involvera sig i innovationen påverkar mycket i hur 

arbetsenheterna hanterar processen. ”Information and communication technology” syftar på 

teknologier som bl.a. hårdvara, mjukvara, ”tele-communication networks”, ”work stations”, 

”robots” och ”intelligent parts” (chips). Sammanfattat menar Johannessen (2009) att 

teknologin som nämndes ovan är ett krav för att kunna få tillgång på information och skapa 

möjligheter att utveckla nätverk för att kommunicera inom företaget. Informationsteknologin 

underlättar för förbättringar av arbetsmetoderna som används inom företaget och strategiska 

möjligheter för företaget (Scott Morton, 1991). 

”Company-external factors” är de externa faktorer som påverkar företaget utifrån. Här tar 

Johannessen (2009) upp kund- och leverantörsrelationer. Enligt honom är kunden en viktig 

informationskälla under innovationsprocessen. Lundvall (refererad i Johannessen, 2009) 

kallar det för ”learning by interacting” och betonar hur viktigt det är med en bra och nära 

relation till kunden. Enligt Johannessen (2009) bör företagen vara mottagliga för 

kundefterfrågan. Innovation blir därför ett sätt att se till att sådana efterfrågor tillgodoses. 

”National and regional innovation systems” syftar på flera variabler bl.a. strukturen i 

samhällsstödet, nationella finanssystem (bank, försäkringar etc.), R&D (research and 

development) miljöer, teknisk/ekonomisk kompetens, organisationers kompetens och 

internationella kontakter (Johannessen, 2009). 
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4. Metod 
 

Här presenteras tillvägagångsättet för studien och de etiska överväganden som har varit 

aktuella. Först inleds metodavsnittet med en företagspresentation, där företagsnamnet och 

annan potentiellt avslöjande information döljs på grund av konfidentialiteten. Sedan redogörs 

det för hur studien har gått tillväga genom att beskriva varje steg i processen.  

 

Företagspresentation 

 

Avsikten med uppsatsen var att beskriva hur ett företag hanterar innovation och nytänkande 

på arbetsplatsen. Då kunde det vara intressant att rikta sig mot ett vinstdrivande, välutvecklat 

och stort företag med många anställda. Anledningen till detta var att ett stort företag krävde en 

ordentlig organisering och hur väl innovationen hanteras beror mycket på organiseringen och 

andra processer som beskrevs i teoriavsnittet. Dessutom måste det finnas ett incitament för 

företaget att driva innovationer, vilket vinstdrivande företag oftast har.  

Ett flertal svenska företag kontaktades utifrån den ovanstående profilen och det var enstaka 

chefer som svarade att de kunde ställa upp på intervjuer från olika företag. Till slut valdes ett 

företag, vars namn inte kommer att redogöras på grund av konfidentialiteten.    

Företaget arbetade under finansinspektionens tillsyn och klassades som en av Sveriges största 

arbetsgivare. De senaste åren har de haft upp till ett par tiotusentals anställda som arbetade i 

heltidstjänster. Dessa var utspridda i flera hundratals kontor och kundcenter i hela Sverige. 

De kontorschefer som intervjuades ansvarade för medarbetare som arbetade direkt med 

kunderna. Totalt var det fyra kontorschefer inom samma företag som deltog i intervjuerna. En 

av regionscheferna ansvarade för bl.a. de fyra kontorschefer som intervjuades. Mellan 

kontorscheferna och VD:n var det många chefsinstanser, avdelningar och arbetsenheter som 

grenade ut sig både horisontellt och vertikalt i organisationen.
1
 Organisationsschemat som 

visas i figur 2 är en miniatyr-version av företagets hela struktur. Det beror på att de riktiga 

organisationsscheman som finns tillgängliga är alldeles för stora för denna uppsats. Det 

viktigaste för studien ingår  i figur 2.  

 

                                                           
1
 Allt är taget från företagets officiella hemsida och material skickat från en av intervjupersonerna. 
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Figur 2 – Denna struktur är en förenklad version av det officiella organisationsschemat. Varje chefsinstans som visas i 
denna figur kan i verkligheten grena ut sig upp till över ett tiotal olika arbetsenheter, ansvarsområden och andra 
chefsinstanser. Figur 2 är egengjord och utgår från material som har erhållits av en intervjuperson och på företagets 
officiella hemsida. 

 

Teorival 

 

Hela studien utgick ifrån teorierna anförda av bl.a. Johannessen (1997, 2009), Meeus et al. 

(2001) och Ellström (2010). Det innebar att forskningsresultatet och tolkningen av resultatet i 

analysen påverkades väsentligt av teorierna. Teorierna valdes utifrån vad som var mest 

relevant för frågeställningen och teoriurvalet för denna studie var troligtvis inte uttömmande 

inom området. Innovation är, som tidigare påpekat, ett väldigt stort ämne med många olika 

teoretiska utgångspunkter och kan ses ur flera perspektiv. Med hjälp av 

universitetsbibliotekets sökfunktion och med bestämda, utvalda sökord gick det att komma åt 

relevanta källor för studien. De flesta källor i denna uppsats bestod av artiklar från 

vetenskapliga tidsskrifter eller böcker som lånades från universitetsbiblioteket. 

 

  

VD 

Retailchef 

Sverigechef 

Vice-Sverigechef 

Regionschef 

Kontorschef 
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Metodval 

 

Syftet med studien är att exemplifiera hur ett företag hanterar innovation och nya idéer på 

arbetsplatsen. I teoriavsnittet beskrevs innovation som något komplext. Därför passade det 

bäst med att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer för att få en tydlig bild över 

innovationsprocesserna. Kvalitativa metoder passar bättre för att gå in på djupet genom att 

studera få aspekter, men samtidigt ta helheten i beaktande (Repstad, 2007). Langemar (2008) 

menar att intervjuer som datainsamlingsmetod kan leda till att studien får mer uttömmande 

information. Dessutom menar hon att kvalitativa metoder beskriver egenskaper hos 

företeelser eller upplevelser i kvalitativa termer, istället för att mäta mängden av dessa 

egenskaper som i kvantitativa metoder. Enligt Repstad (2007)  har denna metod också en stor 

flexibilitet. Med det menas t.ex. att intervjudeltagaren får tillfälle att ge flexibla svar istället 

för att svara på strikta och färdigformulerade svarsalternativ. 

Den kvalitativa intervjun valdes därför som metod för att den passade bäst med studiens 

frågeställning. Med hjälp av denna metod blev det möjligt att få tydliga förklaringar för hur en 

innovationsprocess kunde inledas och hur medarbetarnas läroprocesser såg ut, utifrån 

kontorschefernas perspektiv. Om metoden inte hade varit lika djupgående som den kvalitativa 

intervjun så hade kanske viktiga aspekter utelämnats. Nackdelen med kvalitativa 

rapporteringsformer kan vara att det skapas extrema mängder data som är svåra att bearbeta 

(Backman, 2008). Exempelvis skulle långa intervjuer i denna studie ha kunnat leda till 

extremt tidskrävande transkriberingar och resultatredovisningar. Därför fokuserades det 

mycket på intervjufrågorna för att se till så att allt material var relevant för studien. 

 

Urval 

 

När företaget kontaktades så vidarebefordrade telefonväxeln samtalet till en kontaktperson 

som angav två kontorschefer som var villiga att ställa upp på intervjun. Genom de två 

personerna erhölls ytterligare kontakter och totalt blev det fyra kontorschefer inom samma 

företag som intervjuades. Detta kallar Repstad (2007) för snöbollsprincipen eller 

snöbollsurval, där forskaren vidarebefordras från en informant eller kontaktperson till nya 

informanter. En nackdel med denna princip skulle kunna vara att forskaren vidarebefordras 

till personer som tycker likadant som den förra informanten. Detta är viktigt att ta hänsyn till i 

tolkningen av resultaten. Det innebär att en Redan efter den tredje intervjun upplevdes en viss 

mättnad på information, men för säkerhetsskull gjordes den fjärde intervjun eftersom att alla 

kontorschefer arbetade inom och ansvarade för olika områden. Valet av intervjupersonerna 

passade studien väl. Det var kontorscheferna som ansvarade för medarbetarna och hade en bra 

insyn i deras arbetssätt och tankesätt kring innovationsprocesserna. Däremot hade studien 

likaväl kunnat inrikta sig i chefsbefattningar högre upp dvs. chefspositioner närmare högsta 

ledningen. Då hade arbetet kanske fått med större innovationsprocesser som hade påverkat 

företaget i sin helhet t.ex. innovationer kring organisationsstrukturer, organisationsprocesser 
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och andra omfattande produkt- och serviceinnovationer. Medarbetarna kunde också ha 

intervjuats, vilket hade lett till att studien hade fått två perspektiv på samma 

innovationsprocess inom en och samma arbetsenhet. Men det hade inneburit att studien 

behövt mer tid och resurser, eftersom att arbetet hade blivit för stort för en C-uppsats. Som 

tidigare nämnt är innovationsprocesserna komplexa och kräver mycket arbete för att ingående 

kunna förklara hela systemet. Dessutom var det svårt att få tag på någon annan 

chefsbefattning än kontorschefer på grund av brist på tillgänglighet, de var väldigt upptagna. 

En sådan studie skulle kunna göras i framtiden, se framtida forskning. 

Intervjupersonernas medarbetare arbetade närmast kunderna och hanterade olika typer av 

ärenden beroende på ansvarsområdena kontorscheferna ansvarade för. Vilka ansvarsområden 

det rörde sig om anges inte på grund av att studien är konfidentiell och anonym dvs. att 

kontorschefernas identiteter skyddas, se etiska överväganden. Denna information hade inte 

bidragit något till studiens syfte och frågeställningar. 

Langemar (2008) tar upp kvalitativt representativt urval dvs. ett urval som på bästa sätt ger 

data som kan användas för att uppnå så god validitet av resultatet som möjligt. Sådana data 

ska vara varierande, innehållsrik och tolkningsbar för att täcka så mycket som möjligt av det 

som ska undersökas samt underlätta förståelsen av företeelsen. Studien har utgått ifrån denna 

princip eftersom att kontorscheferna hade som sagt bäst insyn i sin egen arbetsenhet. Om t.ex. 

enbart medarbetarna hade intervjuats så hade risken varit stor att viktig data utelämnats från 

kontorschefernas sida. Det var kontorscheferna som organiserade arbetet, processerna och 

visste bäst hur innovativa idéer kom in i arbetsenheten samt hur idéerna vidarebefordrades 

vidare till andra ansvariga inom företaget.  

 

Datainsamling 

 

Intervjufrågorna var semistrukturerade dvs. att frågorna var öppna och att eventuella 

följdfrågor uppkom beroende på informantens svar på frågan (Langemar, 2008). Till intervjun 

användes en intervjuguide. Inledningsvis innehöll intervjuguiden enkla bakgrundsfrågor. 

Sedan började frågornas omfattning smalna av för att inrikta sig på att besvara 

frågeställningarna och detaljerat beskriva innovationsprocesserna. Den första intervjun var 

tänkt att vara en provintervju, men det visade sig att intervjuguiden fungerade tillräckligt bra 

för att fortsätta använda den. Vissa förändringar gjordes på intervjuguiden eftersom att ett 

fåtal frågor var överflödiga och därmed togs bort.  

Varje intervju inleddes med en kort presentation av mig själv och studien. Då presenterades 

studiens syfte, etiska överväganden (bl.a. anonymitet, konfidentialitet och rätten att dra sig ur 

intervjun när som helst) och upplägget av intervjun. Inför intervjuerna blev informanten 

tillfrågad om hen samtyckte till en röst-inspelning av hela intervjun. Alla informanter ställde 

upp på en röst-inspelning. 
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Under intervjun togs det en stor hänsyn både till hur och vad för följdfrågor ställdes. Syftet 

var att inte gå miste om värdefull information. Ledande frågor undveks för att hålla distans till 

den intervjuade och inte lägga in egna värderingar i frågorna. Slutligen fick intervjupersonen 

möjligheten att tillägga något om hen hade en fråga.  

Intervjuerna tog plats på kontorschefernas arbetsplats inne på ett kontor eller i ett mötesrum 

och de varade i ca 25-40 minuter.  

 

Bearbetning av data 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobiltelefonen. Genom 

inspelningen blev det möjligt att transkribera intervjun ordagrant. Ibland var det omöjligt att 

urskilja vad respondenten sade, även om jag använde ett uppspelningsprogram på datorn som 

möjliggjorde för en långsammare uppspelning. I dessa fall gällde det enstaka ord eller en kort 

mening, något som inte borde ha påverkat resultatet.  

Transkriberingen ledde sedan fram till resultatdelen. Här sorterades intervjufrågorna om till 

olika områden eller ämnen beroende på vilka frågor som var relevanta för varandra. På så vis 

blev det mycket lättare att gå igenom de långa transkriberingarna. Langemar (2008) kallar 

detta för strukturering. Komprimering är ett begrepp som innebär att man sammanfattar 

innebörden i olika utsagor med egna ord. (Langemar, 2008) Utan komprimering hade det varit 

omöjligt att få plats med all transkriberingstext i arbetet, men under processen såg man till att 

läsa igenom alla transkriberingar. Det blev tydligt vad som var irrelevant under överföringen 

från transkribering till resultat och sådant material togs bort. 

 

Analys av data 

 

Analysen gjordes utifrån de teoretiska utgångspunkter som har angivits under teoriavsnittet. 

Här förekommer egna tolkningar och idéer kring hur teori och resultat kan kopplas samman. 

Självklart utfördes detta med en viss aktsamhet gentemot godtycklighet och övriga punkter 

som nämnts i resten av metodavsnittet. För varje analytiskt påstående fanns ett teoretiskt stöd 

eller argument. Analysen sorterades och organiserades också utifrån respektive teori eller 

område inom innovations.  
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Etiska överväganden 

 

Langemar (2008) refererar till Vetenskapsrådet som behandlar ett antal viktiga punkter som 

måste tas hänsyn till i forskningsförfarandet. För denna studie är det följande punkter som är 

intressanta; 1. Informationskravet, 2. Samtyckeskravet, 3. Nyttjandekravet, 4. 

Konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att de deltagande ska bli upplysta om bl.a. vad studien handlar 

om, studiens syfte och de etiska övervägandena som gäller. Samtyckeskravet innebär att 

deltagandet sker frivilligt dvs. att deltagaren alltid kan dra sig ur intervjun. Nyttjandekravet 

innebär att all material som samlas in för forskningen används enbart i ett forskningssyfte. 

Det betyder att materialet inte kommer att användas i kommersiella syften eller på något annat 

sätt utanför studien. Konfidentialitetskravet innebär att allt insamlat material genom 

intervjuerna är konfidentiellt. Informationen som samlas in under forskningen får inte lämnas 

ut till utomstående som skulle kunna identifiera intervjudeltagarna mot deras vilja. Därför får 

namn och personuppgifter, eller andra uppgifter som kan leda till att identiteten avslöjas, inte 

finnas med i någon form av dokumentation i forskningen. (Langemar 2008)  

Alla ovanstående principer togs det hänsyn till under studiens gång. Ett informationsmail 

skickades till varje informant som deltog inför intervjun. De etiska övervägandena togs upp 

innan intervjun. Det var på grund av konfidentialitetskravet som vissa uppgifter i uppsatsen 

undanhölls. Det tänktes igenom ordentligt kring hur kontorschefernas identiteter skulle 

skyddas. De åtgärder som togs var bl.a. att namnen på cheferna som visades i figur 2 doldes 

och i vilken stad studien genomfördes förblev okänd.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Med validitet syftar Langemar (2008) på studiens kvalitet, trovärdighet, meningsfullhet och 

vetenskapliga värde. Brinkmann och Kvale (2009) menar att validitet hänför sig till 

giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande: 

”Validitet definieras ofta genom denna fråga: Mäter du vad du tror du mäter?”. (Brinkmann 

& Kvale, 2009, s. 264) 

Här tillägger Brinkmann och Kvale (2009) att validitet hänför sig till den utsträckning i vilken 

en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. De tar upp sju stadier (tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering) på hur validering kan ske och 

översiktligt handlar det om att noggrant planera sitt arbete och visa hur tydligt alla de olika 

delarna i uppsatsen samspelar. Langamar (2008) tar upp ett avsnitt som heter ”förankring i 

data”. Här betonar hon vikten av att inte utesluta viktig information och att man inte försöker 

använda sin subjektivitet till att färga eller komplettera data, utan vidare stöd för detta. 

Dessutom bör man, enligt Langemar (2008), inte göra för långtgående och långsökta 

tolkningar av data. Under analysen och intervjun togs det mycket hänsyn till ovanstående 
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punkter. Exempelvis gjordes det försök i att utesluta subjektivitet i både intervjufrågorna och 

analysen av resultatet. Dessutom hade varje påstående eller teoretisk koppling till resultatet 

styrkts med argument som hänvisats direkt till teorierna i teoriavsnittet för att undvika 

tolkningarna från att bli långsökta. 

Brinkmann och Kvale (2009) menar att reliabilitet hänför sig till forskningens tillförlitlighet 

och konsistens dvs. hur väl resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. Det handlar alltså om hur intervjupersonen förändrar sina svar beroende på vem som 

intervjuar. Fördelen med en god reliabilitet på resultatet är att det motverkar godtycklig 

subjektivitet, men det kan samtidigt motverka kreativitet och variationsrikedom. Som tidigare 

nämnt lades det mycket tid på intervjufrågorna och intervjutekniken som användes. Frågorna 

var mer eller mindre lika mellan varje intervju. Däremot var det möjligt att det fanns faktorer 

som påverkade informanternas svar, som man själv inte hade kontroll över. Dessutom kunde 

det ha varit så att man trodde att man gjorde på ett visst sätt, men att det i verkligheten gjordes 

på ett helt annat sätt och att det upplevdes annorlunda från informantens sida. 

Generaliserbarheten var förmodligen inte god i den här studien, eftersom att urvalet var så 

litet i förhållande till resten av populationen eller alla andra företag därute. Syftet med studien 

är att exemplifiera hur ett företag hanterade innovation. Det visar på en medvetenhet redan vid 

skapandet av frågeställningen dvs. att det togs hänsyn till att generaliserbarheten inte kunde 

omfatta något annat än det företag som undersöktes. Det var inte en komparativ studie eller 

menat för en generalisering.  

 

Tolkningsramar 

 

Vid framställningen av resultatdata utifrån transkriberingen fanns det en medvetenhet kring 

ens egna tolkningar av de svar som bearbetades. Det som framställdes i resultatdelen var 

egentligen enbart tolkningar som gjordes när man försökte förstå vad respondenterna 

verkligen menade. De kanske menade något helt annat än det som redovisades i uppsatsen. 

Transkriberingen var mer eller mindre en ordagrann konvertering från ljudinspelning till en 

text, men överföringen från transkribering till resultat grundades på ens egna slutsatser om 

vad intervjupersonerna menade. Detsamma gällde för teoridelen, hur väl återspeglade ens 

egna tolkningar det författaren försökte förmedla? Uttryck som ”hen menar att…” kan därför 

ibland uppfattas som ett starkt påstående. Så länge det finns en medvetenhet kring detta, både 

för läsaren och uppsatsförfattaren så blir det kanske lättare att förstå att inget i uppsatsen är 

absolut. 
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5. Resultat och Analys 
 

Här presenteras resultatet och analysen utifrån de intervjuer som har genomförts. Det innebär 

att intervjuerna sammanfattas utifrån studiens frågeställningar och analyseras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Vissa delar av de svar till de frågorna som ställdes var inte 

relevanta för studien och de kommer därför inte att redovisas. Kontorscheferna kan i resultatet 

och analysen även refereras som informant eller respondent för att variera språket i uppsatsen. 

Avsnittet har delats in i olika frågeområden och följer en kronologisk ordning för att 

underlätta läsandet. 

 

Begreppet innovation – ur kontorschefernas perspektiv 

 

(Resultat) 

När kontorscheferna fick intervjufrågan ”vad innebär innovation för dig?” beskrev cheferna 

innovation på olika sätt. En respondent uppfattade innovation som ny kunskap och en idé. Till 

följd av samma fråga började respondenten även berätta om öppenhetsklimatet och 

förändringar på arbetsplatsen, hur de ständigt försöker underlätta arbetet. Enligt hen är det 

viktigt att anpassa sig efter dagens teknologi och hänga med i teknikutvecklingen:  

”Jag tänker ju dels utifrån saker vi gör, som blir bättre för våra kunder naturligtvis, att vi 

hittar förenklingar, förbättringar, förtydliganden i hur vi kommunicerar i kanske det vi vill 

hjälpa till med” 

En annan kontorschef svarade på samma intervjufråga att hen tänker på uppfinningar, en 

konkret sak eller någon form av förbättring ”som ger ytterligare stöd eller förenkling”. Hen 

pratade även mycket om utveckling och effektivisering gällande både deras 

”rådgivningsfilosofi” och teknologisk utveckling av deras tjänster och produkter.  

Den tredje kontorschefen framhöll nytänkande, ”nya sätt att lösa gamla problem kan man säga 

eller hitta andra vägar till att lösa ett problem”. Hen berättade mycket kring samhällets 

utveckling och hur allting går framåt, att det påverkar hur deras företag måste anpassa sin 

egen teknik och utveckla arbetsprocesser mot kundernas behov. 

”Man kommer med idéer och förbättringar. Det är väl egentligen det, det handlar om. Sen 

kan det ju vara både för kund och för medarbetare, men man kommer med idéer och vill 

framåt och utveckla saker. Det är ungefär vad jag tycker är vad innovation är.” 

Den fjärde respondenten besvarade frågan med citatet ovan och berättade även att ”det ingår i 

medarbetarnas jobb att vara innovativa och hitta på saker och ting och utveckla…” 
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(Analys) 

Enligt kontorscheferna kunde innovation relateras till förändring, förbättring, utveckling, 

problemlösning, anpassning, effektivisering, nya idéer, uppfinningar och kunskaper. Det 

kunde ses som en allmän beskrivning av innovation eftersom att de flesta av dessa 

beskrivningar skulle kunna passa in både för processinnovationer eller produktinnovationer. 

Det var bara en av informanterna som specificerade innovation som ”uppfinningar, en konkret 

sak”. I detta fall syftade informanten på produktinnovationer. Annars skulle kontorschefernas 

beskrivningar av innovation kunna passa in på de definitioner som angavs i teoriavsnittet. 

Hislops (2009) och Zaltmans (citerad i Johannessen, 2009) definitioner specificerar inte att 

idén eller förändringen måste vara produktinriktad eller processinriktad. Tvärtom definierar 

de begreppet innovation i samma allmänna termer som kontorscheferna gjorde. Det kanske 

förstärker validiteten i studien eftersom att det råder en samstämmighet mellan teoriavsnittet 

och kontorschefernas uppfattning kring begreppet innovation.  

Av vad som framgick i resultatet fanns det indikationer på att kontorscheferna främjade 

innovation på arbetsplatsen och att kontorscheferna ville att medarbetarna skulle involvera sig 

i innovationerna: ”det ingår i medarbetarnas jobb att vara innovativa och hitta på saker och 

ting och utveckla…” Kontorschefernas beskrivningar av de innovativa idéer som 

medarbetarna bidrog med tydde på att idéerna kunde vara både processinnovationer och 

produktinnovationer. Det innebar att innovationerna inte nödvändigtvis behövde vara 

relevanta för just arbetsenhetens arbetsuppgifter, men det kunde även handla om innovationer 

kring produkter, service eller processer som andra arbetsenheter ansvarade för. Samtliga 

kontorschefer påpekade att deras medarbetare arbetade med innovationer utifrån vad de lärt 

sig på arbetsplatsen. Detta kan relateras till ”practice-based innovation”, där innovationen och 

läroprocesserna sker på den vanliga arbetsplatsen (Ellström, 2010). Den kunskap 

medarbetarna fick under arbetsprocessen låg förmodligen till grund för de innovativa idéer 

som skapades på arbetsplatsen. ”Practice-based innovation” kunde alltså ha varit en vanlig 

företeelse på företagets arbetsplatser även om de själva kanske inte uttryckte det i den 

specifika termen. 

 

Kontorschefernas inflytande på arbetsplatsen 

 

(Resultat) 

”[…] jag har det mesta som rör arbetsplatsen förutom stora investeringar Och då pratar vi 

om ombyggnation, ventilation, nya apparater som kostar massa, då måste det upp till nästa 

chef. Men annars så kan jag besluta och ha behörigheter för allt som jag behöver då.” 

Hälften av de intervjuade kontorscheferna var samstämmiga när det gällde hur mycket de 

kunde förändra på arbetsplatsen. Ena hälften framhöll att när det gällde sådant som var 

relevant för deras arbetsenhet och medarbetarnas arbetsuppgifter innebar det att de hade stora 

möjligheter att påverka arbetsprocesserna och arbetsmetoderna. De sade att de själva ansåg 
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sig ha mycket befogenheter och inflytande på arbetsplatsen. Enligt kontorscheferna var 

huvudsyftet med den möjligheten var att kunna effektivisera på kontorschefens initiativ och 

förbättra processer så att medarbetare arbetade bättre. En av de två respondenterna framhöll 

att hen fick ett tydligt mål, men med fria tyglar: 

”Men det tycker jag ger ganska stora möjligheter att påverka medarbetare och det jobb vi ska 

göra. Men vi får saker uppifrån som säger att ”det här ska ni klara”, sen får vi göra det hur 

vi vill så att säga.” 

Den andra hälften av respondenterna påpekade direkt att de var ganska styrda och hade klara 

direktiv för hur vissa arbetssätt skulle se ut i företaget. Enligt dem fanns det 

arbetsbeskrivningar, dokumentkrav och standardiseringar för vissa processer, oftast när det 

gällde större beslut eller lagreglerade processer. Ett exempel kunde vara kredithantering och 

kreditprocesser, berättade kontorscheferna. Informanterna förklarade att det fanns det tydliga 

arbetssätt och det var inget kontorscheferna kunde förändra så enkelt. En av de två 

respondenterna sade att: 

”om man delar upp det i procent så tror jag att påverkningsbarhet är 50% ändock, sen är det 

ju så att säga skallkrav från koncernledning och aktieägarna i slutändan.” 

När det gällde medarbetarnas effektivitet och prioriteringar och hur de kunde ”göra allting 

enklare” så upplevde kontorscheferna att det inte fanns så mycket direktiv och där hade de 

ganska fria valmöjligheter som kontorschefer. Hen beskrev det som att:  

”[…] det ser rätt fyrkantigt ut om du tittar på en jobdescription, såhär ska du jobba som 

kundansvarig, såhär ska jag som kontorschef jobba. Men det är en ganska stor fyrkant som 

man kan röra sig ganska fritt i.” 

 

(Analys) 

Vid intervjuerna blev kontorscheferna tillfrågade hur mycket befogenheter de hade för att 

kunna förändra på sin arbetsplats. Tanken bakom den frågan var att ta reda på om cheferna 

överhuvudtaget kunde ta tillvara på de innovativa idéerna dvs. om ”practice-based 

innovation” var möjligt. Vid den frågan besvarade en av informanterna att hen kunde förändra 

”det mesta som rör arbetsplatsen förutom investeringar”. Det visade sig, enligt resultatet, att 

de hade befogenheter att förändra det som rörde arbetsplatsen dvs. arbetssätt, arbetsprocesser, 

effektiviseringar, arbetsmetoder etc. De hade tydliga mål som kom uppifrån, men de hade 

också fria tyglar vid utförandet. Syftet var att kontorscheferna fick möjligheten att förbättra 

och effektivisera arbetsprocesser så att medarbetare arbetade bättre. Det är precis det som 

”practice-based innovation” handlar om. 

Det fanns däremot vissa arbetsprocesser som var mer styrda. Kreditprocesser, kredithantering 

och andra lagreglerade processer krävde att medarbetarna följde arbetsbeskrivningar, 

dokumentkrav och standardiseringar. I dessa fall var det svårare, om inte omöjligt, att 

förändra på arbetssättet och därmed begränsades även innovationsmöjligheterna. Om 
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kontorscheferna hade varit väldigt styrda överlag så hade ”practice-based innovation” inte 

varit lika aktuellt. Det hade i sin tur krävt fler intervjuer från högre chefsinstanser som hade 

haft mer inflytande på sin arbetsplats eller en ny studie på ett annat företag. Av denna 

anledning hade frågan en hög prioritering och togs upp redan i bakgrundsfrågorna. 

 

Samarbete, internt nätverkande, kommunikation och innovationsfrämjande 

 

(Resultat) 

Enligt samtliga kontorschefer hade deras arbetsenheter informationsmöten på morgonen några 

gånger i veckan för att gå igenom det som skulle göras under veckan och för att organisera 

arbetet. Under mötena diskuterade de även möjliga förbättringar och problem som uppstod på 

arbetsplatsen, sade dem. Två av respondenterna sade på intervjuerna att de försökte föra en 

dialog med medarbetarna och låta dem själva komma med förslag till hur man kunde lösa 

problem eller komma på förbättringar av något:  

”Vi har ett öppet klimat, vi vill få in nya idéer. Jag uppskattar väldigt mycket när 

medarbetare kommer in och säger: ”vi har kommit på en idé”. Det är helt underbart, det 

betyder ju någonstans att de brinner för sitt jobb, de tänker mer än att bara lösa uppgiften. 

De tänker faktiskt lite nytt också och den medarbetaren vill jag ha kvar.” 

En annan kontorschef sade att hen försökte främja ett lärande i grupp under hens ledning 

genom morgonmötena. Då kunde de ha olika typer av diskussioner och erfarenhetsutbyten, 

påpekade hen. 

Kontorscheferna träffade även sina kontorschefskollegor och sin regionschef, berättade dem. 

Enligt informanterna brukade de utbyta erfarenheter och diskutera olika förslag och problem 

vid dessa möten. En av respondenterna sade att hen åkte runt på andra kontor i Sverige: 

”Vi åker gärna runt på andra kontor i vårt avlånga land och tittar: hur har de gjort där för 

att lyckas? Kan vi plocka med oss en idé hem till oss?” 

Erfarenhetsutbytet skedde även mellan medarbetare, enligt en av respondenterna. Hen 

berättade hur de delade med sig sina kunskaper genom att ha öppna dialoger och prata med 

varandra i korridorerna och även på morgonmötena. Enligt denne respondent hade 

ombyggnaden på deras kontor spelat en stor roll i hur mycket de interagerade med varandra: 

”Just min grupp har fått ändra ganska mycket hur vi sitter. Vi har haft egna rum tidigare och 

man har suttit i korridoren där borta i egna rum. Då var det ganska begränsat och man var 

tvungen att gå in fysiskt till varandra och då blev det kanske att man satt mycket för sig själv 

och så…” 

Samma respondent beskrev sedan hur de satt i ett öppet och socialt kontorslandskap där de 

kunde utbyta erfarenheter, tips, idéer, lösningar på problem etc. De flesta av dessa 
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diskussioner handlade om effektiviseringar av deras egna arbetsuppgifter snarare än 

innovationer kring sådant som inte var relevant för deras arbetsuppgifter, enligt respondenten. 

Utöver morgonmötena arbetade tre av kontorscheferna mycket med att ”coacha” personalen 

dvs. att hjälpa dem med vissa arbetsuppgifter eller hjälpa dem att utveckla sina kunskaper: 

”Sen under vardagarna medan man jobbar har man medlyssning kallas det för, då sitter man 

med medarbetaren och kollar hur han jobbar och ger tips och idéer.” 

Kontorscheferna hjälpte även till mycket med att motivera medarbetarna och ”få dem att 

lyckas”. När de coachade sina medarbetare försökte de ”involvera och engagera” 

medarbetarna så mycket som möjligt i problemlösningsprocessen. Medarbetarna tillfrågades 

hur de själva tänkte och hur de själva kunde lösa problemet på egen hand. Som en av 

respondenterna uttryckte sig så skulle det inte bara motivera medarbetarna till att fortsätta 

arbeta bra, men även bidra till att kontorscheferna fick se ur flera perspektiv. 

Enligt samtliga respondenter var hela företaget och den centrala, högsta ledningen väldigt 

stödjande när det gällde innovationer. Enligt informanterna främjade de innovation genom att 

lyssna, möjliggöra för enkla kommunikationskanaler och var ”en arbetsgivare som verkligen 

tänker nytt…” En av kontorscheferna påpekade att det var tydligt hur företaget fokuserade 

mer på att vara innovativa, att de själva genomsyrades av det. En annan respondent sade att 

företaget är en öppen organisation och det visas när t.ex. hen träffar sina kollegor och 

”Sverigecheferna” ville ha in förslag hela tiden.  

 

(Analys) 

”Practice-based innovation” utgår ifrån ett lärande (Ellström 2010). Den kunskap som en 

medarbetare får under arbetsprocessen ligger till grund för de innovativa idéer som skapas på 

arbetsplatsen. Det är vad Ellström (1997) skulle kalla för informellt lärande, eftersom att det 

sker i vardagen eller i arbetet. Informellt lärande är ofta spontant och kan även vara omedvetet 

lärande. Det kan tänkas vara på det sättet medarbetarna och kontorscheferna lärde sig på 

arbetsplatsen. Som beskrivet i resultatet hyrde kontorscheferna inte in konsulter som 

undervisade och kom med tips och råd. Lärandet skedde inte inom ramen av en institution 

eller i en föreläsningssal med en föreläsare, enligt kontorscheferna. Istället handlade det mer 

om att ”ha öppna sinnen och se och höra”, som en av informanterna uttryckte sig. Det kunde 

antas att de försökte lära sig inom arbetsenheterna genom att hitta förbättringar av 

arbetsmetoder och ta tillvara på de erfarenheter som skapades utifrån deras arbete. 

Ellström (1997) skiljde på anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande. Inom 

informanternas arbetsenheter kunde båda typerna av lärande vara aktuella. Medarbetarna kan 

ha haft olika former av arbetsbeskrivningar, direktiv och instruktioner för deras 

arbetsuppgifter, vilket leder till anpassningsinriktat lärande. Ofta får man dessa instruktioner i 

början av anställningen för att se till att den nyanställde lär sig det som krävs för att klara 

arbetsuppgifterna. Medarbetaren får alltså tydliga uppgifter, förutsättningar och mål av sin 

chef.  
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Utvecklingsinriktat lärande är däremot mer relevant för innovationen på det sättet att 

individen lär sig utan att behöva utgå från instruktioner, arbetsbeskrivningar. Istället tar 

individen eget ansvar för att analysera, tolka, identifiera, formulera och reflektera kring 

uppgiften (Ellström, 1997). Innovation handlar om att finna ny kunskap. För att kunna få ny 

kunskap kan det krävas att man försöker sträcka sig utanför de ramar man arbetar inom. Om 

medarbetarna hela tiden skulle arbeta strikt utifrån instruktioner och arbetsbeskrivningar utan 

att försöka pröva på nya arbetssätt och arbetsmetoder så skulle medarbetaren fastna i det 

gamla arbetssättet. Det försvårar för ”practice-based innovation”. Istället krävs det att 

medarbetarna får friare tyglar och försöker utforska efter förbättringar. Där kommer 

utvecklingsinriktat lärande in, då medarbetaren undersöker uppgiftens innebörd och avsikt för 

att kunna komma fram till nya och bättre sätt att lösa uppgiften. Här krävs bl.a. tolkning, 

analys och reflektion kring arbetsuppgiften.  

Som tidigare nämnt framgick det tydligt att cheferna främjade innovation på arbetsplatsen och 

att de hade ett öppet klimat, enligt kontorscheferna själva. Utifrån resultatet blev det även 

tydligt hur olika former av informellt lärande och utvecklingsinriktat lärande skedde på 

arbetsplatsen. De morgonmöten som kontorscheferna anordnade några gånger i veckan kunde 

ses som ett diskussionsforum för arbetsenheterna. Enligt kontorscheferna var det ett sätt för 

dem att organisera och diskutera kring arbetet och för medarbetarna att komma med åsikter 

och idéer. Kontorscheferna påpekade även att det skedde olika typer av erfarenhetsutbyten 

och att de försökte föra dialoger med medarbetarna. Enligt kontorscheferna delade 

medarbetarna erfarenheter med varandra både på morgonmötena och ute i korridorerna. En av 

informanterna påpekade också hur ombyggnader på kontoret kunde förändra ur en social 

aspekt. Genom att ha ett öppet och socialt kontorslandskap, från att medarbetarna satt i egna 

rum, blev det möjligt för medarbetarna att träffa varandra oftare och utbyta erfarenheter, idéer 

och tankar. Kommunikationen mellan medarbetare och kontorschefer möjliggjorde kanske för 

något som Meeus et al. (2001) kallar interaktivt lärande. När människor kommunicerar med 

varandra kan de få insyn i varandras kunskaper. Om dessa kunskaper appliceras på en persons 

redan existerande kunskaper så kan nya kunskaper och insikter skapas.  

Erfarenhetsutbyten skedde även mellan kontorschefer dvs. med informanternas kollegor och 

med sin regionschef, sade informanterna. Då diskuterade de olika förslag och problem. En av 

kontorscheferna hämtade ny kunskap och inspiration genom att åka runt på andra kontor i 

Sverige. En annan kontorschef framhöll att hen tog mycket hjälp och stöd från deras fackliga 

ombud på kontoret innan innovativa åtgärder verkställdes. 

En av kontorscheferna beskrev att hen ”coachade” medarbetarna genom att hjälpa dem med 

vissa arbetsuppgifter eller hjälpa dem att utveckla sina kunskaper. ”Medlyssning” var ett 

exempel där kontorschefen påstod att hen observerade medarbetaren i sitt arbete för att sedan 

komma med tips och idéer. I denna ”coach”-process försökte kontorschefen involvera och 

uppmuntra medarbetaren i problemlösningsprocessen så att medarbetarna kunde lösa problem 

på egen hand. Det skulle även bidra till att kontorscheferna fick se ur flera perspektiv. 

Allt detta kunde ha bidragit till utvecklingsinriktat lärande och informellt lärande där 

medarbetarna hela tiden deltog i dialoger, diskussioner, erfarenhetsutbyten etc. Genom att öka 
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medarbetarnas delaktighet i både innovationsprocesser och läroprocesser kanske de lärde sig 

att tänka på egen hand utifrån de principer som gäller i utvecklingsinriktat lärande dvs. att 

analysera, tolka, identifiera och reflektera kring arbetsuppgifterna. Detta kan visa hur 

kontorscheferna främjade innovation, eftersom att ”practice-based innovation” inleds med ett 

lärande. Enligt dem själva, skapade kontorscheferna en arbetskultur som öppnade upp för 

lärande liksom innovation.  

 

Externt nätverkande 

 

(Resultat) 

Respondenterna sade att företaget samarbetade med externa organisationer och företag. Enligt 

kontorscheferna fanns det däremot inga innovationsmässiga samarbeten i det externa 

nätverket när det gällde innovation i de lokala arbetsenheterna, utan det mesta hanterades 

lokalt. Respondenterna hade inte så mycket insyn i hur den centrala ledningen eller högsta 

ledningen samarbetade med externa organisationer, men en av respondenterna var 

”övertygade om det finns nån PR-byrå, reklambyrå, AD som finns med där med tips och råd 

och konsultar”. En av kontorscheferna framhöll att hen ”nätverkade” externt hela tiden och 

tog till sig de ”tips och idéer och funderingar som man kanske lägger i vardagen”. Samma 

kontorschef sade att hen var väldigt aktiv och gick på ”nätverksmöten i anslutning till 

universitetet, i anslutning till företagsnätverk […]”. Det gav dem inspiration, men de skulle 

inte köpa in någon form av konsult där de betalade för att få tips och råd utan det handlade 

mer om att ”ha öppna sinnen och se och höra”, enligt hen. 

En annan respondent påpekade att de tog mycket inspiration från kunder och att de hade 

kundgrupper som testade och provade nya funktioner eller prylar. Kontorscheferna berättade 

att de hade ett kundprogram som kallades för ”check-in”. Hen sade att de undersökte: 

”vad för prylar och vad de använde för saker då, som skulle ingå i programmet då, check-in. 

Då är det ju internet och kort och sådär. Det kanske inte är så mycket kontanter det handlar 

om, utan det handlar mer om att sköta själva saker på nätet, då får man billigt penning så att 

säga då. Och man får lite fördelar på något konto, så att man får lite sådana fördelar.” 

Enligt samma kontorschef hade de tagit hjälp av experter inom olika områden, men de 

försökte att ”ha mer inbounds” dvs. att de höll kompetensen inom företaget. 

En annan respondent sade att hen ansvarade för att sponsra en annan organisation och med 

hjälp av de andra sponsorerna försökte de utnyttja varandras kundbaser. Då kunde det 

förekomma innovation och nytänkande, påpekade hen. Ett annat exempel som en kontorschef 

tog upp var en mäklarfirma där företaget kunde komplettera sitt eget kunderbjudande med 

samarbetspartnerns erbjudande ”och utifrån det hitta nya kunder till varandra”. 
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(Analys) 

I resultatet framgick det att företaget samarbetade med externa organisationer. 

Kontorscheferna påstod sig inte ha så mycket insyn i hur den centrala eller högsta ledningen 

samarbetade med externa organisationer, men en av respondenterna var övertygad om att de 

interagerade med andra organisationer för tips, råd och konsultande. Däremot fanns det inte så 

många innovationsmässiga samarbeten mellan kontorschefernas arbetsenheter och externa 

organisationer, enligt en av respondenterna. En annan informant framhöll att de ”nätverkade” 

externt hela tiden och försökte ta till sig inspiration från vardagen. Samma kontorschef deltog 

i olika ”nätverksmöten” med andra organisationer och företag.  

Mycket inspiration kom också från deras kunder, sade en av informanterna, eftersom att 

arbetsenheterna var de enheter som arbetade närmast kunderna. Arbetsenheterna fick 

troligtvis mycket feedback av kunderna, vilket kan ha inneburit att arbetsenheterna borde ha 

haft mycket insikt i t.ex. kunders behov. Genom att utnyttja externa källor för lärande av ny 

kunskap och för inspiration till innovativa idéer kan arbetsenheterna ta in kunskap som annars 

inte finns tillgängligt internt i företaget.  

 

Idéverksamheten och innovationsprocessen 

 

(Resultat) 

När det gällde innovationsprocessen upplevdes den samstämmig mellan alla kontorschefer. 

Enligt kontorscheferna togs innovativa idéer från medarbetare upp med kontorschefen för 

arbetsenheten, där idéerna var relevanta för arbetsenhetens arbetsuppgifter och 

arbetsprocesser. Enligt kontorscheferna skulle de vända sig till sin egen chef, vice-

regionschefen, om idén skulle kräva ett medgivande från en ansvarig i en högre position. 

Detta gällde de innovativa idéer som krävde större beslut och processer, berättade 

informanterna. Enligt respondenterna skulle vice-regionschefen sedan vända sig till 

Sverigeledningen, som var ett steg högre, om det krävdes ytterligare ett medgivande. Om det 

skulle vara en idé som påverkade kontoren i Danmark och Norge, så skulle Sverigeledningen 

behöva ”plocka upp det med andra nordiska länderna”, som en av respondenterna uttryckte 

det. Annars kunde det också vara en idé som hamnade högst upp hos VD:n på företaget, 

påpekade hen. Enligt en av respondenterna kunde idén stanna vid den ansvarige 

chefsinstansen som hade befogenheter att besluta kring det.  

Av de fyra intervjuade kontorscheferna framhöll tre av dem att medarbetarna kunde ”ta den 

direkta vägen” till de ansvariga när det gällde att vidarebefordra innovativa idéer. Dessa 

informanter påpekade att de vända sig direkt till de ansvariga genom att maila eller ringa, utan 

att behöva gå igenom hierarkin med risken för att idén stannade till någonstans på vägen. 

Enligt respondenterna gällde det t.ex. sådana idéer och beslut som kontorschefen inte hade 

ansvar över: 
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”[…] för ibland tror jag inte att den behöver gå så många instanser, oftast så kan ju vi 

komma med… en medarbetare åt mig har ju möjlighet att skicka ett mail direkt in på 

Household som är ansvarig för en viss process… Och då kommer vi ju direkt in. Det finns ju 

inget krav på att det måste gå via – utan de gångerna de går via fler instanser, då handlar det 

mer om… då vill man kanske påvisa att det är fler än en person som tycker såhär, det kan nog 

gå liksom rakt in.” 

En annan kontorschef besvarade följande på en fråga som handlade om idéer som var 

irrelevanta för medarbetarnas arbetsuppgifter: 

”Ja, men det spelar ingen roll, då skickas det upp. Definitivt. Finns det bättringsåtgärder på 

det här och någon säger det, ja men kör upp den fort som bara den. Jag är ju inte man att 

kunna säga emot sådant gällande teknik, skicka vidare det bara. Det finns de som är proffs på 

det, som får bestämma om det är bra eller inte”. 

En av kontorscheferna påstod även att de hade ett intranät ”som var ganska levande”. Hen 

beskrev det som en community som liknade facebook-communityn där de hade möjlighet att 

lägga ut artiklar som handlade om företaget t.ex. kommande förändringar. Där kunde de 

diskutera och kommentera på artiklarna och framföra sina åsikter och idéer, påpekade hen. 

Kontorscheferna sade att de själva tänkte mycket på att vara innovativa och pröva egna idéer 

på arbetsplatsen. I dessa fall var processen lik den process som gällde för medarbetarnas 

idéer, enligt informanterna. En av respondenterna framhöll att hen tog mycket hjälp och stöd 

från deras fackliga ombud på kontoret och sin egen chef innan hen gjorde innovativa åtgärder 

på arbetsplatsen.  

Flera av respondenterna framhöll även att utöver de idéer som kom från kontorscheferna och 

deras medarbetare kunde det även uppstå innovation och nytänkande från högsta eller centrala 

ledningen och andra områden: 

”Det har vi ju, alltså centralt finns det ju folk som sitter och säger: hur kan vi utveckla 

mobilappen framåt? Hur kan vi förändra internetsidan?” 

”Varje produktområde har väl någon person som tänker nytänkande så att säga. Så har vi 

någonting som kallas för kundombudsmannen, den får ju också in alla saker som blir tokigt 

så att säga… […] facket brukar komma med idéer och göra saker och ting som kostar mycket 

pengar” 

Vid de fall kontorschefen hade befogenheter att verkställa medarbetarnas eller deras egna 

idéer så påpekade en av de intervjuade cheferna att de implementerade det i en liten skara 

först. En av kontorscheferna framhöll att de arbetade mycket med riskanalyser innan 

verkställandet av innovativa förändringar. Genom att testa innovationen på en liten grupp 

kunde de experimentera och se hur det fungerade innan de valde att implementera det som en 

permanent åtgärd, enligt informanten. I de fall en innovativ åtgärd skulle misslyckas kunde de 

bara ”backa om det blir tokigt”, som hen uttryckte sig.  
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Två av kontorscheferna gav ett och samma exempel på en medarbetares innovativa idé som 

sedan förverkligats. Hen sade att de hade kundterminaler där kunderna kunde logga in för att 

göra olika ärenden. Enligt hen var det medarbetarna som hade önskat var att kunderna kunde 

logga in sig på pensionsmyndighetens sida direkt från kundterminalen så att de kunde ”hjälpa 

kunderna att byta PPM”. Den idén kom från ett annat kontor i kontorschefens region och 

förverkligades till slut och har fungerat bra sen dess, påpekade hen.  

Ett annat exempel kom från en annan respondent som framhöll att hen hade kommit på idéer 

som framförts vidare uppåt i företaget där hen hade ifrågasatt deras budgetprocess. 

Budgetprocessen blev till slut förändrad och hen tillade att:  

”Sen om det är jag som har tryckt igenom den, jag har ju i alla fall kommit med förslag, sen 

är det säkert någon annan mognadsprocess. Det har jag varit med och tyckt till och fått till en 

förändring skull jag säga.” 

Ytterligare ett exempel kom från en respondent som framhöll att en ”vanlig medarbetare” 

kom på en innovation som blev så besparande för företaget att hen fick 20000 kr i belöning 

för det.  

Enligt kontorscheferna bestod innovationsidéerna huvudsakligen av effektiviseringar och 

förbättringar av produkter, service och arbetsprocesser. Så länge det fanns en ”kundnytta”: 

”Det spelar ingen roll. Idéer som kommer, är det relevant för våra kunder? Så tas det alltid 

på största allvar. Det är alltid kunden någonstans i slutändan.” 

 

(Analys) 

Ett ifrågasättande av t.ex. arbetsprocessen eller ett framträdande av ett problem i 

arbetsrutinerna kan bli incitament för medarbetarna att lära sig och som därmed främjar 

”practice-based innovation”. Dessa innovationsprocesser kan även inledas genom samspel 

och interaktioner med andra människor som exemplifierades ovan. För att kunna bygga vidare 

på medarbetarnas idéer och eventuellt förverkliga dem krävdes det att företaget på något sätt 

tog tillvara på idéerna.  

Som Meeus et al. (2001) påpekar kan innovationsprocesser vara interaktiva processer. Den 

behöver inte utföras stegvis inom ramen av en viss mall. Istället kan olika moment i processen 

överlappa varandra. Om vi utgår ifrån den interaktiva modellen av Johannessen (2009) i figur 

1, så kan vi hitta flera intressanta faktorer som kan appliceras på kontorschefernas 

arbetsenheter.  Faktorerna som modellen anger är de faktorer som är avgörande för 

innovationspotentialen i företaget.  

”Company external factors” och ”Customer and supplier relations” togs upp ovan i 

analysavsnittet. Kontorscheferna tog in inspiration och kunskap externt bl.a. genom 

kundkontakten. 
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Bland de interna faktorer finns ”Culture” som innebär att företagets värdegrund påverkar 

innovationen (Johannessen 2009). I resultatet framgick även hur företaget i helhet främjade 

innovation och lärande på arbetsplatsen genom att lyssna och uppmuntra samtliga anställda att 

komma med förslag till lösningar på problem. Var och en av de fyra kontorschefernas 

arbetsenheter präglades av öppenheten som rådde inom hela företaget. En av informanterna 

beskrev även hur regionschefen hade samma öppenhet mot förslag på idéer. I den region där 

de intervjuade kontorscheferna arbetade verkade de ha värdegrunder som främjade 

innovation.  

Enligt Johannessen (2009) är ”Structural links” direkt kopplad till informations- och 

kommunikationsprocesser internt i företaget och mellan företaget och dess omgivning. Här 

betonar författaren att en öppen och kommunikativ arbetsmiljö främjar detta. Det har redan 

angivits ett flertal exempel i analysavsnittet. Bl.a. morgonmöten och ”coaching” exemplifierar 

hur arbetsenheterna drivs av kommunikation, samarbete och feedback i sina 

innovationsprocesser.  

”Competence” är en faktor i den interaktiva modellen som anger att det är viktigt med 

kompetensutveckling för innovationsverksamheten (Johannessen, 2009). Syftet med 

kontorschefernas interaktiva samarbete med medarbetarna var bl.a. att öka kunskapen och 

kompetensen bland medarbetarna.   

Enligt Johannessen (2009) innebär ”Management” att innovationsprocessen bör vara 

organiserad. Ledarskapet och en strategisk organisering är två viktiga faktorer vid hanteringen 

av innovationsprocessen. Som tidigare nämnt framgick det tydligt hur centrala och högsta 

ledningen främjade innovation. Organisationsstrukturen var väldigt omfattande, men tydlig. 

En förenklad version av strukturen angavs i företagspresentationen. Företaget hade en struktur 

som uppenbarligen fungerade med tanke på hur många anställda de hade. Trots det stora 

antalet ansåg kontorscheferna att kommunikationen var bra och organiserad och 

arbetsklimatet präglades av en öppenhet. 

Johannessen (2009) tar även upp ”Information and communication technology” som syftar på 

teknologier som bl.a. hårdvara, mjukvara, ”tele-communication networks”, ”work stations”, 

”robots” och ”intelligent parts” (chips). För att få tillgång på information och skapa 

möjligheter att utveckla nätverk för vidare kommunikation inom företaget krävs någon form 

av utvecklad teknologi. Inom företaget använde de sig av ett intranät som liknade facebook-

communityn där de hade möjligheter att lägga ut interna artiklar som berörde företaget och 

kommentera på dessa. Det fungerade som ett diskussionsforum där de kunde utbyta åsikter, 

idéer, förslag och erfarenheter.  

Enligt resultatet kunde de innovativa idéerna komma från antingen medarbetare, 

kontorscheferna själva eller från en högre instans inom företaget. Idéskapandet skedde enligt 

läroprocesser som beskrivet ovan dvs. främst genom interaktivt lärande. Informanterna 

beskrev det som att idéerna framfördes vidare, antingen från medarbetare till kontorschef eller 

också medarbetare direkt till en annan ansvarig. Dessutom kunde kontorscheferna själva 

komma med idéer, sade dem, som de vidarebefordrade direkt uppåt till regionschefen eller 

liksom medarbetarna, direkt till en ansvarig i en annan arbetsenhet. Detta skedde genom att de 
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skickade e-post eller ringde mellan arbetsenheter, berättade informanterna. Enligt en av 

respondenterna var fördelen med den direkta vägen att man slapp gå igenom hierarkin med 

risken för att idén stannade någonstans på vägen.  

Om innovationen var så omfattande att det krävdes större befogenheter så vidarebefordrades 

idén till de som hade tillräckligt med befogenheter, berättade informanterna. Enligt 

kontorscheferna var det upp till mottagaren att besluta om idén skulle verkställas eller inte. 

Detta gällde även andra idéer som inte var relevanta eller genomförbara för arbetsenheten, 

sade dem, exempelvis om en medarbetare inom service hade kommit på en teknisk idé, vilket 

hade varit irrelevant för medarbetarens egna arbetssätt. Enligt informanterna var företaget 

öppen för alla sorts idéer, vare sig det gällde produktinnovationer, processinnovationer eller 

större innovationer kring organisationsstrukturen. Det vanligaste brukade handla om 

effektiviseringar och förbättringar av produkter, service och arbetsprocesser, berättade 

kontorscheferna. Så länge det fanns en ”kundnytta”, som en av kontorscheferna uttryckte sig. 

Enligt informanterna kunde innovativa idéer kunde hamna så högt upp som hos Sverigechefen 

eller Vd:n ifall sådana befogenheter krävdes. Den innovativa idén kunde stegvis klättra 

vertikalt eller horisontellt genom olika chefsinstanser tills någon beslutade något eller om idén 

förkastades, sade en av informanterna.  

Enligt en av respondenterna framfördes innovativa idéer som var genomförbara av 

kontorscheferna till cheferna genom t.ex. morgonmöten eller andra sammanträffar. Dessa 

innovationer implementerades i en liten skala först, som ovan beskrivet. En av 

kontorscheferna framhöll att de arbetade med riskanalyser innan verkställandet av 

innovationen. Genom att testa innovationen på en liten grupp kunde de experimentera och se 

hur de fungerade innan de valde att fortsätta. Risken med att förhasta sig i 

innovationsprocesser skulle kunna leda till att förändringen sker för snabbt, vilket gör att 

företaget förlorar kunder eller arbetsprocesser försämras. Detta kan bero på att t.ex. 

medarbetarna inte klarar av att anpassa sig till förändringen i en hastig process. Ett annat 

exempel skulle kunna vara att resultatet inte blir så bra som man hade förväntat sig. I sådana 

fall kan det vara bra implementera förändringar i en mindre skala så att det blir lättare att 

stoppa förändringen. Som en av kontorscheferna uttryckte sig: ”backa om det blir tokigt”. 

Detsamma gällde de innovativa idéer som kontorscheferna själva kom med. 

Kontorscheferna kom med exempel på innovationer som förverkligades tack vare 

medarbetarna. Dessa exempel kunde vara både processinnovationer och produktinnovationer. 

I ett exempel belönades en medarbetare med pengar på grund av att företaget gjorde 

besparingar till följd av innovationen. Detta visar hur företaget främjade innovation och tog 

tillvara på de innovativa idéer som kom in. 
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7. Diskussion 
 

Här presenteras slutsatserna, metoddiskussionen, tankegångar och kritisk granskning samt 

framtida forskning. I detta avsnitt diskuteras och motiveras mina tankegångar kring metodval, 

resultat och framtida forskning.  

 

Slutsatser 

 

Syftet med studien var att exemplifiera hur ett företag hanterade innovation och nya idéer på 

arbetsplatsen utifrån kontorschefernas perspektiv. Det centrala var hur chefer arbetade med 

innovation på arbetsplatsen i sina egna arbetsenheter. Under intervjuerna berättade 

kontorscheferna bl.a. om hur innovativa idéer hanterades och på vilka sätt de samarbetade, 

kommunicerade och lärde sig inom arbetsenheten för att kunna ta tillvara på idéer. 

 

På vilka sätt skapas innovativa idéer på arbetsplatsen? 

Av det som framgick i analysen var det förmodligen lärandet som inledde ”practice-based 

innovation”, precis som Ellström (2010) beskrev det. Antingen såg medarbetare eller 

kontorschefen möjligheter till förbättringar eller så kunde det vara ett ifrågasättande av t.ex. 

arbetsprocessen eller ett framträdande av ett problem i arbetsrutinerna som motiverade till 

förändring och innovation. Det öppna arbetsklimatet möjliggjorde för interaktivt lärande där 

kommunikation, erfarenhetsutbyte och samarbete stod i centralt fokus. Lärandet var även 

informellt och utvecklingsinriktat.  

 

Vad gör kontorscheferna för att ta tillvara på de innovativa idéer som skapas på 

arbetsplatsen? 

Enligt kontorscheferna försökte de se till att vara så öppna som möjligt för alla idéer som hade 

någon sorts relevans till arbetet dvs. fokus på ”kundnytta”. Både processinnovationer och 

produktinnovationer kunde innebära kundnytta. Idéer behövde inte heller vara genomförbara 

eller relevanta för arbetsenheten. Exempelvis kunde en medarbetare som arbetade med service 

komma med en produktinnovation, berättade kontorscheferna. Då såg de till att 

vidarebefordra idéer till de som hade befogenheter eller ansvaret, enligt informanterna. Ibland 

kunde innovativa idéer komma så högt upp som till Vd:n och centrala eller högsta ledningen. 

De idéer som var genomförbara brukade kontorscheferna pröva genom att implementera 

innovationen i en liten skala först t.ex. på en mindre grupp. Syftet var att minska omfattningen 

av en potentiell förlust, eftersom att det uppenbarligen fanns risker med att förändra för 

snabbt. Det fanns vissa begränsningar i hur mycket kontorscheferna kunde förändra på 

arbetsplatsen, då gällde det oftast kreditprocesser eller processer som var lagreglerade.  
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På vilka sätt kan innovativa idéer vidarebefordras mellan kontorchefernas arbetsenhet och 

andra arbetsenheter i företaget? 

Idéer vidarebefordrades till nästa chefinstans över kontorschefen eller direkt till en ansvarig 

genom e-post eller telefon. Beroende på vem som hade ansvar och befogenheter nog att kunna 

genomföra en sådan innovation fick ta beslutet om det skulle genomföras eller inte. Företaget 

hade också ett intranät där de kunde framföra åsikter, tankar och idéer. Syftet med intranätet 

var att lägga upp viktig information och artiklar kring företaget. Detta innebar att innovativa 

idéer slapp gå igenom mellanhänder och chefinstans efter chefinstans, med risken att den 

stannade av någonstans på vägen. Istället för att göra en lång process av det hela kunde de 

enkelt kontakta ansvariga personer eller arbetsenheter direkt. 

 

Metoddiskussion 

 

Mycket av metoddiskussionen har redan diskuterats i metodavsnittet dvs. vilka åtgärder som 

har tagits vid hänsynstagande av viss a faktorer. Exempelvis tolkningsramar, reliabilitet och 

validitet. Se metodavsnittet.  

Tidigare i uppsatsen nämndes en nackdel angående kvalitativa intervjuer som innebar att 

långa intervjuer kunde leda till extremt tidskrävande transkriberingar. En annan nackdel med 

kvalitativa intervjuer skulle kunna vara att forskaren ställer ledande frågor och att forskarens 

forskarroll påverkar informanten i en viss riktning. Det handlar inte bara vilka frågor 

intervjuaren ställer, utan det kan också gälla intervjuarens betoningar, kroppsspråk och andra 

ledande uttryck som sker under intervjun. Det skulle kunna vara forskarens egna 

uppfattningar och åsikter som orsakar detta. Under intervjuerna togs det hänsyn till det ovan 

beskrivna genom att hålla egna personliga åsikter och uppfattningar utanför. 

Urvalet var varierat på det sättet att arbetsenheterna hade olika arbetsuppgifter och 

arbetsområden. Det var inte planerat eller medvetet att det skulle bli så. För varje kontorschef 

som intervjuades fick man ett par nummer till möjliga kandidater för studien. Då prioriterades 

kontorschefer från andra kontor för att få ett brett urval. Det fanns förhoppningar på att det 

skulle finnas skillnader mellan arbetsenheterna gällande innovationshanteringen, men som 

resultatet påpekade så skiljde sig svaren marginalt. Som tidigare nämnt kallas detta för 

snöbollsurval (Repstad, 2007) och urvalet har sina nackdelar på det sättet att forskaren 

vidarebefordras till personer som kanske har samma åsikter och tankegångar. Det skulle 

kunna påverka resultatet genom att resultatet blir mer ensidig och inte lika representativt för 

företaget. 

Variationen på intervjuernas tidslängd kan ha berott på att kontorscheferna ibland kom med 

mindre relevanta svar eller helt enkelt svävade bort från den ursprungliga frågan. I slutändan 

gav alla kontorschefer tillfredställande svar på alla frågor. Det är däremot viktigt att ta hänsyn 
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till att vissa kontorschefer kanske inte hade lika stor insikt i de intervjufrågor som ställdes. 

Därför kan resultatet ha påverkats av svarens genuinitet.  

När intervjun genomfördes spelades det in med hjälp av ett inspelningsprogram på 

mobiltelefonen. Det underlättade väldigt mycket, eftersom att det blev möjligt att koncentrera 

sig mer på vad för frågor som ställdes än att sitta och lyssna samt anteckna. Genom att göra 

uppspelningen av intervjuinspelningen långsammare blev det möjligt att med största 

noggrannhet transkribera intervjun till textformat. Vissa utfyllnadsord som t.ex. ”eh”, 

”liksom” eller ”ehm” togs bort, eftersom att det inte upplevdes fylla ett syfte i kontexten. 

 

Tankegångar och kritisk granskning 

 

I resultatet nämndes även att irrelevanta resultat eller data hade tagits bort från avsnittet. 

Detsamma gällde för teoriavsnittet. Det fanns flera teorier och perspektiv att utgå ifrån, men 

enbart de mest relevanta prioriterades högst. Syftet var att analysen och teoriavsnittet inte 

skulle bli överflödiga med en massa teorier.  

Som tidigare påpekat är studien mer som ett ”case”. Den beskriver hur fyra olika 

arbetsenheter i ett företag hanterar innovation. Därför kan det bli svårt att t.ex. generalisera 

resultatet till andra arbetsenheter inom företaget i andra regioner eller länder. Där kan det 

fungera på ett helt annat sätt. I analysen och slutsatsen togs det hänsyn till detta och vissa 

generaliserade påståenden som exempelvis ”Företaget främjar innovation” måste ses ur 

kontorschefernas perspektiv. Påståenden som dessa utgår från kontorschefernas uppfattningar 

och uttalanden. Det behöver inte betyda att företaget främjar innovation i verkligheten. Om 

intervjuer hade utförts djupare in i företaget dvs. högre upp hierarkin eller bland andra 

arbetsenheter så hade uppfattningen kanske sett annorlunda ut. 

I teoriavsnittet presenterades Johannessens (2009) interaktiva innovationsmodell. Av de 

resultat som framgår i studien är det uppenbart att hans resultat i sin forskning är 

samstämmig. Syftet med hans vetenskapliga artikel är att presentera olika faktorer som 

främjar respektive hindrar innovation och min studie styrker hans slutsatser. Det blir tydligt 

om man ser på analysen där flera av faktorerna som ingår i innovationsmodellen är aktuella 

för företaget. Utöver detta påpekar Johannessen (2009) i sin slutsats att kunskapshantering 

och lärande är två viktiga faktorer i innovationsprocessen, vilket stämmer överens med min 

egen slutsats och analys utifrån de författarnas teorier. Han nämner även interaktivt lärande 

som Meeus et al. (2001) har forskat kring. Meeus et al. (2001) kom bl.a. fram till att 

interaktivt lärande främjas av teknologiska faktorer främst riktat mot kommunikation. Med 

tanke på att studien genomfördes år 2001 och att dagens kommunikationsmedel förbättrats 

betydligt, så kan det ha underlättat för interaktivt lärande hos dagens företag. En annan 

slutsats som författarna kom fram till som inte är samstämmig med min studie är att de anser 

att interaktivt lärande passar in bäst med små till medelstora företag. Hur de definierar stort 

och medelstort framgår inte i deras artikel, men företaget måste klassas som ett stort företag. 

Som tidigare nämnt är studien över 12 år gammal och mycket har förändrats sedan dess. Mina 
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resultat visar också hur interaktivt lärande kan främjas genom ett antal olika åtgärder som 

t.ex. regelbundna sammanträffar där medarbetarna diskuterar, löser problem och föreslår 

idéer, öppna kontorslandskap, öppet arbetsklimat, innovationsfrämjande från ledningen, 

öppna kommunikationskanaler (e-post, telefon och intranät) etc. 

Ett annat begrepp som användes i denna studie var ”Practice-based innovation” som 

presenterades i Ellströms (2010) artikel. Hans slutsats innebär bl.a. att ”practice-based 

innovation” kan vara en förklaring till hur individuellt lärande leder till organisatorisk 

lärande. Här nämner han arbetsprocesser, rutiner, strukturer, system, teknologier etc. som 

organisatoriskt bedrivande. I min studie framgår det att vissa innovationer hos företaget har 

lett till större förändringar som har påverkat hela organisationen. Det har även angivits flera 

exempel (enligt kontorscheferna) i resultatet som pekar på att organisationen i sin helhet är 

öppen och mottaglig för nya innovativa idéer. Det innebär att varje anställds tankegångar och 

lärande leder till nya idéer dvs. ”practice-based innovation” som i sin tur leder till att 

organisationen lär sig genom att innovationen vidarebefordras, som beskrivet i min studie.  

En intressant tanke vore om ”practice-based innovation” skulle kunna innebära något 

negativt. Det kanske handlar mycket om decentralisering där arbetsenheterna börjar agera för 

mycket på egen hand, vilket skulle kunna leda till att företaget får svårt för att identifiera sig 

själva och hitta en gemensam grund att stå på angående arbetsprocesserna. Överdrivet mycket 

förändringar skulle kunna leda till en form av splittring där det uppkommer förvirring bland 

kunder på grund av att varje kontor skiljer sig åt från varandra. Genom att det finns 

begränsningar som informanterna nämnde blir det möjligt för dem att behålla gemensamma 

grunder, samtidigt som de ständigt försöker utveckla nya arbetssätt. 

Enligt mig är syftet med studien uppfyllt. Min ståndpunkt framgår tydligt i analysen och 

slutsatsen. Frågan är hur mycket djupare och utförligare man hade kunnat utveckla studien 

dvs. att man kan ifrågasätta studiens mättnad. Det är en diskussionsfråga som inte kan 

besvaras av mig själv, men min uppfattning är att studien i någon grad har uppfyllt sitt syfte.  

Det fanns många andra aspekter, modeller och detaljer i de källor som användes, men som 

inte fick utrymme i denna studie. Antingen på grund av att relevansen inte var tillräcklig eller 

för att en överdrivet omfattande förklaring skulle krävas för att förstå konceptet. Detta skulle 

kunna vara en bra idé för framtida forskning, att fördjupa sig mer i teorierna och genomföra 

en studie som liknar denna. 
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Framtida forskning 

 

Personligen kändes det som att studien hade en stor potential för vidare forskning. Studien 

fokuserade enbart på positiva aspekter av innovation, men i vidare forskning hade det varit 

viktigt att även belysa eventuella nackdelar och negativa aspekter av innovation. Men det var 

ett medvetet val att göra en avgränsning för att få utrymme till att ordentligt beskriva de 

positiva aspekterna av innovation.  

Om det hade funnits mer tid och resurser så hade studien kunnat utvecklas ännu mer. T.ex. 

hade man kunnat intervjua personer i den central eller högsta ledningen och kanske från 

arbetsenheter i andra regioner. Det hade kunnat utföras via t.ex. telefon, enbart för att ta reda 

på om det fanns en samstämmighet med de nuvarande informanterna. Om man hade arbetat i 

en grupp så fanns det kanske en möjlighet att jämföra olika företags innovationshantering.  

Förutom att enbart expandera studien som angivet ovan hade det också varit intressant att 

forska kring innovation på vinstdrivande företag utifrån andra teorier än de som användes i 

denna studie. Innovation är som sagt ett stort område och man hade kunnat forska mer kring 

innovationsprocesser hos företag som hade investerat i en enskild avdelning som enbart 

fokuserade på innovation (research and development). Då hade man kanske kunnat jämföra 

”practice-based innovation” mot innovation som sker mer formellt och aktivt i en 

innovationsavdelning.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Innan intervjun: 

- Kort återupprepa syftet med studien  

- Kort presentera upplägget av intervjun 

- Presentera aktuella forskningsetiska principer 

- Fråga efter ett samtycke till röst-inspelning av intervjun 

- Fråga om det finns några övriga frågor? 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vad arbetar du som? /Vad är din befattning? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig och vad är dina arbetsuppgifter?  

3. Hur mycket behörighet/befogenhet/inflytande har du för att på eget initiativ kunna förändra 

på arbetsplatsen? 

3. Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dina anställda? Vad är deras arbetsuppgifter? 

5. Hur många anställda ansvarar du för? 

 

Innovation – medarbetare till chef, arbetsuppgifter 

 

1. Vad innebär begreppet innovation för dig? 

2. Vad anser du om innovation på din arbetsplats? Vad kan det bidra till hos er? Motivera! 

3. Uppmuntrar/befrämjar du innovation bland de anställda? och i så fall, hur går du till väga? 

- Försöker du själv vara innovativ? Hur går du tillväga? 

- Gör [företaget] något för att främja innovation? Hur går de tillväga? 

4. Om en anställd kommer fram till dig med en idé om en förbättring av något som faller 

under deras arbetsuppgifter, hur hanteras/behandlas det? 
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- Om en anställd kommer fram till dig med en idé om en förbättring av något 

som inte ingår i personens arbetsuppgifter, hur hanteras/behandlas det? 

 - Har det hänt att anställda har kommit med bra idéer och att de har 

förverkligats? Ge ett exempel. 

- Har det hänt att du har kommit på en bra idé som sedan har förverkligats? 

 

5. Finns det andra avdelningar eller befattningar som arbetar med innovation och skapa nya 

idéer? Hur arbetar de? 

 

Eventuella extrafrågor:  

 

Innovation – produkt/service 

 

1. Vem/vilka ansvarar för förändringar och innovationer av produkter och service? 

2. Vet du hur de hanterar nya idéer eller hur de själva arbetar med innovation? 

 

Innovation – organisationsprocesser, organisationsstrukturer 

 

1. Vem/vilka ansvarar för förändringar och innovationer kring organisationsprocesser eller 

hela organisationsstrukturen? 

2. Vet du hur de hanterar nya idéer eller hur de själva arbetar med innovation? 

 

 

Det var alla frågor jag ville ställa, finns det något annat du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Informationsmail 

 

Hej! 

Jag är en student som läser PIVA C (Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C) på 

Uppsala Universitet och skriver mitt examensarbete inom personalvetarprogrammet. Jag 

undrar om ni skulle kunna ställa upp på en intervju: 

Studien kommer att handla om hur innovation och nya idéer hanteras på arbetsplatsen, om det 

främjas eller överhuvudtaget tillåts. Syftet med studien är att förstå mer om hur både chefer 

och medarbetare arbetar med innovation och nytänkande. Just nu behöver jag 4-5 intervjuer 

inom samma företag. Det spelar ingen roll i vilka områden cheferna arbetar inom, utan det 

viktigaste är att det är en chef som har medarbetare under sig. Det är interaktionen mellan 

chef och medarbetare som undersöks ur chefens perspektiv. Intervjuerna är såklart 

konfidentiella, anonyma och frivilliga. 

Frågorna som ställs kan vara t.ex: 

- Om en medarbetare kommer med ett förslag eller en ny idé, hur behandlas det? (ev. 

följdfrågor) 

- Om ni främjar innovation på arbetsplatsen, hur går ni tillväga? 

- Vad anser ni vara innovation/kreativitet? Och vad anser ni att det ger er? 

 

Om ni är intresserade av att delta i studien kan ni nå mig på detta mobilnummer: 0763254340 

Tack på förhand! 

Kevin Huynh 

 


