
 

 

Uppsala universitet 

Företagsekonomiska institutionen 

Kandidatuppsats   

Höstterminen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Innovativt ledarskap 

 

- En studie om hur innovativt ledarskap utförs i  

praktiken på små IT-företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Franzén 

Viktoria Wessman 

Handledare: Tina Hedmo 

Datum: 15 januari 2014 



 

 

 

Sammandrag  

Innovation kan anses vara ett nyckelord för svenskt företagande och forskning pekar på att 

innovation till stor del är en fråga om ledarskap. Att bryta rutiner och vara nytänkande är 

centralt. Utmaningen för innovativa ledare ligger därigenom i att skapa ett företag där 

nytänkande sker naturligt. Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur innovativt 

ledarskap utförs i praktiken. Då tidigare forskning främst rört stora tillverkningsföretag har 

denna studie inriktats på små innovativa IT-företag. Fyra ledare på små innovativa IT-företag 

i Mälardalen har intervjuats. Intervjufrågorna har formulerats utifrån en teori som listar nio 

kärnuppgifter som skall användas för att skapa en organisation som inte styrs av rutiner utan 

istället är nytänkande. Vikten av att bibehålla lönsamhet har visat sig vara centralt i 

ledarskapets aktiviteter, likaså att skapa av en integrerad arbetsmiljö där internt 

kunskapsutbyte sker kontinuerligt. 

Nyckelord: ledarskap, innovation, nytänkande, IT- företag, innovationsprocess
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1. Inledning 

“Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have … It’s not about money. 

It’s about the people you have, how you’re led and how much you get it” 

- Steve Jobs 

1.1. Bakgrund och problematisering  

Under det senaste årtiondet har allt fler svenska företag flyttat sina tillverkningsavdelningar 

från Sverige till så kallade låglöneländer (Reuterskiöld, 2013). För att svenska företag skall 

kunna hävda sig internationellt har tillgång till humankapital, nya idéer och snabb 

teknikutveckling därför blivit allt viktigare (Schriber & Löwstedt, 2012; Aasen & Amundsen, 

2013, s. 183). Innovation har blivit ett nyckelord för svenskt företagande och sedan 2010 har 

Sverige placerat sig näst högst upp på listan över världens mest innovativa länder enligt 

Global Innovation Index årliga studie (Svenska institutet, 2013). Frågan är hur innovation 

egentligen skapas och av vem? 

Forskning pekar på att innovation till stor del är en fråga om ledarskap. Studier har jämfört 

kontrollorienterat, strukturerat ledarskap med mjukt, delaktighetsorienterat ledarskap. De 

mjukare ledarskapsstilarna har visats sig vara kopplade till en högre grad av innovation. (se 

exempelvis Arad, Hanson & Schneider, 1997; Aasen & Amundsen, 2013, s. 65-105) 

Forskning har visat att hur innovationsprocessen leds är en av de avgörande faktorerna 

huruvida innovationer blir framgångsrika eller inte (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005). Tidigare 

forskning har betonat det riskabla i att lägga allt för stort fokus på innovation, då det är en 

kostsam process. Vidare förverkligas få innovativa idéer till kommersiella framgångar. 

(Aasen & Amundsen, 2013, s. 65-105) 

Överlag har innovationsforskning främst rört tillverkningsföretag, framförallt inom elektronik 

eller bioteknologi. Detta har gjort att ledare och medarbetare i andra typer av verksamhet haft 

svårt att känna igen sig i dessa skildringar. Vidare har forskning inte lagt fokus på privata 

tjänsteföretag med immateriella kärnprodukter där teknologin utnyttjas för att stödja eller 

möjliggöra huvudprodukterna. (Aasen & Amundsen, 2013, s. 259) Utifrån detta kan det anses 

att forskning har bortsett från innovativt ledarskap på konsultföretag inom IT-branschen. 
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Som tidigare nämnts är de mjukare ledarskapsstilarna att föredra vid innovativt ledarskap. 

Dock behövs fortfarande konceptuella och empiriska svar på frågor kring hur ledarskap i 

innovativa organisationer faktiskt utförs i praktiken. En ledare kan utföra en rad olika 

aktiviteter i syfte att skapa en innovativ organisation, exempelvis genomföra 

organisationsförändringar, anpassa organisationskulturen eller tillsätta såväl ekonomiska som 

kompetensorienterade resurser. Vilka av dessa som skall användas kan variera beroende på 

företagsstorlek och bransch. (Aasen & Amundsen, 2013, s. 65-105) 

Bland svenska studier av innovativt ledarskap på stora företag kan Börjesson och Elmquist 

(2012) nämnas. I en studie av ett innovationsprojekt hos Volvo Personvagnar kunde 

författarna urskilja att ett tydligt stöd från ledaren var betydelsefullt för att projektet inte 

skulle uppfattas som onödigt eller obefogat av de anställda. Vidare betonades vikten av att en 

övergripande strategi existerade samt att den på ett tydligt sätt kommunicerades ut i 

organisationen. Richtner, Södergren och Brattström (2012) studerade ett läkemedelsföretags 

verksamhet för att främja innovation. Författarna listade en rad resurser, såväl ekonomiska 

som emotionella, som en innovativ ledare skall avsätta. Exempelvis ansåg författarna att tid 

för kreativitet var nödvändigt. Vidare poängterades att en innovativ organisation skall byggas 

både uppifrån och nedifrån, såväl anställda som ledning skall kunna bidra till att utforma sin 

arbetsplats. Olsson och Hemlin (2012) inriktade sin studie på ledare i kreativa miljöer. 

Författarna pekade främst på vikten av att en ledare skall vara väl förtrogen med sitt 

kunskapsområde men menade samtidigt att ledaren, när graden av expertis i en grupp är hög, 

kan lägga tonvikten på att vara det sociala kitt som håller gruppen samman. 

Tidd et al. (2005, s 231f) menar att i stora företag är organisationsstruktur och formella 

procedurer nödvändigt när ny kunskap skall integreras i organisationen. Detta kan ställas i 

kontrast till små företag där egenskaper hos ledaren som utbildning, erfarenhet och ansvar 

spelar en central roll. Speciellt är ledarens tekniska och organisatoriska skickligheter viktiga 

när företag skall försöka utveckla och kommersialisera företagsspecifika teknologiska 

fördelar. (Tidd et al., 2005, s. 231f). 

 

Den svenska företagsstocken består till 99,9 procent av små och medelstora företag 

(Ekonomifakta, 2013). Under 2013 har regeringen lyft vikten av ökad innovation vid tillväxt i 

små och medelstora företag (Svenska Dagbladet, 2013). I den ständigt växande IT-branschen 

(Almega, 2013) krävs kontinuerlig innovation för att bibehålla marknadsandelar. Som ledare 
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för små och medelstora företag inom IT-branschen är innovativt ledarskap därför av stor vikt. 

Flertalet studier har fokuserat på vilka egenskaper det är önskvärt att en innovativ 

organisation har, men vad en ledare gör i praktiken har inte studerats i samma utsträckning. 

Vilka aktiviteter kan en ledare utföra för att stärka innovation och vilka hämmar? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur innovativt ledarskap utförs i 

praktiken i små innovativa IT- företag i Sverige. 

 

1.3. Disposition 

Uppsatsens nästkommande avsnitt beskriver relevanta teorier gällande innovativt ledarskap. 

Avsnittet avslutas med att den analysmodell som används i studien presenteras. Vidare 

beskrivs hur studien utförts, hur urvalsprocessen av studieobjekt skett samt vilka 

konsekvenser dessa val kan ge. Därefter presenteras det empiriska resultatet. Det 

nästkommande avsnittet analyserar det empiriska resultatet utifrån studiens analysmodell. 

Slutligen förs en diskussion kring studiens resultat vilken avslutas med en slutsats som ämnar 

besvara uppsatsens syfte.  

2. Teori 

Nedan följer en sammanställning av relevanta begrepp och teorier. Samställningen mynnar ut 

i den analysmodell som senare ämnas användas i studien.  

2.1. Innovation 

I litteraturen finns flertalet definitioner av begreppet innovation. Schriber och Löwstedt 

(2012) menar att innovation omfattar alla aktiviteter som genererar kunskap och som kan 

användas för att skapa ett nytt värde. En innovation är därför inte bara en upptäckt eller en 

uppfinning. Det är en process som förbinder idéer med produktion, nyttjande och marknad. 

(Benner, 2005, s. 10-11) 

 

Vanligtvis görs en åtskillnad mellan två sorters innovation; radikal och inkrementell. Med 

radikal innovation avses en diskontinuerlig utveckling där kunskap sätts samman på ett nytt 

sätt än tidigare, som exempel digitalkameran. En radikal innovation förändrar marknaden och 
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konkurrensbilden. Inkrementella innovationer är mindre innovationer i förhållande till 

existerade produkter. Inkrementella innovationer sker främst kontinuerligt, exempelvis ökad 

lagringskapacitet på ett USB-minne. (Aasen & Amundsen, 2012, s. 44f) I denna uppsats avses 

innovation i dess inkrementella mening. 

 

2.2. Innovationsprocess 

Tidd et al. (2005, s. 65-105) menar att den process i vilken innovationer skapas och 

genomförs är identisk för alla företag. Innovationsprocessen består av fyra delprocesser; 

sökande, val, implementering och lärande. I sökandeprocessen genomsöks omvärlden efter 

signaler om möjliga hot eller möjligheter för företaget. Vilka av dessa signaler som företaget 

skall besvara bestäms i den nästkommande valprocessen. Under implementeringsprocessen 

omvandlas dessa svar till idéer, som i sin tur omvandlas till kommersiella varor eller tjänster 

färdiga att säljas på marknaden. I den slutliga lärandeprocessen försöker företagen utvärdera 

och lära sig av den gångna processen.  

 

Vilka faktiska aktiviteter som utförs av företagen under de olika delprocesserna skiljer sig åt 

mellan företag av olika storlek och bransch. Exempelvis kan läkemedelsföretag lägga stor vikt 

vid implementeringsprocessen då nya patent och produkter kan anses nödvändiga för att 

företaget inte skall förlora marknadsandelar. Aktörer inom detaljhandeln kan istället fokusera 

på omvärldsanalys under sökandeprocessen då det kan anses av vikt för denna sorters företag 

att snabbt urskilja vad som efterfrågas av konsumenter. Trots att det faktiska agerandet under 

delprocesserna skiljer sig åt, genomgår alla företag fortfarande samtliga steg i 

innovationsprocessen. Detta gör att alla ledare möter samma sorts problematik kring 

ledningen av processen samt att det är hur innovationsprocessen leds som påverkar om 

processen är framgångsrik eller inte. (Tidd et al., 2005, s. 65-105). Det kan uppfattas som att 

innovationsprocessen i tjänsteföretag skiljer sig från innovationsprocessen i 

tillverkningsföretag, då ingen fysisk produkt existerar. Tidd et al. (2005, s. 65-105) menar 

dock att innovation styrs av samma underliggande processer även inom tjänstesektorn. 
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2.3. Ledarskap 

I en tid av teknologiska brytningar, kortsiktiga ägarskap och flyktiga konkurrensfördelar 

menar exempelvis Hamel (2007) att den mest centrala uppgiften för ledare är att bidra till att 

en organisations anställda kan hantera oförutsägbarhet och förändringar. En stor del av den 

existerande ledarskapslitteraturen menar att en skicklig ledare kan skapa framgångsrika 

organisationer genom tydliga visioner, passande organisering och tillgång till relevant 

kunskap. Det sistnämnda ger ledare förmågan att styra organisationen mot mål som 

överensstämmer med en förbestämd strategi. Detta har dock ifrågasatts under senare år, då 

forskare menar att det i en ledares dagliga arbetssituation snarare är mellanmänskliga möten 

än rationella analyser som resulterar i beslut, nytänkande och utveckling. (Aasen & 

Amundsen, 2013, s. 183-200) 

 

Ledare kan skapa värden och visioner för organisationer genom att kommunicera, förstärka 

och belöna specifika beteenden och resultat. Forskning har identifierat två distinkta 

ledarskapsstrategier; en hierarkisk kontrollorienterad strategi och en strategi präglad av 

delaktighet och engagemang. Den kontrollorienterade strategin använder policys för att 

kontrollera och därigenom uppnå effektivitet. Delaktighetsstrategin ämnar istället uppnå 

effektivitet genom att få anställda att känna engagemang för företagets verksamhet. Ledarskap 

i dessa organisationer sker nedifrån och upp. (Arad et al., 1997) Som tidigare nämnts har 

forskning visat att mjukare ledarskapsstilar präglade av delaktighet och samarbete, enligt den 

andra strategin, har visats sig vara kopplat till högre grader av innovation. Forskning har 

också pekat på att effektiva och innovativa organisationer behöver byggas både upp- och 

nedifrån. Detta för att skapa en organisation där såväl anställda som ledare upplever att de har 

utrymme att påverka organisationsformen. (Arad et al., 1997; Richtner & Frishammar, 2012; 

Aasen & Amundsen, 2013, s. 188) 

 

2.4 Innovativt ledarskap 

Begreppet innovativt ledarskap omfattar alla aktiviteter som syftar till att utveckla samt 

implementera nya tekniker och arbetssätt i syftet att förbättra organisationens förmåga att nå 

uppsatta mål (Aasen & Amundsen, 2013, s. 183-200). 

 

Som tidigare nämnts visar forskning att nya beslut, nytänkande och utveckling snarare är 

resultat av mellanmänskliga möten än rationella analyser. Utifrån detta är det naturligt att 
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uppmärksamhet riktas mot det mänskliga samspelet som källan till utveckling. Tidigare 

forskning kring innovativt ledarskap har visat på vikten av internt samarbete och samspel men 

även betonat vikten av organisationsstruktur. (Aasen & Amundsen, 2013, s. 183-200) 

Organisationsstruktur skall, för att gynna innovation, balansera mellan mångfald och 

konsensus. Med detta menas att innovation gynnas av en differentierad organisation där 

många olika slags synsätt och idéer välkomnas. Samtidigt krävs ett visst mått av samförstånd i 

organisationen för att företaget skall fortsätta vara effektivt. (Aasen & Amundsen, 2013, s. 

183-200) Arad et al. (1997) menar att struktur i form av specialisering, formalisering och 

centralisering hämmar innovation. När nya lösningar skall tas i drift kan dock centralisering 

ha en positiv effekt. Innovation gynnas av platta organisationer, autonomi och tillämpning av 

arbetsgrupper, dock under förutsättningen att de anställda har utrymme att själva fatta beslut 

och lösa uppgifter. (Arad et al., 1997) 

 

Vikten av samarbete och samspel har betonats i tidigare forskning (se exempelvis Austin & 

Devin 2003; Tidd et al. 2005; Richtner et al., 2012; Aasen & Amundsen, 2013). Aasen och 

Amundsen (2013,s. 197-198) menar exempelvis att innovativt ledarskap handlar om att få 

människor med relevanta kompetenser att arbeta tillsammans med rätt sorts aktiviteter. Austin 

och Devin (2003) benämner innovativt ledarskap som skapande arbetsform. Idén med den 

skapande arbetsformen är att inte fastställa mål i ett alltför tidigt stadie av arbetsgången då 

detta hämmar idérikedom. Vidare menar författarna att samarbete är nödvändigt för skapande 

arbetsform. Samarbete definieras som en intern kommunikation där alla bidrag av nytänkande 

betraktas som möjligheter för nyskapande. En annan kvalitet som nämns är samspel. 

Resultatet av ett fungerande samspel är att ett samarbete mellan gruppmedlemmar uppfattas 

ge bättre resultat än om medlemmarna arbetat enskilt. Austin och Devin (2003) menar att om 

kundens upplevelse av resultatet värderas lika högt av arbetsgruppens som deras egna 

upplevelser av resultatet har samspel uppnåtts.  

 

Det finns inte en övergripande strategi för hur innovativt ledarskap skall utföras utan detta 

skall istället anpassas till företags storlek, bransch och verksamhet menar Tidd et al. (2005, s. 

65-105). Innovativt ledarskap kan anses vara mindre komplicerat i små och medelstora 

företag eftersom beslutsprocesser generellt sker snabbare och smidigare än i stora företag. 

Samtidigt återfinns samma problematik kring otillräckliga resurser i små och medelstora 

företag som i stora företag. Som tidigare nämnts är innovation resurskrävande. Tidd et al. 

(2005, s. 65-105) menar att problematiken kring otillräckliga resurser gör det nödvändigt för 
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innovativa ledare att fokusera på att bygga innovationsfrämjande strukturer och beteenden i 

organisationen, oavsett företagsstorlek. 

 

I företag vars verksamhet till stor del sker i projektform sammanförs ett antal olika 

kompetenser, som i många fall är vana vid olika arbetssätt och rutiner, för att arbeta i 

projektgrupper. Projekten ingriper ofta flera olika företag och sker både under långa och korta 

tidsperioder. Detta skapar en komplex situation där det är nödvändigt att ledarskap utövas 

med hänsyn till olika praxis som de inblandade parterna är vana vid. (Tidd et al., 2005, s. 65-

105) 

 

2.4.1. Kärnuppgifter för innovativt ledarskap 

Företag utvecklar inofficiella regler, som i förlängningen blir till rutiner. Dessa inofficiella 

regler reflekterar företags syn på omvärlden och hur omvärlden skall hanteras. Rutinerna 

implementeras genom hela organisationen och således även under de olika delarna av 

innovationsprocessen. Det kan dock anses att en organisation med ambitionen att vara 

innovativ inte kan följa rutiner. Istället anses nytänkande och förmåga att bryta mönster 

nödvändigt i innovativa organisationer. Utmaningen för innovativa ledare ligger därigenom i 

att skapa ett företag där nytänkande sker naturligt och premieras. Tidd et al. (2005, s. 65-105) 

listar nio kärnuppgifter för innovativt ledarskap som skall användas för att skapa en 

organisation som inte styrs av rutiner utan är nytänkande. Ledaren skall arbeta med 

kärnuppgifterna kontinuerligt och under samtliga steg i innovationsprocessen. Det är av 

särskild vikt att rutiner bryts under innovationsprocessen, då nytänkande är vad som driver 

processen framåt. Kärnuppgifterna återfinns i tabell 1 på följande sida. I tabellens andra 

kolumn förklaras vilka förmågor ledaren skall ha för att lyckas genomföra kärnuppgifterna. I 

den tredje kolumnen har kärnuppgifterna brutits ned i praktiska exempel. Likt tidigare nämnd 

forskning där organisationsstruktur och samarbete varit nyckelord (se exempelvis Arad et al., 

1997, Austin & Devin 2003) så betonar Tidd et al. (2005, s. 65-105) vikten av tydlig 

organisationsstruktur och internt samarbete. 
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Tabell 1. Nio kärnuppgifter för innovativt ledarskap  

Uppgift Ledarens förmåga att... Exempel  

Igenkänning …söka i omvärlden efter tekniska eller ekonomiska incitament 

för förändringsprocesser. 

 Förtydliggöra företagets roll på 

marknaden 

 Omvärldsanalys 

 Involvera intressenter 

·       

Inrättande ...garantera överensstämmelse mellan den övergripande 

företagsstrategin och föreslagna förändringar. Här inkluderas 

även strategiutveckling. 

  Företagsstrategi 

  Överenstämmelse mellan de båda 

 Företagets USP 

Anskaffande …upptäcka och erkänna företagets tekniska begränsningar för 

innovation. Här inkluderas även förmågan att överföra teknik 

från olika externa källor till interna processer. 

 Externa aktörer för kompetens- och 

kunskapsutveckling 

 Kundsamarbete vid utveckling 

 Nätverk 

Generande …skapa möjligheter för att att utveckla kunskap och teknologi 

internt. Detta måste anpassas till företags storlek, bransch och 

verksamhet. 

  Rätt kompetens 

 Kompetensutveckling 

 Incitament för anställda 

 Internt kunskapsutbyte 

er 

Val …utvärdera och välja lämplig respons till förändringssignaler 

och –möjligheter i omvärlden med hänsyn till intern strategi, 

 befintliga resurser ect. 

 Insyn i riktningen projekt tar och 

projektets arbetsgång 

 Strategi för att möta förändringar 

Utförande …leda, övervaka och kontrollera utvecklingsprojekt.  Insyn i val av nya projekt 

 Teamsammansättning 

 Team-building 

 Arbetsplats 

Implementering ...leda förberedelser för förändring i organisationen för att 

säkerställa acceptans och effektivitet i innovationsprocessen. 

 Uppmuntran till kunskapsutveckling 

 

Lärande ...utvärdera och reflektera över innovationsprocessen och 

identifiera möjligheter för förbättringar i organisationens 

arbetsprocess. 

 Utvärdera 

 Samla kunskap 

 

Utveckling av 

organisationen 

...integrera effektivitet i strukturer, processer, underliggande 

beteende ect. 

 Välja strategi 

 Val av organisationsstruktur 

 

Källa: Författarnas egen modell utifrån Tidd et al. (2005, s 65-105). 
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Den första kärnuppgiften igenkänning kretsar kring genomförandet av omvärldsanalys. 

Inrättande rör främst samspelet mellan företags- och förändringsstrategi. Kärnuppgiften 

anskaffande berör samarbete med utomstående aktörer medan genererande istället handlar om 

möjliggörande av internt samarbete och intern kunskapsutveckling. Val berör främst ledarens 

strategi för att möta förändringar och att ha insyn i förändringsarbete, medan utförande berör 

organisationsstruktur och kontroll. Implementering kretsar kring ledarens strategi för att 

uppmuntra till kunskapsutveckling. Lärande rör utvärdering av arbetet i organisationen. Den 

sista kärnuppgiften, utveckling av organisationen, är en mer omfattande uppgift där såväl 

utvecklande av organisationsstruktur och företagsstrategi ingår. (Tidd et al., 2005, s. 65-105)   

 

2.5. Teorisammanfattning 

I denna uppsats definieras innovation som en process som förbinder idéer med produktion, 

nyttjande och marknad. Studien skall röra inkrementella innovationer. Ledarens uppgift i en 

innovativ organisation är att skapa en organisation där nytänkande sker naturligt. I praktiken 

omfattar innovativt ledarskap därför alla aktiviteter som syftar till att utveckla och 

implementera nya lösningar i syftet att förbättra organisationens förmåga att nå uppsatta mål. 

Tidigare forskning har pekat på att innovationsprocessen består av fyra delprocesser och är 

identisk för alla organisationer, vilket gör att det är hur processen leds som påverkar om den 

är framgångsrik eller inte. En innovativ organisation kan inte styras av rutiner för att vara 

nytänkande. För att skapa och bibehålla en nytänkande organisation har Tidd et al. (2005, s. 

65-105) listat nio kärnuppgifter för innovativt ledarskap. Ledare skall enligt denna teori arbeta 

med dessa kärnuppgifter kontinuerligt under hela innovationsprocessen.  

 

Författarna av denna studie har tagit fram en analysmodell baserad på de kärnuppgifter som 

Tidd et al. (2005, s. 65-105) listat (se tabell 1). Analysmodellen har i denna studie använts för 

att försöka utröna vilka aktiviteter som ledarna i undersökningen utför i praktiken samt varför 

dessa aktiviteter görs. Detta för att syftet att beskriva och analysera hur innovativt ledarskap 

utförs i praktiken i små innovativa svenska IT-företag skall besvaras.  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur urvalet av respondenter har gjorts samt hur studien praktiskt har 

utförts. Avsnittet avslutas med en diskussion om forskningsdesignens problematik.  

3.1. Forskningsdesign 

Denna kvalitativa studie har undersökt fyra små innovativa företag inom IT-branschen. 

Studien har ämnat undersöka hur innovativt ledarskap utförs i praktiken, vilket innebär att 

ledarskap har varit centralt för studien. Det har dock inte studerats vilka effekter det 

innovativa ledarskapet har på företagen. Kvalitativa intervjuer har utförts med de valda 

företagens VD för att studera hur ledarskapet sker i praktiken. 

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod och insamling av empiri har skett genom semi-

strukturerade intervjuer. Detta intervjuformat tillåter anpassning av frågor efter situation samt 

följdfrågor. Studien är deskriptiv, vilket är en kombination av en förklarande och en 

utforskande studie. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, s. 134) 

 

Under studiens gång har en abduktiv ansats antagits, vilket innebär att en deduktiv och 

induktiv metod har kombinerats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009, s. 149). 

En induktiv ansats handlar, enligt Saunders et al. (2007, s. 57) om att utforska och utveckla 

teorier som senare relateras till litteraturen. En deduktiv metod innebär att testa tidigare 

teorier på empiri (Saunders et al, 2007, s. 57). Denna undersökning har inte enbart styrts av 

empirin, då delar av teorin brutits ned till intervjufrågor. Då denna studie är 

teorikonsumerande, används teorin även för att förstå empirin (Esaiasson et al., 2009, s. 42). 

 

3.2. Urval 

Denna studie har undersökt små aktiebolag inom IT-branschen i Mälardalen. Det enskilda 

innovativa ledarskapet kan anses ha en närmare kontakt med organisationen i denna storlek på 

företag än i stora företag. Urvalet av undersökningsobjekt har skett utifrån ett antal kriterier 

såsom antal anställda, omsättning, huruvida företagen arbetar med inkrementella innovationer 

samt företagens geografisk placering. Utgångspunkt har tagits i Europakommissionens 

definition av små företag, som innebär att små företag har färre än 50 anställda och har en 

omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (2003/361/EG). Samtliga företag i 

undersökningen har mellan cirka 15-30 anställda. IT-företagen är konsultbyråer som både 
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jobbar med resursuthyrning och projekt. Resursuthyrning innebär att en konsult hyrs ut till ett 

annat företag för att under en period arbeta på detta, medan arbete med projekt innebär att en 

grupp anställs av ett annat företag för att lösa ett problem. Samtliga undersökta företag är 

placerade i Mälardalen. Utifrån de uppsatta kriterierna har sökningar gjorts i Uppsala 

kommuns företagsregister
1
 samt i företagsregistret solidinfo.se. Tre företag belägna i Uppsala 

kommun uppfyllde kriterierna och kontaktades därför. Därefter eftersöktes företag belägna på 

annan ort i Mälardalen. Inga företag som uppfyllde de uppsatta kriterierna kunde urskiljas i 

närliggande orter till Uppsala såsom Knivsta, Märsta och Upplands Väsby. Slutligen kunde 

företaget EdgeGuide AB, beläget i Stockholm, urskiljas som möjligt studieobjekt. Företaget 

som är beläget på Kungsholmen i Stockholm valdes på grund av sin centrala placering. 

Samtliga företag valdes därför icke slumpmässigt och urvalet kan ses som ett 

bekvämlighetsurval (Esaiasson et al., 2009 s. 214) som gjorts för att intervjuerna har kunnat 

genomföras på plats. Respondentera representerar därför små, innovativa IT-företag i 

Mälardalen. Generaliserbarheten av studien är dock begränsad på grund av antalet undersökta 

företag. 

 

I urvalet av undersökningsobjekt har avstamp tagits i en artikel av Wolf, Kaudela-Baum och 

Meissner (2011) som studerat innovation hos små och medelstora företag. Utifrån studien 

skapade Wolf et al. (2011) fyra innovationsprofiler för små och medelstora företag; holistisk 

innovation, nätverksbaserad innovation, gör-det-själv innovation samt innovations-

motståndare. Innovationsprofilerna är idealtyper, vilket innebär att de i sin absoluta form inte 

existerar i verkligheten. Wolf et al. (2011) menar dock att idealtyper kan används för att 

strukturera en mer komplex verklighet. 

 

De tre första profilerna visar olika sätt för företag att vara innovativa på. Företag med en 

holistisk innovationsprofil fokuserar på att utveckla innovationer i samarbete med relevanta 

externa parter, nätverksbaserad innovationsprofil använder sig av innovationer hämtade från 

externa källor medan innovationsutveckling i företag med en gör-det-själv innovationsprofil 

bottnar i ett internt kunskapsbyte. Företag inom den fjärde profilen är, precis som namnet 

antyder, innovationsmotståndare. Dessa företag har varken kunskapen eller viljan att vara 

innovativa. (Wolf et al., 2011) I denna undersökning har endast företag som passar in i någon 

av de tre första profilerna använts som studieobjekt. Vid den första kontakten med valda 

                                                      
1
 Företagsregistret är tillgängligt på uppsala.se 
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företag har ett antal inledande frågor ställts i syftet att avgöra om företagen passar in på någon 

av de tre förstnämnda innovationsprofiler. Dessa frågor rörde huruvida utvecklingen på 

företagen sker tillsammans med extern part eller om intern samarbete anses vitalt på företaget. 

I tabell 2 återfinns en kort presentation av de olika företagen som undersökts i studien. 

 

Tabell 2. Respondenter 

VD Företag  Grundat Anställda Omsättning 2012 (tkr) 

Jörgen Enström Exor IT-byrå AB 1998 21 1458 

Patrik Lannergård Qurit AB 2011 17 1308 (brutet räkenskapsår) 

Jörgen Johansson nearU AB 2009 18 2552 

Pär Åberg Edgeguide AB 2000 27 2263 

 

3.3. Insamling av data 

Primärdata har samlats in genom 45-60 minuter långa intervjuer med de utvalda företagens 

VD. Som tidigare nämnts har semi-strukturerade intervjuer utförts, där en intervjuguide med 

valda frågor har funnits att utgå från, se bilaga 1. Intervjuerna har genomförts på plats på 

företagens kontor. Fördelen med detta är att det förenklar möjligheten för intervjuaren att 

bibehålla kontroll över intervjusituationen. Det ges även utrymme för respondenten att 

använda gester, miner och kroppsspråk som förstärker det respondenten uttrycker. (Esaiasson 

et al., 2009, s. 266) Vidare har detta även bidragit till att ge insyn i klimatet på kontoret och 

hur miljön upplevs för utomstående. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats till 

talspråk. Samtliga respondenter erbjöds anonymitet men samtliga respondenter avböjde. 
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3.4. Operationalisering 

Den undersökning som har genomförts har baserats på de nio kärnuppgifter som listas i tabell 

1, se sida 8. I tredje kolumnen har kärnuppgifterna brutits ned i praktiska exempel. Som 

tidigare nämnts är denna modell utformad av författarna till denna studie, men innehållet är 

hämtat från Tidd et al. (2005, s. 65-105) som använder exemplen i kolumn tre för att förklara 

hur ledare skall agera under innovationsprocessens olika steg. Det kan dock anses att dessa 

exempel även kan användas för att bryta ned kärnuppgifterna då ledare skall arbeta med 

kärnuppgifterna under samtliga steg i innovationsprocessen. Utifrån exemplen har frågor 

formulerats för att försöka utröna vilka aktiviteter ledarna använder för att skapa en 

organisation som genomsyras av nytänkande.   

 

Den första kärnuppgiften igenkänning har brutits ned i exempel som främst rör att genomföra 

omvärldsanalys. Det är av vikt för företag att ha en tydlig bild av vilken deras plats på 

marknaden är. Vidare kan omvärldsanalys ske indirekt eller direkt, medvetet eller omedvetet, 

med speciella resurser avsatta eller inte. Den andra kärnuppgiften, inrättande, har brutits ned 

till exempel som främst rör samspelet mellan företags- och förändringsstrategi. Företagets 

förståelse för den unika produkt som de erbjuder är exempelvis en viktig del i detta samspel, 

tillsammans med företagens förmåga att skapa och implementera strategier som möjliggör 

innovationer. Anskaffande har brutits ned i olika exempel av samarbete med utomstående 

aktörer såsom kundsamarbete, medan genererande berör möjliggörande av intern 

kunskapsutveckling. I den sistnämnda kärnuppgiften har vikten av rätt kompetens, intern 

kunskapsutbyte och incitament för kompetens- och kunskapsutveckling inkluderats. 

Kärnuppgiften val avser främst ledarens strategi för att möta förändringar och att ha insyn i 

förändringsarbete. Utförande berör organisationsstruktur och kontroll. Här ingår hur ledaren 

styr det dagliga arbetet i organisationen och ledarens kontakt med de anställda. 

Implementering har brutits ned i exempel rörande ledarens strategi för att uppmuntra till 

kunskapsutveckling vilket innefattar både direkta och indirekta aktiviteter. Lärande rör 

utvärdering av projekt. Den sista kärnuppgiften, utveckling av organisationen, är en mer 

omfattande uppgift där såväl utvecklande av organisationsstruktur som företagsstrategi ingår. 

 

I intervjufrågorna (se bilaga 1) har innovation ersatts med begrepp som “nytänkande”, 

“utveckling”, “produktutveckling”, “kunskapsutveckling”, “förändring” och “kompetens-

utveckling”. Detta har gjorts av två anledningar. För det första är innovation ett allomfattande 
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begrepp med många betydelser i såväl teori som praktik, vilket innebär att missuppfattningar 

lätt kan uppstå om den som intervjuar och respondenten har olika uppfattningar kring vad 

begreppet betyder. Den andra anledningen är att det inte är relevant att använda begreppet 

innovation i flertalet av de frågor kring exempel på kärnuppgifter som listas i tabell 1. 

Exempelvis är inte begreppet tillämpligt i frågor kring vilka aktiviteter ledare använder för att 

skapa kunskapsutveckling, även här kan begreppet göra frågorna svårförståeliga. 

 

3.5. Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att om två studier görs med samma mätinstrument skall resultaten vara 

jämförbara (Esaiasson et al., 2009, s. 71). Då de semi-strukturerade intervjuerna har gett 

utrymme för följdfrågor och för att anpassa frågorna efter den situation som uppstått så är det 

svårt att generera exakt jämförbara svar vid upprepade intervjuer. Detta påverkas till stor del 

av den person som intervjuas, men även av den som intervjuar. Då detta är en kvalitativ studie 

kan det anses att reliabiliteten inte är lika relevant att diskutera som validiteten. 

 

Genom en tydlig operationalisering och begreppsdefinering har oklarheter gällande begrepp 

som uppstått under intervjuerna kunnat klaras upp direkt. Detta kan öka begreppsvaliditeten 

(Esaiasson et al., 2009, s. 63). Det som kan anses bristande är att det i studien enbart 

genomförts intervjuer med företagets VD för att beskriva hur innovativt ledarskap utförs i 

praktiken, men inga direkta observationer har gjorts. Genom att ställa frågor utifrån 

kärnuppgifterna har ledarens aktiviteter för att skapa en nytänkande organisation försökt 

utrönas. Avslutningsvis har respondenterna fått besvara en mer direkt fråga kring vilka 

aktiviteter de anser att de gör för att skapa en nytänkande organisation. Syftet med detta var 

att få en bild av ledarnas egen syn på sitt ledarskap.  

 

Intern validitet avgör huruvida slutsatser kan dras från studiens begränsade antal företag 

(Esaiasson et al., 2009, s. 64). För att hålla en hög intern validitet har båda författarna av 

denna studie närvarat vid intervjuerna i syftet att minimera risken för missförstånd mellan 

intervjuaren och respondenten. Av samma anledning har intervjuerna spelats in. Extern 

validitet avser möjligheterna att generalisera resultatet (Esiasson et al., 2009, s. 64). Syftet 

med denna kvalitativa studie har inte varit att generalisera, men det finns en möjlighet att de 

mönster som denna studie funnit även går att återfinna på företag som liknar de som har 

studerats.  
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Genom att göra ett större antal intervjuer hade generaliserbarheten kunnat ökats vilket kan ses 

som en begränsning i studien. På grund av att intervjuer ansågs som ett passande sätt att 

insamla information för att kunna besvara denna undersöknings syfte, begränsades antalet 

undersökta företag. Utifrån denna studies begränsade omfattning gjordes bedömningen att 

undersökningen gynnades av att ett begränsat antal, mer utförliga, intervjuer genomfördes. 

Det geografiska urvalet kan även ses som en begränsning för studien, dock möjliggjorde 

denna begränsning att intervjuerna kunde genomföras på plats. Vid en större geografisk 

spridning hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Under personliga intervjuer kan en 

oönskad intervjuareffekt uppstå. Omedvetet kan intervjuarens uttal och gester påverka 

respondentens svar (Esaiasson et al., 2009, s. 266). Dock har medvetenhet kring detta funnits 

hos intervjuaren och ett så neutralt förhållningssätt till frågorna som möjligt har försökt antas. 

  

4. Empiri 

Detta avsnitt ämnar redovisa den insamlade empirin som har erhållits genom intervjuer. 

Empirin är strukturerad som en sammanfattning av varje enskild intervju med företagens VD. 

4.1. Exor IT-byrå AB 

Exor IT-byrå AB arbetar på uppdrag från kund och bygger bland annat webbsidor, designar 

gränssnitt och utvecklar kundanpassande system. På företaget finns, förutom VD:n Enström, 

en konsultchef, ett antal systemutvecklare och två så kallade designers. Exor IT-byrå AB 

arbetar inte med renodlade projektledare utan låter istället den person som utför störst del av 

arbetet med ett projekt sköta kundkontakten för det projektet. Enström menar att systemet, 

som innebär att fler anställda får erfarenhet av kundkontakt, är fördelaktigt jämfört med mer 

traditionell arbetsfördelning där projektledare fungerar som mellanhand mellan kund och 

utvecklare. Överlag är Exor IT-byrå AB en platt organisation utan tydlig gräns mellan VD:ns 

och konsultchefens arbetsuppgifter. Då de är samspelta anses detta inte nödvändigt vilket 

Enström uttrycker enligt följande; “hade jag en konsultchef som jag visste släppte vissa 

puckar då hade jag nog varit med mer och peta, vara på och ifrågasätta mer, men det 

behöver jag inte”. För Enström består arbetsdagarna framförallt av möten, mejl-

korrespondens och att svara på frågor, både från kund och anställda. 
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På Exor IT-byrå AB sker arbetet både i grupp och enskilt beroende på storleken på projekten. 

Ett projekt påbörjas vanligtvis med ett uppstartsmöte, där hela projektgruppen tillsammans 

med kunden tar fram idéer inför hur projektet skall genomföras. Enström menar att det är 

nödvändigt att kunden vet vad det är för lösning denne vill ha och är engagerad i arbetet, då 

utvecklingen görs tillsammans med kund. Via interna servrar kan kunderna hela tiden följa 

arbetet och de blir därigenom en del av utvecklingsprocessen. På Exor IT-byrå AB arbetar de 

med sprintar (mindre block) vilket innebär att arbetet sker stegvis. Utveckling sker på daglig 

basis. Vidare menar Enström att en integrerad och interaktiv organisationsstruktur gynnar 

utveckling. 

 

Lönesystemet på Exor IT-byrå AB består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen av 

lönen baseras på den anställdes debiterbara tid mot kund. Vidare får de anställda en bonus när 

de tar nya certifieringar. Slutligen betalas även en övergripande bonus ut, beroende på 

företagets vinstmarginal. Exor IT-byrå AB avsätter i snitt en vecka per år för de anställdas 

egenutveckling vilket räknas som debiterbar tid. Företaget arbetar således med både 

individuella och övergripande incitament. Enström anser att det är detta lönesystem, i 

kombination med att företaget arbetar utan regelrätta projektledare, som gör företaget 

nytänkande.  

 

Att ständigt studera konjunkturen genom kontakt med branschkollegor är ett sätt att bedriva 

omvärldsanalys. Vidare menar Enström att företaget är snabba på att implementera ny teknik. 

Det är dock betydelsefullt att tekniken är fullt utvecklad när den tas i bruk. Enström menar att 

det ständigt sker utveckling på tekniksidan och att det är essentiellt att denna snabbt tas i bruk 

för att bibehålla marknadsandelar.  

 

På Exor IT-byrå AB har VD:n ett eget rum, i anslutning till övriga anställdas kontor. Enström 

beskriver att hans dörr alltid är öppen och när hela kontoret snart ska flytta till nya lokaler 

med ett öppet kontorslandskap har Enström även funderat på att sitta tillsammans med de 

andra anställda. De anställda har dock önskat att VD:n även i fortsättningen skall ha eget rum 

för det ska finnas möjlighet för de anställda att prata om privata saker med Enström i enrum. 

Enström anser att det är en fördel att konsulterna sitter på plats på kontoret istället för att vara 

ute hos kund eftersom en ständig intern kunskapsöverföring sker. 
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Enström anser sig vara involverad i kollegornas dagliga arbete men menar att detta till stor del 

beror på hans intresse av företagets verksamhet. Däremot är Enström inte direkt involverad i 

projekten, vare sig vilka som antas eller i vilken riktning dessa går. Först vid problem 

involveras Enström. Varje måndag hålls kontorsmöten där de kort går igenom vad samtliga 

anställda för tillfället arbetar med, vilket Enström menar ger de anställda insyn i sina 

kollegors arbete. En gång i månaden hålls kvälls-workshops på kontoret där någon från 

kontoret presenterar exempelvis en ny form av teknik. För kompetensutveckling används även 

konferenser, dock menar Enström att detta rör främst den sociala kompetensen. Enström 

menar att han ämnar bidra till en utvecklande miljö genom utformningen av lönesystemet, sitt 

intresse för det anställdas arbete, konferenser och övriga event.  

 

Att få tag i rätt kompetens är svårt menar Enström. I dagsläget finns många olika sätt att söka 

kompetens, exempelvis genom rekryteringsföretag, vilket försvårar processen. Genom att vara 

huvudsponsor för systemvetarlinjen på Uppsala universitet siktar Exor IT-byrå AB på ett 

långsiktigt samarbete, där målsättningen är att de nyexaminerade självmant skall söka sig till 

företaget. Baskunskap inom det tekniska efterfrågas men även förmågan att kunna 

kommunicera med kunder. Social kompetens värderas högt. För att personalen skall trivas på 

företaget poängteras vikten av att de känner frihet. Vill de anställda arbeta på distans någon 

dag är det acceptabelt, så länge kunden inte blir drabbad. När det gäller personalens datorer 

och mobiltelefoner får de själva välja märke och modell, så länge de håller sig inom en viss 

prisgräns och prestanda. Vidare anser Enström att företaget inte har någon större 

personalomsättning, men om en person slutar är det stor sannolikhet att ungefär två till 

kommer gå samtidigt, då de som umgås på företaget påverkar varandra.  

 

4.2. Qurit AB 

Qurit AB arbetar till stor del med systemutveckling och inriktar sig mot läkemedel och 

apotek. Företaget har en platt organisation och förutom VD:n Lannergård finns även en vice 

VD som tidigare var VD, samt ett antal konsulter. Som VD består en vanlig arbetsdag till stor 

del av möten och försäljning. Det innebär även att ha kontakt med samarbetspartners. Att 

arbeta strategiskt och engagera personalen i hur företaget skall nå den uppsatta målbilden är 

en central del av VD:ns arbete. Då konsulterna på Qurit AB kan vara hos kund på långa 

uppdrag är det även Lannergårds uppgift att utföra konsultuppföljning då han åker till kunden 

och ser hur arbetet fortlöper.  
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Lannergård menar att det är betydelsefullt att ha ett tydligt ledarskap även i platta 

organisationer. Vid problem är det ledarens uppgift att direkt hantera detta. Andra viktiga 

delar av ledarskapet är enligt Lannergård att fördela arbetet, vara lyhörd och utröna vad varje 

enskild anställd brinner för. Det handlar till stor del om att hitta relevant kompetens samt lära 

känna styrkor och svagheter hos både kund och konsulter. Utvecklingen på företaget är en 

ständigt pågående process och sker både i utveckling med kund men även genom att företaget 

arbetar proaktivt. Exempelvis kan produkter byggas som sedan kan erbjudas till kund. 

Lannergård menar att det är viktigt att kunden är involverad i utvecklingsprocessen för att 

företaget skall förstå kundens utgångspunkt och förväntningar. Genom att ha en apotekare i 

styrelsen har denna förståelse underlättats, då denne som Lannergård uttrycker det: “…har en 

väldigt bra branschkunskap”. Vidare menar Lannergård att det är av vikt att företaget håller 

sig till sin nisch, då detta är företagets styrka.  

 

Vid projekt sker arbetet alltid i grupp. Att arbeta med projekt är en kreativ process och i denna 

process integreras ständigt kunderna. Avstämningar sker kontinuerligt då företaget arbetar 

med sprintar. Lannergård anser att det är centralt att ha personlig kontakt med kunden genom 

hela projektet. Qurit AB arbetar med lättrörliga projekt och Lannergård anser att detta gynnar 

utveckling. Det ultimata, enligt Lannergård, vore om hälften av de anställda hade arbetat med 

projekt från Qurit AB:s kontor och hälften hade arbetat externt som resursuthyrning. Det 

externa arbetet är värdefullt för att få insyn i kundernas verksamhet anser Lannergård. 

 

Vidare beskriver Lannergård organisationen som “ett självspelande piano, men det är vi 

[Lannergård tillsammans med vice VD:n] som har ritat spelplanen”. Som ledare har 

Lannergård även mandat att skapa förutsättningar för kreativitet vilket han anser sig aktivt 

arbetar med. Att möjliggöra personalens utveckling är en central del av detta. Företaget har en 

utbildningspott på ca 40.000 kr per år. En del av utbildningspotten får konsulterna disponera 

själva och en del av utbildningspotten disponeras enligt företagsledningens beslut. Att anta 

uppdrag som den anställde tycker är utmanande är också ett sätt att främja 

kompetensutveckling. Vidare har företaget tagit in externa föreläsare i syfte att motivera de 

anställda och låter de anställda delta på olika mässor. Qurit AB har även interna 

kompetenskvällar. Går företaget med vinst får de anställda ta del av denna. Att uppmuntra till 

ständig utveckling anses viktigt för företagets fortlevnad på marknaden.  
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Lannergård ser konsulterna som ambassadörer för företaget och poängterar därför vikten av 

att konsulterna återkopplar för att ge honom insyn i arbetsgången. Att vara medveten om 

omvärldsförändringar och kunna stötta kunden i förändringsprocesser är väsentligt. Ett sätt för 

företaget att bedriva omvärldsanalys är att studera Läkemedelsverkets strategiska 

handlingsplan. Går Läkemedelsverket in i expansiva faser så har Qurit AB vetskap om detta 

och kan proaktivt arbeta fram lösningar på potentiella problem i expansionen som sedan kan 

erbjudas kunden. Genom att ha kontakt med branschkunniga, samarbetspartners och 

konkurrenter skapas en större förståelse för omvärlden vilket Lannergård menar är 

grundläggande för att inte förlora marknadsandelar.   

 

Lannergård bli alltid tillfrågad vid uppstarten av ett nytt projekt, men hans involvering i 

projekten varierar. Är det en nyckelkund som arbetat med Qurit AB under en längre tid är 

Lannergårds roll i arbetet troligen större, då en tidigare kontakt skapar förtroende mellan kund 

och leverantör vilket anses värdefullt. Involveringen kan innebära att Lannergård bestämmer 

hur arbetet skall utföras, lägger upp strategier och bestämmer bemanningen. En gång i 

månaden hålls personalmöten där de anställda berättar om vad de arbetar med. Om någon på 

företaget har deltagit på en mässa kan denne presentera information om detta vilket fungerar 

som kunskapsutbyte. 

 

Att få personalen engagerad i det strategiska arbetet är det som Lannergård anser mest 

nytänkande med företaget. Lannergård poängterar dock att företaget kan förbättra detta och 

att det är en ständig process för att inte gå tillbaka till tidigare system. Att våga släppa lös den 

kreativitet som finns samlad på företaget handlar om en avvägning med intäkter kontra 

utgifter. 

 

Nästa steg kommer vara att föryngra arbetskraften menar Lannergård, detta i syfte att få in 

nya synsätt och idéer i företaget. Qurit AB har utvecklat en värdegrund som fungerar som ett 

viktigt verktyg för att visa vilka egenskaper som efterfrågas hos anställda och rekrytering sker 

med hänsyn till denna. Lannergård menar att det är bra med olika tankesätt hos de anställda, 

men att det skall finnas gemensamma nämnare för att arbetet skall fungera. Lagspelare och 

kompetenstörst är egenskaper som eftersöks hos de anställda. Majoriteten av rekryteringen 

har skett från delägarnas nätverk, men företaget försöker även i allt högre grad att rekrytera 

utifrån, exempelvis för att få en spridning på ålder bland de anställda. 
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4.3. nearU AB 

nearU AB arbetar med att utveckla tekniska webblösningar, exempelvis e-handelslösningar 

och e-marketing. För att erbjuda så bra lösningar som möjligt, samarbetar nearU AB med 

andra företag. En vanlig arbetsdag för Johansson består i stor utsträckning av kundmöten. På 

företaget finns det förutom VD:n även en säljare, tre projektledare, tre personer som arbetar 

med förvaltning, en person som fungerar som ett bollplank för kunderna och ett antal 

utvecklare. En av projektledarna har även personalansvar. 

 

Målsättningen med arbete i projekt är att kunden skall se nearU som en partner och inte som 

en leverantör. Det är vid arbete med kund som utvecklingen av tjänster sker och utvecklingen 

sker utifrån en tydlig mall samt en prioriteringslista som upprättas. Mallen används i syftet att 

ge en tydlig struktur och för att minimera risken att något går fel. Att ha en checklista där allt 

skall bockas av anses vara ett bra hjälpmedel. Genom att arbeta lättrörligt och dela in arbetet i 

sprintar ges utrymme för utvärdering under arbetets gång. Johansson menar att det är viktigt 

att hela tiden våga ifrågasätta den riktning arbetet tar. Vid nya projekt är Johansson vanligtvis 

delaktig vid första mötet, men inte i vilken riktning som projekten sedan tar.  

 

nearU AB avsätter inga ekonomiska resurser specifikt för kompetensutveckling, däremot går 

de anställda på utbildningar, deltar på seminarium och har utvecklingssamtal i syfte att 

vidareutvecklas. Johansson poängterar att han som ledare uppmuntrar till internt 

kunskapsutbyte. Exempelvis så försöker Johansson, om en anställd har ett projekt som denne 

är särskilt intresserad av, möjliggöra att den anställde får arbeta med det projektet. Vidare 

menar Johansson att människor har olika behov av uppmuntran beroende på personlighetstyp. 

För att lättare förstå dessa beteenden har personlighetstester utförts på alla anställda.  

 

Johansson sammanfattar sitt ledarskap som stödjande och motiverande. På nearU används en 

princip som kallas ”sunt förnuft-principen”. Anställda skall använda principen i 

beslutsfattande för kunna ta beslut som fungerar på alla plan för denne. För att ett beslut skall 

vara gynnsamt skall det gynna den anställdes kollegor, företaget som helhet, kunden och den 

anställdes privatliv. Enligt Johansson leder principen till ett ökat individuellt ansvartagande. 

 

Johansson menar att det är centralt för ledare att ständigt hålla sig ajour med omvärlden, 

exempelvis genom att ha en bra relation till konkurrenter. Omvärldsanalys betonas som 
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särskilt betydelsefullt, tillsammans med förmågan att kunna omvandla nya tekniker till 

affärsnytta som passar nearU:s företagsidé. Vidare skall företaget snabbt möta efterfrågan från 

kunder. Eftersom utvecklingen i IT-branschen sker hastigt är det kritiskt för företag att 

ständigt utvecklas och ligga i framkant gällande ny teknik. Johansson konstaterar att “det blir 

ju utveckla eller avveckla”. När det gäller nytänkande på företaget nämner Johansson att det 

inte finns några bestämda arbetstider vilket ger utrymme för de anställda att själva lägga upp 

sin arbetsdag. Det finns även möjlighet att i viss mån arbeta på distans, exempelvis arbetar en 

anställd från Shanghai. 

 

Större delen av arbetet sker på plats på kontoret. På nearU AB sitter samtliga anställda i ett 

öppet kontorslandskap, vilket även inkluderar Johansson. Det öppna landskapet möjliggör 

internt kunskapsutbyte och samarbete menar Johansson. När problem uppstår anser Johansson 

att kontorslandskapet gör att det alltid finns hjälp tillgänglig, vilket även är varför han anser 

att han skall sitta tillsammans med övriga anställda. Gällande organisationsstruktur tror 

Johansson på en mer strikt struktur och beskriver det som att “struktur gynnar utveckling (...) 

om man jobbar strukturerat så sker det utveckling”. nearU AB försöker i så stor utsträckning 

som möjligt låta sina anställda arbeta i par, då Johansson anser att de anställda då kan dra 

nytta av varandra samt att kvaliteten på arbetet höjs. Företaget använder sig av ekonomiska 

incitament i form av en bonus till anställda vid vinstresultat. Johansson anser att detta är en 

belöningsmodell som syftar till att göra det lönsamt för anställda att hjälpa varandra. För att få 

en bonus krävs att företaget som helhet fungera bra, vilket gör att de anställda behöver 

samarbeta för att nå ett gemensamt mål.  

 

I de anställdas dagliga arbete har Johansson ingen större involvering, vilket personalenkäter 

har bekräftat. Enkäterna visade dock att detta inte sågs som ett problem, istället ansågs det 

viktigare att Johansson var tillgänglig vid behov. Varje måndag skall samtliga anställda delta 

på ett kompetensmöte. På mötet kan exempelvis en leverantör komma för att berätta om sin 

produkt. Om någon på kontoret nyligen deltagit på ett seminarium kan denne få redogöra för 

detta. Var sjätte vecka hålls ett särskilt möte där de anställda delar med sig av vad de arbetar 

med för tillfället. På dessa möten kan även anställda som tagit del av någons sorts relevant 

kunskap, exempelvis genom böcker eller tidskrifter, få delge denna information med övriga. 

Ett veckobrev skickas ut till samtliga anställda varje fredag. Brevet innehåller bland annat 

kommande veckas schema. Syftet är att alla anställda skall få insyn i varandras arbete. 
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Vid rekrytering söker Johansson efter personer med egenskaper som passar in på företagets 

profil och som har relevanta tekniska kunskaper. Johansson beskriver det som ”att lära någon 

någonting, det är ganska enkelt, men att få en person att ändra på sig, det kommer aldrig att 

ske”. Vidare är det av stor vikt att kunna utvärdera vad som är en persons styrkor för att den 

anställdes kompetens skall kunna utnyttjas till fullo.  

 

4.4. EdgeGuide AB 

EdgeGuide AB arbetar med att tillhandahålla tekniska hjälpmedel för kommunikation, främst 

åt företag. Som exempel kan intranät, extranät och webbplatser nämnas. Sedan företaget 

startades har affärsidén varit densamma men verksamheten har förändrats på grund av 

marknadens förändring. När Åberg tillträdde som VD var en av de första förändringarna som 

han gjorde att anställa en ekonomichef. Genom detta menar Åberg att han kan ägna mindre tid 

åt administrativt arbete och mer åt operativt. I övrigt försöker Åberg arbeta med en platt 

organisation med “så få lager som möjligt”. Under en vanlig arbetsdag avser Åberg ägna så 

mycket tid som möjligt åt marknadsföring och försäljning. Han menar att det är en 

kompetenstung typ av försäljning där den säljande parten behöver ha stor branschkunskap. 

Att exempelvis delta på seminarium för att utöka sin branschkunskap blir därför en central del 

av arbetet för Åberg. Vidare menar Åberg att han arbetar i gränslandet mellan projektledning 

och försäljning, det är även dessa två delar som han anser behöver förstärkas sedan 

verksamheten förändrats.  

 

Åberg menar att företaget vid utveckling av en tjänst tillsammans med kund även försöker 

skapa en grund för framtida produktion. Kundprojekt kan därför i förlängningen leda till 

skapandet av en produkt som går att sälja även till andra kunder. Vid arbete med kund sker 

arbetet lättrörligt och i ständig kontakt med kunden. Åberg menar att det numer accepteras att 

 planen för hur projektet skall lösas inte är färdigställt vid ett projekts start utan att detta är en 

kontinuerlig process, där EdgeGuide AB arbetar tillsammans med kund. Ett projekt startar 

alltid med en workshop tillsammans med kund, vilken Åberg ansvarar för, där uppgiften är att 

försöka få fram kundens egentliga behov. Projekten utförs i grupp, där grupperna varje dag 

har möten och går igenom vad som skall göras under dagen. Ibland kan någon i gruppen 

hindras att utföra sitt planerade arbete om någon annan i gruppen inte har levererat som 

utlovat, det är därför av vikt att arbeta interaktivt och ha en tät kommunikation inom 

grupperna. Vidare jämför Åberg allokering av resurser med ett pussel, där projekt och 
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resurser skall passa ihop. Åberg anser sig i stor utsträckning vara involverad i det initiala 

skedet av ett projekt men menar att det även är viktigt att som ledare följa upp projektet under 

arbetets gång. Företaget säljer till stor del på referenser vilket gör det betydelsefullt att hålla 

hög kvalitet.  

 

Åberg anser att företaget kontinuerligt studerar omvärlden och menar att “i den här 

branschen är det ju hur viktigt som helst eftersom den förändras så himla snabbt”. Arbete 

sker genom att studera övergripande trender och undersöka hur företaget kan skapa tjänster 

utifrån detta som i framtiden skall bli lönsamt. Åberg poängterar dock att det är av viktigt att 

hålla sig inom sitt kompetensområde och att nya tjänster skall kunna vara applicerbara inom 

detta område. I vissa fall kan det krävas en större investering i utvecklingsarbete och då kan 

en anställd tas ur projekt för att enbart arbeta med att utreda ett specifikt teknikområde. 

EdgeGuide AB har haft samma affärsidé sedan starten men verksamheten har gått från 

resursuthyrning till projekt.  

 

På EdgeGuide AB sker arbetet allt mer i projektgrupper. Arbetet utförs i första hand på 

kontoret där de anställda sitter i ett öppet kontorslandskap. Åberg har ett eget rum, men 

påpekar att han inte skulle ha något emot att sitta i lanskapet. Dock anser Åberg att det är att 

föredra att han har ett eget rum i situationer när en anställd önskar ha ett enskilt samtal med 

honom. Kontorslandskapet möbleras ständigt om i syftet att de anställda som arbetar 

tillsammans i ett projekt även skall sitta tillsammans. Eftersom projektgrupperna är olikt 

sammansatta beroende på projekt, får de anställda regelbundet byta arbetsplats. 

 

Att få anställda att arbeta med uppgifter där de kommer till sin fördel anser Åberg vara 

väsentligt, även om de anställda inte har erfarenhet av en viss typ av arbete sedan tidigare. Ett 

sätt att kompetensutveckla är att låta en anställd anta en större roll än de tidigare haft, men i 

ett mindre projekt. Åberg anser att det är viktigt att ge anställda tid att växa för att möjliggöra 

personens egenutveckling. Vidare menar Åberg att EdgeGuide AB:s ekonomiska situation gör 

detta möjligt. Målsättningen är att de anställda skall stanna en längre tid på företaget och 

ständigt utvecklas. På grund av detta är företaget villiga att lägga resurser på kurser och 

konferenser, framförallt så kallade kompetenskonferenser där både kunder och konsultföretag 

närvarar. När en anställd deltagit på exempelvis en utbildning skall denna kunskap delas med 

övriga anställda.  
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Åberg anser det betydelsefullt att som ledare ha insyn i verksamheten, för att kunna tillgodose 

de behov som finns internt. Att varje medarbetare skall känna att de är betydelsefulla, få 

uppskattning och att ledningen är engagerad i deras arbete anser Åberg vara lämpliga sätt att 

uppmuntra till en utvecklande miljö. Vidare lyfter Åberg engagemang som hans mest centrala 

uppgift som ledare, exempelvis genom att motivera i det dagliga arbetet och att vara 

prestigelös. Genom detta skapas en enhet där alla arbetar på samma företag mot samma mål, 

oavsett position. På EdgeGuide AB används inga ekonomiska incitament, då Åberg menar att 

de ofta är svårförståeliga, upplevs som orättvisa och kan leda till suboptimeringar. Pengar är 

inte drivkraften menar Åberg, utan på EdgeGuide AB försöker de istället arbeta för att deras 

konsulter skall kunna ha möjlighet till ett normalt familjeliv, något som Åberg menar inte är 

en självklarhet inom konsultbranschen där många företag kräver mycket övertid. 

 

Vidare anser Åberg att rekrytering ur personalens eget nätverk har varit mest fördelaktigt. 

EdgeGuide AB har även påbörjat ett samarbete med datalinjen på KTH med syftet att 

rekrytera fler nyutexaminerade i framtiden. Åberg menar att nyutexaminerade kan bidra med 

nya kunskaper vilket kan väga upp brist på erfarenhet. 

 

5. Analys 

För att analysera de resultat som framställts i empirin studeras dessa utifrån de nio 

kärnuppgifterna beskrivna i teoriavsnittet. Genom att utgå från analysmodellen ämnas det 

empiriska materialet knytas samman med uppsatsens teoretiska referensram.  

5.1. Igenkänning 

Kärnuppgiften igenkänning kretsar kring genomförandet av omvärldsanalys. Samtliga 

respondenter lyfter vikten av att kontinuerligt studera omgivningen. Enström, Johansson och 

Åberg motiverar detta med att företagen verkar inom en bransch där förändringar sker snabbt 

och kontinuerligt. Enström, Johansson och Lannergård menar att omvärldsanalys exempelvis 

kan ske genom kontakt med branschkollegor eller genom deltagande på seminarium och 

mässor kopplade till IT-branschen. Omvärldsbevakning kan även vara att, som de gör på 

Qurit AB, studera Läkemedelsverkets strategiska handlingsplan.  

 



 

25 

Att samtliga respondenter lyfter vikten av omvärldsanalys kan bero på begränsade 

ekonomiska resurser och oviljan att försaka lönsamheten. Lannergård beskriver att för stort 

fokus inte kan läggas på kreativitet på grund av begränsade ekonomiska resurser. Tidd et al. 

(2005) menar att otillräckliga resurser gör det nödvändigt för ledare att bygga 

innovationsfrämjande strukturer och beteenden. Att säkerställa löpande omvärldssanalyser 

kan vara ett sätt att skapa innovationsfrämjande strukturer. 

 

5.2. Inrättande 

Företagets förståelse för den unika produkt som de erbjuder är en central del i den andra 

kärnuppgiften, inrättande. Samtliga respondenter anser sig ha en förståelse för sin unika 

produkt. Flertalet av de intervjuade påpekar behovet av att hålla verksamheten inom 

företagets kompetensområde. Till skillnad från på Exor IT-byrå AB och nearU AB, arbetar de 

på Qurit AB och EdgeGuide AB delvis proaktivt genom att ta fram egna produkter som sedan 

kan erbjudas till kund. Lannergård arbetar även med att försöka involvera de anställda i det 

strategiska arbetet, något som inte tagits upp av de övriga företagen. Att kommunicera ut 

övergripande strategier har tidigare forskning ansetts vara en av ledarskapets mest centrala 

uppgifter. Tidigare forskning har visat att om ledaren inte visar ett tydligt stöd för exempelvis 

innovationsprojekt så kan sådana aktiviteter upplevas som onödiga eller obefogade (Börjesson 

& Elmquist, 2012). Lannergårds försök att involvera de anställda i det strategiska arbetet kan 

därför anses som en fördel gällande innovationsaktiviteter.  

 

Under de senaste åren har Åberg sett en förändring på marknaden, vilket gjort att EdgeGuide 

AB har gått från att främst arbeta med resursuthyrning till att i större utsträckning arbeta med 

projekt som de gör i dagsläget. Detta kan ses som en strategi som möjliggör användbara 

innovationer enligt kärnuppgiften inrättande (Tidd et al., 2005). 

 

5.3. Anskaffande 

Kärnuppgiften anskaffande rör extern kompetens och kundsamarbete för utveckling på 

företaget. Samtliga respondenter använder sig av extern kompetens för att utveckla företaget, 

men gör detta i varierande utsträckning. Exempelvis utbyter Lannergård kunskap med sina 

konkurrenter medan Johansson samarbetar med andra företag för att erbjuda så bra lösningar 

som möjligt för sina kunder.  
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Kompetens- och kunskapsutveckling görs exempelvis genom utbildningar och konferenser. 

Även att delta på seminarium, mässor och event lyfts av respondenterna som betydelsefulla 

aktiviteter för utveckling. Enström menar dock att aktiviteter som konferenser i stor 

utsträckning handlar om att utveckla den sociala kompetensen snarare än den tekniska. Vidare 

anser Åberg att social kompetens är en lika betydelsefull egenskap hos anställda som teknisk 

kunskap. Tidd et al. (2005) listar kundsamarbete som en form av kunskapsutbyte med extern 

kompetens. Samtliga företag menar att produktutveckling i stor utsträckning sker i samarbete 

med kund vid projekt. 

 

Såväl Enström som Lannergård betonar att de som ledare främst är engagerade i projekt när 

problem uppstår. Tidd et al. (2005) menar att arbete i projekt som inbegriper olika parter, 

exempelvis från olika företag, innebär en komplex situation där ledaren måste agera med 

hänsyn till olika praxis som de inblandade parterna är vana vid. 

 

5.4. Genererande 

Kärnuppgiften genererande handlar i stor utsträckning om ledarens förmåga att möjliggöra 

intern kunskapsutveckling. Flera av respondenterna lyfter vikten av att hitta relevant 

kompetens och påpekar att detta är problematiskt, vilket inneburit att åtgärder för att förenkla 

denna process vidtagits. Både Enström och Åberg samarbetar med universitet för att 

långsiktigt få tillgång till kompetens och nya kunskaper. Föryngring av arbetskraft nämns av 

samtliga respondenter, undantaget Johnsson, som betydelsefullt för framtida utveckling av 

företaget. Åberg menar exempelvis att brist på erfarenhet kan vägas upp av nya syn- och 

förhållningssätt. Aasen och Amundsen (2013) menar att innovativt ledarskap handlar om att 

få människor med relevanta kompetenser att arbeta tillsammans med rätt sorts aktiviteter, 

vilket kan kopplas till de ansträngningar företagen lägger ner på att finna den rätta sortens 

kompetens.  

 

Social kompetens återkommer när respondenterna ombeds beskriva vilka kompetenser de 

önskar att anställda skall besitta. Enström ser exempelvis god social förmåga som en mer 

betydelsefull egenskap hos de anställda än tekniska färdigheter, även om vissa tekniska 

baskunskaper krävs. På Exor IT-byrå AB sker arbetet utan projektledare och därför 

poängterar Enström att det är grundläggande att deras anställda har social kompetens då 
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samtliga har kundkontakt. På Qurit AB finns en tydligt definierad värdegrund och Lannergård 

menar att det är av vikt att hitta anställda vars egenskaper överensstämmer med denna.  

 

Genom att kommunicera, förstärka och belöna specifika beteenden kan ledaren skapa värde 

för organisationen, menar Arad (1997) vilket överensstämmer med flertalet av 

respondenternas syn på olika sorters incitament. För att motivera de anställda att ständigt 

prestera använder samtliga respondenter, med undantag för Åberg, ekonomiska incitament 

såsom bonusar. Johansson menar att ekonomiska incitament är ett sätt att uppmuntra de 

anställda att hjälpa varandra, medan Åberg istället anser att det leder till suboptimeringar. 

Ritchner et al. (2012) menar dock att en innovativ ledare skall avsätta ekonomiska resurser för 

att gynna utveckling vilket motsäger Åbergs hållning. 

 

Att de anställda skall känna frihet poängteras av Enström. På Exor IT-byrå AB skapas denna 

frihetskänsla bland annat genom flexibla arbetstider. Även Johansson tillämpar flexibla 

arbetstider och ger dessutom anställda möjlighet att arbeta på distans. Vikten av frihetskänsla 

är även något som Arad et al. (1997) tar upp. Författarna menar att autonomi gynnar 

innovation.  

 

Kontorsmöten, utvecklingssamtal och workshops används av samtliga VD:s för kompetens-

utveckling och kunskapsutbyte. Utvecklingssamtal kan vara en möjlighet för ledare att erhålla 

en uppfattning om vad de anställda vill arbeta med. Exempelvis försöker Johansson planera så 

de anställda får arbeta med de projekt de har intresse av. Detta tyder på att Johansson, enligt 

den mjuka ledarskapsstrategi, försöker uppnå effektivitet genom att få de anställda att känna 

engagemang för företagets verksamhet (Arad et al., 1997).  

 

Betydelsen av att dela med sig av kunskap internt har lyfts av samtliga respondenter. Att 

kontinuerligt hålla interna workshops, dela med sig av teknik som presenterats på event eller 

presentera resultatet av projekt är olika sätt för de anställda att dra lärdomar av det pågående 

arbetet som sedan kan implementeras i framtiden.  
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5.5. Val 

Kärnuppgiften val berör främst ledarens strategi för att möta förändringar och ha insyn i 

förändringsarbete. Lannergård arbetar med en tydlig företagsstrategi. Han nämner kunskap 

om företagets position på marknaden samt företagets styrkor och svagheter som väsentligt i 

val av strategi för att möta förändringar. Samtliga respondenter upplever sig ha bra insyn i de 

anställdas arbete, även om Lannergårds insyn i arbetet hos de konsulter som sitter hos kund av 

förklarliga skäl är lägre. Därför utför Lannergård konsultuppföljningar då han besöker de 

anställda som sitter hos kund. Varken Johansson eller Enström anser sig vara involverad i 

vilken riktning projekten går, medan Lannergård menar att han är involverad i projekt med 

nyckelkunder då en tidigare kontakt skapar förtroende mellan kund och leverantör vilket är av 

betydelse. Då Åberg anser att företaget i stor utsträckning säljer på referenser följer han 

ständigt arbetet under projektens gång för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls.  

 

Enström menar att det är centralt att ny teknik börjar användas vid rätt tillfälle. Samtidigt som 

det av vikt att ligga i framkant gällande den tekniska kunskapen, så är det nödvändigt att 

tekniken är fullt utvecklad innan den tas i bruk så att risken för fel minimeras. Som tidigare 

nämnts har Åberg anpassat företagets verksamhet efter de förändringar som skett i omvärlden. 

Även detta kan kopplas till att Tidd et al. (2005) menar att otillräckliga resurser gör det 

nödvändigt för ledare att bygga innovationsfrämjande strukturer och beteenden.  

 

5.6. Utförande 

Kärnuppgiften utförande berör organisationsstruktur och kontroll. I denna kärnuppgift ingår 

hur ledaren styr det dagliga arbetet men också hur arbetsplatsen är utformad rent praktiskt. 

Fördelarna med att arbeta i grupp eller par lyfts av samtliga respondenter. Samarbete har i 

tidigare forskning visats sig vara en nödvändig kvalitet för en skapande arbetsform (Austin & 

Devin, 2003) och Arad et al. (1997) menar att innovation gynnas av arbete i grupp. Detta är 

någonting som Åberg tar upp, dock menar han att grupparbete även kan medföra nackdelar. 

Om en av medlemmarna i gruppen inte utfört den del som utlovats kan detta påverka övriga 

gruppmedlemmar och även projektet i sin helhet. Åberg menar dock att detta kan förebyggas 

genom ständig kommunikation. Genom den så kallade sunt förnuft-principen försöker 

Johansson skapa en integrerad, hänsynsfull arbetsplats. Anställda skall använda principen i 

beslutsfattande för att kunna ta beslut som är gynnsamma för den anställdes kollegor, 

företaget som helhet, kunden och den anställdes privatliv. 
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Alla företag förutom Qurit AB sitter i, eller håller på att flytta till, öppet kontorslandskap. På 

EdgeGuide AB möbleras det ständigt om bland konsulterna då meningen är att de som jobbar 

i projekt ihop även skall sitta ihop. Detta kan ses som ett omedvetet sätt att inte hamna i fasta 

mönster och lära anställda att klara av förändringar vilket Hamel (2007) lyfter som en av 

ledarens viktigaste uppgift. Den enda VD som sitter i landskap är Johansson som menar att 

detta gynnar internt kunskapsutbyte. Genom denna placering är Johansson ständigt tillgänglig, 

dock anser varken denne eller övriga anställda att han i hög grad är involverad i det dagliga 

arbetet. Detta efterfrågas inte heller av de anställda, istället vill de att Johansson skall vara 

tillgänglig vid problem. Att som ledare finnas där vid problem poängteras av samtliga 

respondenter som en central del av deras ledarskap. 

 

Lannergård menar att ett tydligt ledarskap behöver finnas och påpekar att Qurit AB:s 

anställda ofta stämmer av med honom, exempelvis hur projekt skall genomföras och vilka 

anställda som skall arbeta med specifika projekt. Genom att anställa en ekonomichef gavs 

Åberg utrymme att arbeta mer operativt och på så sätt bli mer delaktig i arbetsgången. Till 

skillnad från övriga respondenter är Åberg alltid med på uppstartsmöten vid nya projekt och 

är således den av respondenterna som valt att ha störst delaktighet i arbetet med projekt. 

Överlag lämnas stort utrymme till autonomi i samtliga företag vilket enligt Arad et al. (1997) 

gynnar innovation. 

 

5.7. Implementering 

Kärnuppgiften implementering bygger på hur ledarskapet uppmuntrar kunskapsutveckling. 

Samtliga respondenter poängterar att det som ledare är betydelsefullt att visa uppskattning 

gentemot varje enskild anställd, men hur detta görs skiljer sig åt. Åberg menar att det är 

betydelsefullt att tillgodose det behov som finns internt och att ledaren visar att denne är 

engagerade i de anställdas arbete. På nearU AB har de utfört personlighetstester på de 

anställda i syftet att förstå vilket behov varje enskild anställd har av uppskattning. 

 

Lannergård anser att det är centralt att som ledare att förstå sig på den bransch i vilken 

projektet utförs och detta stöds av Olsson och Hemlin (2012) som pekar på vikten av att en 

ledare i kreativa miljöer skall vara väl förtrogen med sitt kunskapsområde. 
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5.8. Lärande 

Kärnuppgiften lärande rör utvärdering av projekt vilket kan göras på flera olika sätt. Samtliga 

av respondenterna nämner vikten av att under projektens gång kontinuerligt utvärdera arbetet. 

På grund av detta arbetar företagen lättrörligt och med sprintar, vilket gör att utvecklingen 

fungerar som en process där kunden ständigt är involverad. Utvärdering och lärande sker 

alltså löpande inom företagen, liksom inkrementella förändringar. Åberg menar att det i 

dagens läge accepteras att planen för hur problemet skall lösas inte är färdigställd vid 

projektets start. Att sätta upp fasta mål i ett tidigt stadie av en process är vidare någonting som 

Austin och Devin (2003) menar hämmar idérikedom. 

5.9. Utveckling av organisationen 

Utveckling av organisationen är en omfattande kärnuppgift som berör såväl 

organisationsstruktur som företagsstrategi. Enligt Arad (1997) gynnas innovation av platta 

organisationer och samtliga respondenter ser sin organisationsstruktur som platt. Exor IT-byrå 

AB är dock det enda företaget som arbetar helt utan projektledare och som inte heller har 

tydliga gränser för vad som är VD:ns uppgifter och vad som är konsultchefens. Enström 

förklarar att då båda är ansvarstagande och har ett bra samspel krävs inte detta.  

 

Att som ledare ge de anställda tid och resurser för innovationsarbete menar tidigare forskning 

vara av vikt (Ritchner et al., 2012). EdgeGuide AB:s ekonomiska situation och goda 

lönsamhet har skapat möjligheten att ge de anställda tid att utvecklas medan Lannergård 

förklarar att tid för kreativitet handlar just om en avvägning mellan intäkter kontra utgifter. 

Vidare menar Lannergård att det är gynnsamt med olika tankesätt på företaget, men att det 

behöver finnas en gemensam nämnare. Detta stöds av Aasen och Amundsen (2013) som 

menar att en balans mellan mångfald och konsensus är en förutsättning för innovation. 

Johansson är den enda av respondenterna som anser att struktur gynnar utveckling och menar 

att genom att arbeta strukturerat kommer utveckling att ske. När nya lösningar skall tas i drift 

menar även Arad et al. (1997) att en tydlig struktur kan ha en positiv effekt men att det i 

själva utvecklingsprocessen verkar hämmande. Detta motsäger Johanssons ställning kring 

organisationsstruktur. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras de teman som kunnat urskiljas från empirin. Diskussionen leder 

fram till slutsatsen som ämnar besvara syftet. Slutligen presenteras förslag för fortsatt 

forskning.  

6.1. Diskussion 

Utifrån empirin kan fyra återkommande teman urskiljas som centrala i det praktiska 

innovativa ledarskapet. Dessa teman rör lönsamhet, frihetskänsla hos de anställda, värdet av 

social kompetens samt internt kunskapsutbyte. 

 

Vikten av lönsamhet genomsyrar ledarnas praktiska ledarskap då aktiviteter främst görs för att 

företaget skall fortsätta att vara lönsamt. Exempelvis så är ledarna medvetna om företagens 

nisch och position på marknaden, vilket har betydelse för vilka innovationsprojekt som drivs. 

Projekt som inte passar in på företagets profil kan bli kostsamma och försaka lönsamheten. 

Att ständigt genomföra omvärldsanalyser för att hålla sig ajour med ny teknik är nödvändigt 

för att företagen inte skall tappa marknadsandelar. En stor del av omvärldsanalyserna rör 

därför kontakt med branschkollegor.  

 

Två av företagen arbetar delvis proaktivt. EdgeGuide AB framhåller att de i projekt med kund 

även ämnar skapa en grund för framtida produkter, så att ett kundprojekt i förlängningen kan 

leda till skapandet av en produkt som går att sälja även till andra kunder. På detta sätt kan 

innovation ske i samband med projekt som kunden betalar för. Indirekt betalar kunden 

därigenom företagets produktutveckling. Detta kan anses vara är ett sätt att möjliggöra 

kontinuerlig innovation utan att försaka lönsamheten. 

 

Samtliga företag utvärderar projekten löpande, vilket även detta kan ses som ett sätt att inte 

försaka lönsamhet. Istället för att genomföra ett projekt och sedan under en efterföljande 

utvärdering få insikten att projektet kunnat genomföras mer effektivt eller med mer 

fördelaktigt resultat, så sker utvärderingen löpande under arbetet med projektet. På detta sätt 

kan riktningen justeras under arbetet och risker för ineffektivitet minimeras. 

 

Även företagens ekonomiska incitament för anställda skulle kunna kopplas till företagens 

ovilja att försaka lönsamhet. Genom att koppla de anställdas löner till företagets övergripande 

prestation, som samtliga företag undantaget EdgeGuide AB gör, skapas en medvetenhet hos 
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de anställda om vikten av företagets ekonomi. Att som anställd lägga tid och energi på projekt 

som i längden inte är lönsamt har därigenom en ekonomisk effekt även för den anställde. 

EdgeGuide AB, som till skillnad från de övriga företagen inte har några ekonomiska 

incitament, betonar istället det ekonomiska utrymmet för kreativitet som ges och nämner 

vikten av att låta de anställda utvecklas inom företaget. Företaget menar att de fokuserar på att 

skapa ett humant arbetsklimat, där arbetet går att kombinera med familjeliv, vilket de anser 

inte är en självklarhet inom konsultbranschen. Detta kan då vara ett sätt att locka anställda.  

 

Lannergård menar att Qurit AB inte kan lägga för stort fokus på kreativt arbete som inte är 

direkt kopplat till projekt. Detta kan förklaras av att företaget i förhållande till övriga 

respondenter är ett förhållandevis ungt företag och därför är mer försiktiga med sina 

ekonomiska medel. Ledarnas fokus på lönsamhet kan anses bero på att genom att skapa en 

lönsam organisation ökas även utrymmet för att ge de anställda möjlighet till autonomi och 

kreativitet.  

 

Flera av företagen diskuterar frihetskänsla hos anställda som viktigt för utveckling. Hur 

denna känsla sedan skapas skiljer sig åt emellan företagen. nearU AB och Exor IT-byrå AB 

arbetar exempelvis med mer fria arbetstider där den anställde själv, i viss mån, har möjlighet 

att utforma sin arbetsdag. Hur detta påverkar den tid de anställda lägger på arbetet kan dock 

anses skilja sig åt emellan företagen. Exor IT-byrå AB arbetar i högre utsträckning med 

ekonomiska incitament jämfört med nearU AB. Då ett sätt för de anställda att erhålla en högre 

bonus är att ha högre andel debiterbar tid mot kund, kan de anställda på Exor IT-byrå AB vara 

mer villiga att arbeta övertid än de anställda på nearU AB. Samtidigt som detta system kan 

innebära ökad effektivitet och nya lösningar så kan det anses vara ett system som kräver 

mycket av den anställde och därför inte passar alla typer av människor. Enström nämner i 

intervjun att företaget, trots förhållandevis få anställda, har haft viss erfarenhet av 

personalomsättning vilket kan vara ett symptom på detta. Vidare använder Exor IT-byrå AB 

inte regelrätta projektledare och även detta kan kopplas till den betoning av frihetskänsla som 

Enström gör i intervjun. Genom att låta varje anställd ha kundkontakt låter företaget samtliga 

anställda känna ansvar för det egna arbetet 

 

Att ge anställda en känsla av frihet skulle även kunna göras genom mer praktiska åtgärder. 

Exempelvis låter Exor IT-byrå AB de anställda själva bestämma vilken dator eller 
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mobiltelefon de vill använda i arbetet, vilket för en person som använder tekniska hjälpmedel 

i sitt arbetet i en mycket hög utsträckning, kan anses vara av stor vikt. 

 

Arbetet i samtliga företag sker främst i grupp om minst två personer och respondenterna 

betonar att detta gör social kompetens till en betydelsefull egenskap hos de anställda. Att 

samtliga företag låter de anställda arbeta i grupp tyder på att detta anses vara ett fördelaktigt 

arrangemang vid produktutveckling. Samtliga företag, undantaget Qurit AB, tillämpar 

kontorslandskap på arbetsplatserna. Denna möblering kan anses leda till en naturlig 

socialisering, vilket i förlängningen även kan möjliggöra kunskapsutbyte. 

 

Aktiviteter med syftet att möjliggöra internt kunskapsutbyte är något som samtliga företag 

arbetar med. Intern kunskapsutbyte kan ske både genom direkta aktiviteter som möten men 

också, som tidigare nämnts, genom placering i kontorslandskap. EdgeGuide AB som låter de 

anställda byta plats beroende på hur projektgrupper sammansätts kan anses göra detta för att 

förmå de anställda att inte fastna i mönster samt skapa förmåga hos de anställda att hantera 

förändringar. Vidare kan den ständiga omförflyttningen vara ett sätt att förmå de anställda att 

lära känna varandra. Det kan anses att Exor IT-byrå AB, som beskriver hur en person som 

slutar ofta tar med sig en eller två till anställda, skulle kunna gynnas av ett liknande 

arrangemang. En ständig omförflyttning skulle kunna minska risken att en missnöjd anställd 

påverkar andra anställda till missnöje. 

 

Vidare betonas tillgänglighet som en central del av ledarskapet och samtliga respondenter 

anser sig ha god kontakt med de anställda samt stor insyn i deras arbete. Det kan anses att 

lyhördhet och nära kontakt med anställda kan möjliggöra för ledare att snabbt känna av 

eventuella förändringar i arbetsklimatet samt agera för att motverka negativa sådana. Att som 

ledare visa engagemang och intresse är något som tas upp både av respondenterna och 

tidigare forskning.  

 

En stor del av de praktiska aktiviteterna som ledarna i de fyra företagen utför kan anses 

handla om att skapa en miljö där de anställda är integrerade med varandra och har kunskap 

om övriga anställdas arbete. Det kan även anses att internt kunskapsutbyte är en förutsättning 

för produktutveckling i företagen.  
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6.2. Slutsats 

Denna studie har beskrivit och analyserat hur innovativt ledarskap utförs i praktiken i små 

innovativa IT-företag i Sverige. Studien har visat att innovativt ledarskap främst utförs för att 

skapa en arbetsmiljö där anställda är integrerade med varandra samt där internt 

kunskapsutbyte sker kontinuerligt och obehindrat. Studien visar även att vikten av att 

bibehålla lönsamhet genomsyrar ledarnas praktiska ledarskap och att aktiviteter utförs främst 

för att företaget skall vara lönsamt även i framtiden. Det utrymme som lämnas för kreativitet 

styrs i stor mån av ekonomiska begränsningar. Tidigare forskning har visat att hur det 

innovativa ledarskapet utförs beror delvis på ekonomiska begränsningar, vilket stöds av denna 

studies resultat. I likhet med tidigare studier lyfts även i denna undersökning vikten av 

samarbete och samspel. Slutligen visar denna studie att det är viktigt att ledarna arbetar med 

att bryta rutiner för att skapa en miljö där nytänkande premieras.  

 

Generaliserbarheten av studiens resultat är begränsat på grund av antalet undersökta företag. 

Dock har denna studie inte ämnat generalisera. Däremot kan de mönster som studien har 

påvisat möjligen återfinnas på företag som liknar de studerade och därigenom kan studien 

ligga till grund för framtida, mer extensiva studier av ämnet. 

 

6.3. Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna studera effekterna av de aktiviteter innovativa ledare utför. 

Denna studie undersöker enbart vad ledarna säger att de gör, inte vad konsekvenserna av detta 

blir. En sådan undersökning skulle kunna utföras genom intervjuer med såväl anställda som 

ledare. Vidare forskning skulle även kunna utöka det geografiska området för studierna i syfte 

att studera innovativt ledarskap på nationell nivå. Slutligen är antalet respondenter i denna 

studie begränsat och vidare forskning skulle kunna utöka antal undersökningsobjekt för att 

kunna dra mer generella slutsatser.   
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8. Bilaga 1 

 

Följande frågor baseras på de nio kärnuppgifterna i enlighet med Tidd et al. (2005).  

 

Allmänt: 

- Berätta om dig själv. 

- Hur länge har du arbetat på företaget och hur länge har du haft posten som VD? 

- Hur länge har företaget funnits? 

- Hur många anställda har företaget? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Berätta om företagets verksamheten. 

- Sker utveckling på företaget kontinuerligt? 

 

Igenkänning: 

- Studerar ni på företaget kontinuerligt trender i omvärlden? 

- [Om ja] Hur sker denna omvärldsanalys? 

- Hur involveras intressenter i omvärldsanalyser? 

- Vilken hänsyn tas till företagets marknadsposition vid omvärldsanalys? 

- Anser du att ni är öppna för att pröva nya tekniker på företaget? 

 

Inrättande: 

- Vilken är företagets unika produkt? 

- Hur ser er företagsstrategi ut? 

 

Anskaffande: 

- Använder ni externa aktörer för kompetensutveckling? 

- [Om ja] Hur sker detta? 

- Sker utvecklingen av produkter och tjänster vid arbete med kund? 

- [Om ja] På vilket sätt är kunden involverad i utvecklingen? 

 

Genererande: 

- Hur sker rekryteringen på företaget? 

- Vilka egenskaper söker du efter vid rekrytering? 
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- Vilka incitament använder ni på företaget? 

- Vilka strategier/resurser läggs på kompetensutveckling? 

- Hur uppmuntras kunskapsutbyte på företaget? 

- Med vilka medel bidrar du som ledare till en utvecklande miljö? 

 

Val: 

-  Hur involverad är du i den riktning olika projekt tar? 

- I vilken mån är du delaktig i dina kollegors dagliga arbete? 

- Vid ett nytt projekt, hur fungerar det när ni bestämmer er för hur arbetet skall utföras?  

- I vilken mån ges spelrum för nya idéer och nytänkande? 

- Hur är företagets strategi för att möta omvärldsförändringar utformad? 

Utförande: 

- Hur involverad är du i processen kring vilka projekt som antas? 

- Hur är arbetsplatsen utformad? 

- Sker arbetet på företaget i grupp eller enskilt?  

[Vid arbete i grupp] 

- Hur sker sammansättning av gruppen? 

- Hur integrerade är olika grupper med varandra?  

Implementering: 

- Som ledare, hur uppmuntrar du till kunskapsutveckling? 

Lärande: 

- Hur sker utvärdering under projektens gång? 

- Anser du att ni är nytänkande på företaget? 

- [Om ja] På vilket sätt?  

 

Utveckling av organisationen: 

- Hur ser du på ditt ledarskap? 

- Hur ser organisationsstrukturen ut? 

- Känner du att ni är öppna för att prova nya arbetssätt eller teknik i det dagliga arbetet   

- [Om ja] Hur tar detta sig i uttryck? 
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- Vilken sorts struktur anser du gynna utveckling? Motivera varför. 

- Den strukturen som i dagsläget finns på företaget, är det en struktur som du anser gynna 

utvecklingen? 

Avslutande fråga: 

- Vad gör du som ledare för att skapa en miljö där utveckling sker naturligt och är detta något 

som du anser dig aktivt arbeta med?  

 

 

 


