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Sammanfattning 

 
Titel: Kör du om, eller blir du omkörd? En kvalitativ studie om hur inställningen till 

och främjandet av ett innovative work behavior skiljer sig åt mellan chefer beroende på 

antal verksamma år i en organisation 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Malin Rosén och Amelina Söderberg 

 

Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2018 - maj 

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur inställningen till och främjandet 

av ett innovative work behavior skiljer sig åt mellan chefer beroende på antal 

verksamma år i en organisation. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod med utgångspunkt i den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med chefer i 

olika organisationer varav fem chefer har lång erfarenhet av sin organisation medan fem 

chefer har kort erfarenhet av sin organisation. Det empiriska materialet har sedan 

tematiskt tolkats och analyserats med hjälp av kodning och kategorisering. 

 

Slutsats: Studien visar att det finns skillnader mellan chefer med lång tid i en 

organisation och kort tid i en organisation. Chefer tenderar att bli mindre innovativa i 

takt med åren de spenderar i en och samma organisation och främjar i mindre 

utsträckning ett IWB, detta har i studien visat sig särskilt tydligt i stadiet för 

idégenerering samt stadiet för idérealisering. 

 

Studiens bidrag: Studien lämnar ett teoretiskt bidrag till forskningen i form av en 

modell som illustrerar organisationens väg till innovation genom främjande av ett IWB 

och vilka element som har betydelse och är viktiga för chefen att ta hänsyn till. Studien 

lämnar även ett praktiskt bidrag, främst riktat till chefer med lång tid i en organisation. 

Där lämnas förslag om att delegera ansvar för förändrings- och utvecklingsarbete, anlita 

extern konsultexpertis vad det gäller förändringsarbete samt förslag om att låta 

medarbetare genomföra personlighetstester för att identifiera vilka egenskaper som 

finns representerade i organisationen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning rekommenderas att studera 

organisationer under en längre period för att se vilket utfall genomförda förändringar får 

i organisationerna och om det skiljer sig åt beroende på om chefen i organisationen varit 

verksam längre eller kortare tid. Vidare lämnas förslag om att genomföra en liknande 

studie i en mer homogen kontext, med liknande organisationer vad det gäller styrning 

och storlek. Avslutningsvis föreslås även möjligheten att se till chefens personliga 

egenskaper och hur dessa påverkar inställningen till och främjande av ett IWB. 

 

Nyckelord: Innovation, innovativt arbetsbeteende, idégenerering, idéförmedling, 

idérealisering, innovationsförtroende, egenskaper, erfarenhet 
  



 

 

Abstract 

 
Title: Are you taking over, or being taken over? A qualitative study on how the attitude 

towards and promotion of innovative work behavior differ between managers 

depending on the number of years they have been active in an organization 

 

Level: Final thesis for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Malin Rosén and Amelina Söderberg 
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Aim: The purpose of the study is to increase understanding of how the attitude towards 

and promotion of innovative work behavior differ between managers depending on the 

number of years they have been active in an organization. 

 

Method: This study applies a qualitative method based on the hermeneutical science 

tradition. Ten semi-structured interviews have been conducted with managers in 

different organizations, five of whom have long experience in their organization, while 

five managers have short experience in their organization. The empirical material has 

been thematically interpreted and analyzed by means of coding and categorization. 

 

Conclusions: This study shows that there are differences between managers who have 

been in an organization for a long time and those who have been in an organization for a 

short time. Managers tend to be less innovative as they spend more time in the same 

organization and promote less of an IWB. This has been shown particularly clearly in 

the stages of idea generation as well as idea realization. 

 

Contribution of the thesis: This study provides a theoretical contribution to research in 

the form of a model that illustrates the organizations path to innovation through the 

promotion of IWB and illustrates elements that are of importance to the manager to take 

into account. The study also provides a practical contribution, primarily aimed to 

managers whom have been in an organization for a longer period of time. Proposals are 

submitted to delegate responsibility for change and development, utilize external 

consultancy expertise and proposals to allow employees to conduct personality tests to 

identify what characteristics that is represented in the organization. 

 

Suggestions for future research: For further research, it is recommended to study 

organizations over a longer period of time to see what the outcome is of changes being 

made in the organization and whether it is different depending on how long the manager 

has been in the organization. Another proposition is to conduct a similar study in a more 

homogenous context, with similar organizations in terms of governance and size. 

Finally it is also suggested that the managers personal characteristics and how they 

affect the attitude towards and promotion of IWB will be studied. 

 

Key words: Innovation, innovative work behavior (IWB), idea generation, idea 

promotion, idea realization, innovation trust, characteristics, experience 
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1. Inledning 

Du har precis kört fast på en lerig väg. Tidigare har det fungerat att bara gasa, men den lösningen 

hjälper inte den här gången. Kanske räcker det inte längre med en framhjulsdriven bil, du kanske 

behöver byta upp dig? Du kanske måste prova en annan växel, byta förare eller ta hjälp av någon 

för att komma loss? Kanske behöver du sätta dig i passagerarsätet och låta någon annan köra för att 

se var den personen kan ta dig och bilen? Någon kör om dig, kanske för att de hade en bättre bil. 

Kanske hade de en förare som sett väderprognosen, varit förberedd för regnet som skulle komma 

och förutspått den gyttja som skulle uppkomma på den väg som du precis kört fast på. Din gamla, 

till synes tillförlitliga bil har ju alltid fungerat tidigare, varför fungerar den inte nu? Är det kanske 

dags att testa nya vägar? Hamnade du kanske i den här situationen på grund av ett låst tankesätt till 

följd av flera års åkande på samma väg, i samma bil? Denna metafor kan liknas med hur chefer i  

organisationer fastnar i gamla mönster och vanor och således blir blinda för vilka innovativa 

förändringar verksamheten är i behov av. För att undvika att hamna i en liknande situation är det 

viktigt att som organisation kontinuerligt arbeta med förändring och utveckling. Hur chefen arbetar 

med detta och i vilken utsträckning chefen främjar ett beteende hos sina anställda som frambringar 

innovativa lösningar är betydande för verksamhetens framtid. 

1.1 Bakgrund 
 

Arbete med och främjande av innovation är enligt tidigare forskning angeläget för dagens 

organisationer, då utveckling och nytänkande har stor inverkan på deras tillväxt och överlevnad 

(Van de Ven, 1986; Leitch, Hill & Neergaard, 2010; Wright & Stigliani, 2012 & Shih & Susanto, 

2017). I praktiken har innovation stor betydelse för organisationer och det har även visat sig att 

området har blivit allt mer framstående inom forskningen. Anderson, Potočnik och Zhou (2014) 

hävdar att mängden forskning om innovation har ökat drastiskt sedan 2002 och att 

uppmärksamheten för ämnet fortsätter att växa. Innovation är enligt Anderson et al. (2014) ett 

komplext fenomen innehållandes flera olika faser som kräver ett skickligt ledarskap för att 

maximera dess fördelar. Frågan om vad innovation är och varför det är viktigt har varit på tapeten 

under en längre tid, svaret på frågan har utvecklats och är inte längre vad det en gång var. Zahra 

(2016) belyser Van de Vens inverkan på denna utveckling och hävdar att Van de Vens banbrytande 

forskning om innovation har reviderat vår tids uppfattning om ämnet. Genom att sammankoppla 

existerande teorier med praktisk tillämpning har Van de Ven enligt Zahra (2016) skapat en ny 

uppfattning om innovation som en process, något som gett slagkraftiga resultat och i stort sätt 

förkastat tidigare teorier kring att innovation enbart handlar om produktion på en marknad. 
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Van de Ven och Poole (2000) beskriver innovationsprocessen som sekvenser av händelser som 

uppkommer när människor inom en organisatorisk kontext interagerar med andra för att utveckla 

och genomföra sina idéer om innovation. Denna skildring av innovationsprocessen skiljer sig från 

den tidigare existerande bilden av att innovation endast kan ses som ett materiellt fenomen. Det är 

just denna syn på innovationsprocessen som vi intresserat oss för och det är således även detta 

tankesätt vi anammar i vår fortsatta studie. Vi kommer fortsättningsvis att fokusera på 

underliggande faktorer som påverkar innovationsprocessen, utveckling och nytänkande snarare än 

innovation i fråga om produktion. Under innovationsfrämjande arbete är chefen av stor betydelse, 

genom att dennes beteende och agerande har inflytande på både arbetsklimat och medarbetare 

(Shalley & Gilson, 2004; De Jong & Den Hartog, 2007 & Isaksen & Ekvall, 2010).  

 
1.2 Problemdiskussion 
 

Hur, varför och under vilka förutsättningar företag växer är enligt Wright och Stigliani (2012) 

underliggande processer som bör studeras för att en förståelse för ekonomisk tillväxt ska uppstå. 

Tillväxt kopplas ofta samman med innovation, ett begrepp med flertalet betydelser beroende på vem 

som tillfrågas, men som definieras av Van de Ven (1986) som utveckling och genomförande av nya 

idéer, utfört av personer som samspelar med andra inom en organisation. Vidare hävdar Van de Ven 

(1986) att så länge en idé uppfattas som ny av de involverade personerna så är det en innovation, 

även om utomstående individer snarare ser den som en imitation av det som redan finns någon 

annanstans. Fortsättningsvis belyser Van de Ven (1986) vikten av innovation i fråga om social och 

ekonomisk utveckling, något som styrks av Shih och Susanto (2017) som menar att kreativitet och 

innovation är nödvändigt för organisationers långsiktiga överlevnad. 

 

Niu (2014) hävdar att forskningen kring innovation har genomgått en betydande förändring. 

Forskningen har gått från att fokusera på innovation i fråga om skapandet av produkter på en 

marknad, till att rikta uppmärksamheten mer mot interna faktorer som främjar ett innovativt 

beteende hos individer (Niu, 2014). När detta studeras används begreppet Innovative Work 

Behavior (IWB), vilket enligt Woods, Mustafa, Anderson och Sayer (2017) är ett användbart 

verktyg för att ta reda på vilken effekt innovativt arbetsbeteende och olika personlighetsdrag har på 

organisationer. Woods et al. (2017) menar i likhet med Janssen (2000) att IWB i huvudsak studerar 

tre olika beteenden; idégenerering, idéförmedling och idérealisering, vilka representerar tre olika 

stadier av innovationsprocessen. Shih och Susanto (2017) hävdar att innovativt arbetsbeteende i 

grupp är betydande för utvecklingen av organisationer, och att innovation påverkas av i vilken 

utsträckning beslutsfattare väljer att involvera arbetsgruppen och sina anställda i de beslut som tas. 
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Shanker, Bhanugopan, van der Heijden och Farrell (2017) anser att det är nödvändigt för 

organisationer att främja innovation genom att utveckla beteenden med hjälp av interna processer 

likväl som att utveckla nya produkter och tjänster på en marknad. 

 

För att främja ett innovativt beteende spelar arbetsmiljön och det rådande klimatet på arbetsplatsen 

en betydande roll (Janssen, 2000). Att erhålla en innovativ, stimulerande och tillåtande arbetsmiljö 

är enligt Shanker et al. (2017) av stor vikt. Detta går i linje med Isaksen och Ekvalls (2010) 

uppfattning om att avsiktlig hantering av organisatoriska klimat som syftar till att stödja innovation 

är en utmaning för chefer i organisationer. Vidare menar Isaksen och Ekvall (2010) att ett 

innovationsfrämjande klimat hjälper medarbetare att utveckla varandras idéer och förslag, vilket i 

sin tur skapar konkurrensfördelar och förbättrade prestationer inom en organisation. Även De Jong 

och Den Hartog (2010) belyser medarbetarens roll genom att hävda att individuella handlingar är 

avgörande för organisationers utveckling. Enligt Bysted (2013) samt Afsar, Badir och Muddassar 

Khan (2015) kan ett innovationsfrämjande klimat som innehåller en gemensam syn på innovativa 

idéer som något positivt och accepterat, beskrivas genom begreppet innovationsförtroende. När det 

råder innovationsförtroende på en arbetsplats är inställningen till förändring och utveckling 

enhetligt positiv, och det råder inga tvivel om att nya idéer är välkomna (Afsar et al., 2015). 

 

För att en organisation ska växa, eller ens överleva i den konkurrens som råder i dagens samhälle 

krävs det enligt Shih och Susanto (2017) ett kontinuerligt arbete med innovation, ett ständigt 

förändrings- och utvecklingsarbete. För att göra detta krävs ett visst beteende hos organisationens 

medarbetare, vilket påverkas av klimatet på arbetsplatsen (Janssen, 2000; Isaksen & Ekvall, 2010 & 

Shanker et al., 2017). Vem bör då ansvara för detta och vem har den mest betydande rollen i detta 

arbete? Enligt flertalet forskare, däribland Shalley och Gilson (2004) samt De Jong och Den Hartog 

(2007), är svaret chefen. Chefens inställning, beteende och agerande har enligt De Jong och Den 

Hartog (2007) stor inverkan på medarbetarnas innovativa beteende. Hur chefen arbetar för att 

främja ett innovativt beteende gör skillnad för hur medarbetarnas innovativa förmågor tar sin 

skepnad, och det påverkar även medarbetarnas vilja och möjlighet till att prestera på ett innovativt 

plan. Att chefens ledarskap har stor inverkan på medarbetarnas innovativa beteende styrks även av 

Shalley och Gilson (2004) som hävdar att när individer får tydliga direktiv av sin chef om att 

idéutveckling anses vara viktigt kommer de i hög grad agera utifrån det. 

 

Papadakis, Lioukas och Chambers (1998) menar att karaktärsdrag hos en organisations 

beslutsfattare i stor utsträckning har en koppling till innovation. Hur erfarenhet som egenskap hos 

beslutsfattaren spelar roll kan dock diskuteras, något som Bower (2007) poängterar genom att hävda 
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att en chef med lång erfarenhet av en organisation och dess anställda sällan uppfattar vilka behov av 

förändringar som finns i organisationen. En chef med lite eller obefintlig erfarenhet av en 

organisation ser enligt Bower (2007) ofta behovet av förändringar, men har istället desto mindre 

kunskap om företaget och därmed problem att främja dessa. Bowers (2007) påstående om att lång 

erfarenhet av en organisation kan leda till bristfälliga förändringar kan kopplas samman med Lee 

och Kelleys (2008) argument om att lång tid i en organisation kan leda till rutinmässig 

problemlösning, vilket i sin tur riskerar att medföra ett låst tankesätt. Mumford (2000) samt Ng och 

Feldman (2013) menar i motsats till Bower (2007) och Lee och Kelley (2008) att lång erfarenhet 

hos chefer medför något positivt i fråga om förändring och utveckling, exempelvis genom kunskap 

och kompetens. Hur dessa skillnader egentligen ser ut och förhåller sig till varandra leder fram till 

studiens syfte.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur inställningen till och främjandet av ett innovative 

work behavior skiljer sig åt mellan chefer beroende på antal verksamma år i en organisation.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som är av relevans för studien. Till en början kommer 

begreppet innovation att definieras, tillsammans med en beskrivning av hur synen på begreppet har 

förändrats med tiden. Därefter kommer innovative work behavior (IWB) och dess tre steg att 

förklaras, följt av en beskrivning av värdefulla komponenter att arbeta med för att skapa ett IWB på 

en arbetsplats. Dessa värdefulla komponenter är hänsynstagande till de anställdas personliga 

egenskaper och skapande av innovationsförtroende. Sedermera beskrivs chefens roll i detta arbete, 

samt teorier om hur erfarenhet av en organisation kan påverka detta. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande egenkonstruerad teoretisk modell. 

 

2.1 Innovation 
 

Hur förklaras innebörden av innovation och vad är innovation? Något som visar sig tydligt i tidigare 

forskning är att vi troligtvis aldrig kommer få ett enhetligt svar på denna fråga, där alla forskare är 

eniga om vad som faktiskt är den korrekta definitionen. Vad flertalet forskare på området dock är 

överens om är att innovation är ett viktigt inslag i den ekonomiska tillväxten, samt att innovation 

har en betydande effekt på organisationers överlevnad (Van de Ven, 1986; Leitch, Hill & 

Neergaard, 2010; Wright & Stigliani, 2012; Somech & Khalaili, 2014; Shih & Susanto, 2017 & 

Widmann & Mulder, 2018). Gault (2018) tydliggör innovationens viktiga roll i dagens samhälle 

genom att hävda att innovation mildrar klimatförändringar, främjar hållbar utveckling, tillväxt och 

social sammanhållning. Vidare hävdar Gault (2018) att innovation har definierats på olika sätt 

genom tiden, i olika sammanhang, sektorer och branscher. Att definitionerna är många leder till en 

problematik i att veta var man ska börja sitt sökande efter en användbar definition som generellt sett 

kan anses applicerbar på hela ekonomin (Gault, 2018). 

Går vi tillbaka till 1900-talets första halva kan vi bland annat se Schumpeters (1934:1983) teori om 

att innovation handlar om nya produkter och tjänster på en marknad. Denna syn har på senare tid 

ansetts vara aningen förlegad (Van de Ven, 1986 & Niu, 2014). Van de Ven (1986) menar att 

innovation inte behöver vara något storslaget, utan att alla nya idéer inom en organisation eller 

grupp bör ses som en innovation just där och då, även om idén redan är känd inom andra grupper 

och kontexter. Niu (2014) stödjer Van de Vens (1986) teori och poängterar hur bilden av innovation 

har förändrats, från att enbart syftat på skapande av produkter på en marknad, till att mer handla om 

att främja ett beteende som leder till förändring, utveckling och nya idéer. Den mer moderna bilden 

av innovation kan enligt Zahra (2016) samt Van de Ven och Poole (2000) beskrivas som en process, 

vilken genom interaktion mellan människor skapar utveckling. Resultatet av denna process behöver 

nödvändigtvis inte leda till en ny produkt, tjänst eller ekonomisk vinst, utan kan likväl leda till små 
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förändringar i sättet att jobba, arbetsmiljö eller liknande (Van de Ven & Poole, 2000 & Zahra, 

2016). Messmann och Mulder (2012) beskriver innovation som lösningar, som i skepnad av nya 

produkter eller processer för personer, lag eller organisationer, kan vara användbara för att ta sig an 

utmaningar eller förbättra det nuvarande läget. 

Kontentan av den förändring som skett på området kan i dagsläget beskrivas som att begreppet 

innovation likväl kan handla om förändring och utveckling inom organisationer i en vidare mening, 

som output i storslagna produkter på en marknad (Van de Ven, 1986; Van de Ven & Poole, 2000; 

Niu, 2014 & Zahra, 2016). Gault (2018) hänvisar till OECD (2005) och den definition som sedan 

2005 används vid mätning av innovation inom näringslivet. Här beskrivs innovation som 

genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt, process, marknadsföringsmetod, eller en 

ny organisationsmetod i affärssammanhang, på arbetsplatsen eller i externa relationer (Gault, 2018). 

Denna definition tyder på att dagens generella syn på innovation kan anses vara mer än bara nya 

produkter och tjänster. Detta är således även vad som genomgående kommer att anammas i denna 

uppsats, genom en förenkling av dess innebörd. Vi kommer genom denna definition behandla 

ämnet med utgångspunkt i att innovation är synonymt med förändrings- och utvecklingsarbete i 

organisationer. Anledningen till detta är en tro om att intervjupersonerna i vår studie känner sig mer 

bekväma med, samt kan identifiera sig mer med ”förändrings- och utvecklingsarbete” än med 

begreppet ”innovation”, trots dess liknande innebörd. 

 

2.2 Innovative Work Behavior 
 

För att organisationer ska lyckas angripa de utmaningar som skapas av global konkurrens och 

förväntningar från kunder och marknader krävs utveckling av innovationer (Messman & Mulder, 

2012; Somech & Khalaili, 2014 & Widmann & Mulder, 2018). Utveckling av innovationer sker 

genom att anställda inom en organisation skapar nya lösningar (Messman & Mulder, 2012). För att 

lyckas med detta fordras enligt Messman och Mulder (2012) samt Widmann och Mulder (2018) ett 

innovative work behavior (IWB), ett innovativt arbetsbeteende som sätter sin prägel på 

arbetsplatsen och som tillåter nytänkande. IWB förklaras av Messman och Mulder (2012) och 

Widmann och Mulder (2018) som fysiskt och kognitivt agerande som utförs av arbetstagare inom 

en arbetskontext, för att uppnå innovationsutveckling. 

2.2.1 Idégenerering, idéförmedling och idérealisering 

 

IWB hos anställda har av flertalet forskare, däribland Janssen (2000) och Woods, Mustafa, 

Anderson och Sayer (2017) karakteriserats som en unik organisatorisk tillgång. Ett förstärkt IWB 

bidrar till organisatorisk framgång i dynamiska miljöer, vilket motiverar organisationer till att nyttja 
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och främja deras medarbetares kreativa och innovativa potential (Janssen, 2000). Woods et al. 

(2017) hävdar i likhet med Janssen (2000) att IWB består av tre dimensioner; idégenerering, 

idéförmedling och idérealisering. Innovation börjar enligt Janssen (2000) alltid i idégenerering, 

vilket innebär uppkomsten av nya och användbara idéer som ofta grundas i upplevda 

arbetsrelaterade problem eller framväxande trender. Nästkommande beteende, idéförmedling, 

handlar om att föra sin idé vidare till inblandade personer inom den plattform man agerar (Janssen, 

2000). Janssen (2000) beskriver det som att bygga en allians av supportrar för sin idé. Den tredje 

delen, idérealisering, förklaras av Janssen (2000) som att skapa en modell av den innovation som 

ska tillämpas inom en arbetsroll, grupp eller organisation. Janssen (2000) menar att dessa steg och 

denna ordning är utgångspunkten för IWB, men att stegen emellanåt kan varieras, och att processen 

kan vända och gå tillbaka ett steg innan den fortsätter framåt. 

 

Messman och Mulder (2012) samt Widmann och Mulder (2018) tar i likhet med Janssen (2000) 

samt Woods et al. (2017) upp idégenerering, idéförmedling och idérealisering som viktiga 

kategorier för IWB, och hävdar att dessa måste uppnås för att en framgångsrik utveckling av 

innovationer ska säkerställas. Dessa tre kategorier följer enligt dessa forskare inte en linjär ordning, 

de hävdar att IWB inte sker som en ordnad process utan kan gå fram och tillbaka mellan de olika 

stegen (Messman & Mulder, 2012 & Widmann & Mulder, 2018). Messman och Mulder (2012) och 

Widmann och Mulder (2018) poängterar innovationsutvecklingens komplexitet och beskriver det 

som en kaotisk process med sammankopplingar mellan kategorier och aktiviteter. Vidare menar 

Messman och Mulder (2012) i överensstämmelse med Widmann och Mulder (2018) att IWB kräver 

flera anställdas engagemang, och att det inte räcker med att en anställd uppvisar detta beteende. 
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Figur 1. Förklarande modell av IWB och dess tre dimensioner. Egen konstruktion.  

 

 

Figur 1 illustrerar IWB och dess tre dimensioner av beteenden som innefattar idégenerering, 

idéförmedling och idérealisering. Dessa tre beteenden representerar tre olika stadier, och kommer 

därmed ofta i en särskild ordning. Dock kan det hela ses som en ständigt pågående process, vilket 

kan medföra att stadier ibland kan flyta samman. Det är heller inte alltid givet att ordningen följs, en 

idé kan genereras, förmedlas och sedan återigen hamna i idégenereringsstadiet för omarbetning. 

Detta kan gälla samtliga steg av IWB, vilket pilarna visar. 

 

2.3 Komponenter att arbeta med för att stärka organisationens IWB 
 

För att en organisations IWB ska vara starkt och framgångsrikt krävs ett beteende och engagemang 

för innovation hos flera av organisationens anställda (Messman & Mulder, 2012 & Widmann & 

Mulder, 2018). Det räcker dock inte att enbart se till idégenerering, idéförmedling och 

idérealisering, för att lyckas med dessa tre dimensioner av IWB behövs även en förståelse för vilka 

komponenter som påverkar dem. För att en organisation ska utveckla sina anställdas IWB till högsta 

möjliga nivå och lyckas frambringa den potential som finns inom organisationen måste chefen 

enligt Hammond, Neff, Farr, Schwall och Zhao (2011) på ett eller annat sätt arbeta med de 

anställdas förutsättningar för ett innovativt beteende. 

 

IWB

1.
Idégenerering

3.
Idérealisering

2.
Idéförmedling
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Anderson, Potočnik och Zhou (2014) menar att individuella skillnader i personlighetsdrag hos en 

organisations anställda är en stark komponent som påverkar de tre dimensioner som är innebörden 

av IWB. Oavsett vilka personliga egenskaper de anställda har så är det enligt George och Zhou 

(2001) situationen och miljön som avgör hur dessa egenskaper framhävs och återspeglas i 

organisationer, varför det är av yttersta vikt att behandla olika personligheter på olika sätt för att 

främja ett IWB. Vidare beskriver Hammond et al. (2011) detta som att det är den enskilda individen 

som skapar idéer, men det är organisationen som måste ta reda på hur de olika individerna fungerar 

och skapa villkor som gynnar idéskapandet. 

 

Ytterligare en aspekt som är viktig att behandla på rätt sätt för att främja IWB är arbetsklimatet. 

Bysted (2013) förklarar ett gott arbetsklimat för IWB som ett arbetsklimat präglat av 

innovationsförtroende. Ett klimat som främjar innovationsförtroende leder enligt Bysted (2013) till 

att medarbetarna känner sig fria till att introducera nya idéer eftersom de är medvetna om att deras 

omgivning kommer att reagera positivt på detta. Begreppet innovationsförtroende beskrivs även av 

Afsar, Badir och Muddassar Khan (2015) som en rådande positiv uppfattning och acceptans av 

innovativa idéer. Vidare menar Afsar et al. (2015) att en organisations samtliga anställda måste 

acceptera IWB som ett värdefullt beteende som gynnar den övergripande organisationen. Det är 

därmed en fråga om allmän acceptans, ett rådande klimat inom en organisation.  

 

Hänsynstagande till personliga egenskaper hos anställda samt ett arbetsklimat som präglas av 

innovationsförtroende är två element som är betydande för samtliga delar av IWB. Genom att arbeta 

med personliga egenskaper (Baer, 2010; Hammond et al., 2011; Anderson et al., 2014 & Woods et 

al., 2017) och ett arbetsklimat präglat av innovationsförtroende (Bysted, 2013 & Afsar et al., 2015) 

främjas organisationens IWB, varför en djupare genomgång av teori kring dessa två element nedan 

kommer att presenteras.  

2.3.1 Hänsynstagande till personliga egenskaper hos anställda 

 

För att kategorisera olika personlighetsdrag inom innovationsforskningen är ”The Big Five 

personality factors” ett användbart verktyg, vilket chefer kan använda sig av för att identifiera 

personlighetsdrag hos sina anställda (Woods et al., 2017). Teorin brukar även kallas för 

femfaktormodellen, och förkortas till FFM (Judge, Rodell, Klinger, Simon & Crawford, 2013). 

FFM är enligt Woods et al. (2017) en välkänd teori som innefattar fem personliga egenskaper. 

Dessa fem egenskaper är samvetsgrannhet, extraversion, neuroticism, vänlighet och öppenhet 

(Judge et al., 2013 & Woods et al., 2017). Två av dessa är särskilt väsentliga när det kommer till 

IWB, nämligen öppenhet och samvetsgrannhet. Enligt Baer (2010) samt Woods et al. (2017) 
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existerar en relation mellan dessa två personlighetsdrag och IWB som är empiriskt bevisad. I och 

med detta är det således dessa egenskaper som chefer främst bör försöka identifiera hos sina 

anställda och arbeta utifrån, i syfte att på bästa sätt främja ett IWB (George & Zhou, 2001). För att 

veta hur man som chef bör arbeta med dessa två personlighetsdrag är det därmed centralt att skapa 

en djupare förståelse för hur dessa egenskaper hänger ihop med IWB, och hur sambanden 

däremellan ser ut (Woods et al., 2017). 

 

Öppenhet 

Tidigare forskning menar att det föreligger ett förhållande mellan öppenhet och IWB, en relation 

som grundas i att den personliga egenskapen öppenhet positivt bidrar till IWB (George & Zhou, 

2001; Baer, 2010; Hammond et al., 2011 & Woods et al., 2017). Människor med öppenhet som en 

framträdande personlig egenskap är enligt Judge et al. (2013) och Woods et al. (2017) fantasifulla 

och flexibla i sitt tänkande. Hammond et al. (2011) hävdar att öppenhet under en längre tid varit den 

mest undersökta personlighetsfaktorn, och att individer med den personliga egenskapen öppenhet 

har hög intellektuell nyfikenhet vilket gör att de inte frånsäger sig chanser till att erhålla nya 

erfarenheter. Detta går i linje med George och Zhou (2001) som menar att dessa individer är mer 

benägna att acceptera nya idéer och förändringar, vilket förstärker IWB.  

 

I likhet med George och Zhou (2001), Hammond et al. (2011) och Woods et al. (2017) hävdar Baer 

(2010) att den personliga egenskapen öppenhet förstärker IWB, vilket i sin tur förbättrar 

organisationers resultat och framtidsutsikter. I samband med detta uppkommer enligt Baer (2010) 

dock en risk i att dessa öppna personer tas för givet av sin chef. Baer (2010) menar att även dessa 

personer behöver uppmuntran för att fortsätta vara nytänkande. Att ta del av den befintliga 

forskningen och de teorier som finns om sambandet mellan öppenhet och IWB medför enligt Baer 

(2010) även det en fara, då chefer tror att anställning av enbart öppna personer löser en 

organisations alla problem. Den personliga egenskapen öppenhet kan uppfattas som en 

framgångssaga, det bör teoretiskt sett leda till en ljus framtid för organisationen (George & Zhou, 

2001; Baer, 2010; Hammond et al., 2011 & Woods et al., 2017). Vad Baer (2010) menar är att detta 

tillvägagångssätt inte står sig särskilt starkt i sin ensamhet. För att främja innovation och 

nytänkande krävs det enligt Baer (2010) ansträngningar från ledningens håll som syftar till att 

uppmuntra anställda till att aktivt skapa relationer och perspektiv som hjälper dem att utveckla sina 

idéer. Baer (2010) menar att även individer med öppenhet som framträdande egenskap behöver stöd 

och uppmuntran för att fortsätta vara innovativa.  
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Samvetsgrannhet 

Människor med samvetsgrannhet som framträdande personlig egenskap tenderar enligt Judge et al. 

(2013) att vara organiserade, pålitliga och regelbundna. Samvetsgrannhet syftar enligt Woods et al. 

(2017) till arbetsprestanda, en struktur där det finns ett ordnat, planbundet och pålitligt arbetssätt. 

Detta arbetssätt strider mot de typer av beteenden som är starkt förknippade med innovation 

(Woods et al., 2017). Woods et al. (2017) menar att samvetsgrannhet ofta hämmar idégenerering av 

nya lösningar på problem. En forskare som ställer sig emot detta argument är Niu (2014) som tillhör 

den minoritet av teori som hävdar att samvetsgrannhet är positivt relaterat till IWB. Synen att 

öppenhet generellt sett leder till hög grad av kreativt beteende, och att samvetsgrannhet tenderar att 

leda till motsatsen, är enligt George och Zhou (2001) den mest representerade inom forskningen. 

Vidare hävdar George och Zhou (2001) att samvetsgrannhet fördelaktigt kan bidra till IWB i 

specifika fall, men att detta i verkligheten inte sker särskilt ofta. 

 

George och Zhou (2001) menar att situation och miljö är avgörande för hur samvetsgranna individer 

agerar inom en organisation. Trots att dessa individer enligt Woods et al. (2017) i grund och botten 

anses vara planbundna, ordnade och inte särskilt nytänkande, så är det i George och Zhous (2001) 

mening möjligt att få dem att agera mer eller mindre kreativt. George och Zhou (2001) hävdar att 

samvetsgranna individers kreativitet går att påverka, beroende på hur chefen agerar och 

kommunicerar. Exempelvis menar George och Zhou (2001) att när chefer kontrollerar och bevakar 

samvetsgranna medarbetare uppvisar dessa individer en ännu lägre nivå av kreativt beteende än 

tidigare. Enligt George och Zhou (2001) finns det en naturlig förklaring till detta, nämligen att 

känslan av att chefen bevakar de anställda stärker samvetsgranna individers lust till att anpassa sig 

och uppträda i enlighet med vad de tror förväntas av dem. I samband med detta hävdar George och 

Zhou (2001) att den låga grad av spontanitet och nytänkande som dessa medarbetare besitter 

kommer att tonas ned ytterligare. Om det finns en intention hos en chef att få sina samvetsgranna 

medarbetare att uppvisa ett starkare IWB är det därmed av vikt att förstå hur dessa individer agerar i 

olika situationer (George & Zhou, 2001). George och Zhou (2001) betonar även vikten av att inte 

försöka förändra sina medarbetare till något de inte är, utan att det snarare handlar om att se till 

situationen och att som chef kommunicera på olika sätt beroende på vilken personlig egenskap som 

är mest framträdande hos den individ chefen syftar att nå fram till.  

 

2.3.2 Arbetsklimat präglat av innovationsförtroende   

 

Det finns en mängd tidigare forskning som påvisar ett samband mellan personliga egenskaper och 

IWB, däribland från George och Zhou (2001), Baer (2010), Anderson et al. (2014) och Woods et al. 
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(2017). Viktigt att ha i åtanke är enligt Baer (2010) även andra omständigheter som kan påverka, 

varav arbetsklimatet är en. George och Zhou (2001) poängterar chefens roll inom detta genom att 

belysa dennes ansvar för arbetsklimatet. I ett klimat där de anställda inte får stöd från sina chefer 

och där även de mest kreativa och intressanta idéer bemöts med kritik och pessimism, kommer de 

anställdas IWB att försämras (George & Zhou, 2001). Bysted (2013) poängterar vikten av en 

gemensam syn på innovation som meningsfullt för att IWB ska skapas eller förstärkas inom en 

organisation. Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan chef och anställda om hur de bör arbeta 

med innovation menar Bysted (2013) att effektiviteten kommer att minska och det kommer således 

leda till negativa resultat. För att undvika detta är organisationens interna miljö och arbetsklimat av 

yttersta vikt (Bysted, 2013).  

 

Bysted (2013) poängterar hur angeläget det är för ledningen att skapa ett arbetsklimat som 

kännetecknas av innovationsförtroende. Under rätt förutsättningar menar Bysted (2013) att IWB 

kan bidra med gränslösa fördelar för organisationen, och att chefen måste förstå förhållandet mellan 

mentalt engagemang och självständighet i jobbet som drivkraft för IWB. Ett klimat präglat av 

innovationsförtroende och en gemensam syn på betydelsen av innovativt beteende, gör 

organisationer redo för innovation på alla nivåer (Bysted, 2013). Bysted (2013) hävdar att detta inte 

är något som en chef kan arbeta med under en period, utan det krävs ett aktivt, ständigt pågående 

arbete med detta för att utfallet ska bli positivt för organisationen. Det perspektiv som Bysted 

(2013) menar att chefer bör utgå från är att organisationen ständigt ska syfta till att skapa 

förutsättningar för sina anställda att arbeta innovativt, och att ingen anställd ska se innovation som 

ett hot. Chefens roll i frågan om IWB på arbetsplatsen är enligt Bysted (2013) därmed central, vilket 

är i enlighet med George och Zhou (2001) samt Hammond et al. (2011).  

 

2.4 Chefens roll 
 

För att de ovan beskrivna komponenterna ska bli fördelaktiga för IWB och ge ett positivt utfall 

måste chefen agera och arbeta för detta (George & Zhou, 2001; Hammond et al., 2011 & Bysted, 

2013). Krause (2004) hävdar att det avgörande villkoret för att ett innovativt beteende ska uppträda 

inom en organisation är att chefen bedömer att det finns en situation som behöver förändras, och att 

chefen är mottaglig för dessa förändringar. Om inte chefen har denna inställning kommer inte heller 

de påverkande komponenterna som ovan skildrats främja IWB, då chefen har inflytande på dessa 

(George & Zhou, 2001; Hammond et al., 2011 & Bysted, 2013). 
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Enligt Krause (2004) föreligger även ett ansvar hos chefen gällande kommunikation inom 

organisationen som tydliggör vilken inställning som finns till innovation, vilken bör vara påtaglig 

genom alla steg av den hierarkiska ordningen. Krause (2004) menar att det är av stor vikt att chef, 

resursfördelare och medarbetare har samma syn gällande inställning till innovation samt hur det 

nuvarande läget ser ut i organisationen, för att chefen ska kunna avgöra och bedöma situationer på 

bästa möjliga sätt. Även Schneider (1987) anser att organisationen, särskilt i föränderliga tider, 

måste veta vart de har sina medarbetare och vilka egenskaper som finns att tillgå. Samtliga individer 

på en arbetsplats måste vara på samma bana, en uppgift som till stor del faller på den ansvarige, 

vilket i de flesta fall är chefen (Schneider, 1987). Exempelvis kan den externa miljön och 

marknaden förändras, och i detta läge är det viktigt för chefer att vara medvetna om sina 

medarbetares kompetenser och egenskaper, för att undvika negativa påföljder (Schneider, 1987). 

 

Fortsättningsvis hävdar Krause (2004) att en chef som i hög grad flyr från förändringar negativt 

påverkar det innovativa beteendet som präglar organisationen. Detta händer när chefen gör den 

primära bedömningen att det behövs en förändring, men när förslag till förändring framförs flyr 

chefen istället för att gå vidare med idén. Anledningen till detta är enligt Krause (2004) ofta brist på 

situationskontroll, problemet ligger inte i dåliga eller få idéer från medarbetarna, utan i att chefen 

inte är tillräckligt insatt i den rådande situationen. I detta skede testas inte idéerna, de utvecklas inte 

för att generera en omarbetad idé, utan chefen väljer att släppa dem helt (Krause, 2004). Krause 

(2004) menar att det inte alltid är helt uppenbart när detta sker, det kan komma i flera olika former 

av undvikande beteende, något som får medarbetare att tappa hoppet och som fortsättningsvis 

hämmar deras innovativa beteende. Chefens beteende har därmed en betydande inverkan på både 

medarbetare och organisationen. Att som chef fly från situationen kan exempelvis visa sig i att 

nytänkande och utveckling läggs åt sidan för att ersättas av ett arbetssätt som snarare präglas av en 

rutinmässig process (Krause, 2004). 

 

Krause (2004) är inte ensam om att poängtera chefens betydelse för medarbetarnas fortsatta 

motivation och innovativa arbetsbeteende. De Jong och Den Hartog (2007) hävdar att de innovativa 

förmågor som medarbetarna besitter måste stödjas av chefen för att vara till nytta. Chefens agerande 

och beteende är enligt De Jong och Den Hartog (2007) det som antingen gynnar eller hindrar 

medarbetarnas möjligheter till att använda dessa förmågor. Detta argument får även stöd av Shalley 

och Gilson (2004) vilka menar att chefens ord och inställning sätter prägel på hur övriga 

organisationsmedlemmar väljer att arbeta. Chefer som är tydliga med hur och varför idéutveckling 

är viktigt kommer få en arbetsgrupp som i hög grad arbetar utifrån de direktiven (Shalley & Gilson, 

2004). Fortsättningsvis hävdar Shalley och Gilson (2004) att detta bör ske på daglig basis, chefen 
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ska kontinuerligt påminna medarbetarna om att nytänkande och utveckling är något som är positivt 

och välkommet. Genom att chefen lägger tid och engagemang på detta kommer medarbetarnas 

innovativa beteende och potential nyttjas till fullo (Shalley & Gilson, 2004).  

 

De Jong och Den Hartog (2007) belyser även hur komplex denna situation kan vara utifrån chefens 

perspektiv, eftersom det är mer än det påtagliga som påverkar medarbetarna. Både direkta och 

indirekta ageranden ger intryck som skapar känslor hos medarbetarna om vad som uppskattas och 

inte, varför chefen måste vara försiktig och noggrann med vad han eller hon utstrålar (De Jong & 

Den Hartog, 2007). Att chefen har en inflytelserik roll och att dennes agerande har stor påverkan på 

övriga delar av organisationen i fråga om innovativt arbetsbeteende är enligt Mumford (2000), 

Krause (2004), Shalley och Gilson (2004) samt De Jong och Den Hartog (2007) tydligt. Även 

Damanpour och Schneider (2006) belyser detta och går vidare in på de olika steg som 

organisationer går igenom i fråga om att ta till sig innovation. Damanpour och Schneider (2006) 

hävdar att chefens attityd och organisatoriska egenskaper har större inflytande än chefens 

demografiska egenskaper i fråga om acceptans för nya idéer. Detta leder in till frågan om vilken 

teori som finns gällande hur chefens erfarenhet av en organisation påverkar inställningen till och 

främjandet av ett IWB. 

 

2.5 Chefens erfarenhet av en organisation 
 

Damanpour och Schneider (2006) hävdar att en vanligt förekommande tanke är att chefer som är 

nya i sin position i högre grad är benägna till förändring, men att detta i takt med tiden kommer att 

avta. Bower (2007) poängterar att chefers erfarenhet är väsentligt att studera genom att belysa 

skillnaden mellan chefer med lång erfarenhet av en organisation och chefer med kort eller ingen 

erfarenhet av en organisation. Bower (2007) menar att en chef som tillbringat många år inom en och 

samma verksamhet har en tendens att nöja sig med den rådande situationen och observerar därför 

inte aktuella behov av förändringar. Fortsättningsvis hävdar Bower (2007) att chefer med lite eller 

obefintlig erfarenhet av en organisation ofta är öppna för att se dessa behov, men bristande kunskap 

hindrar dem från att implementera förändringar i organisationen. Att chefer efter många år i en 

organisation har svårt att se behov av förändringar styrks även av Lee och Kelley (2008) som menar 

att dessa chefer tenderar att arbeta med rutinmässig problemlösning, något som ofta medför ett låst 

tankesätt. Lee och Kelley (2008) poängterar hur rutinmässig problemlösning inte alltid behöver vara 

något som är negativt laddat, det kan nämligen fungera bra i bekanta situationer, men sämre i 

okända kontexter.  
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Vad är då rutiner och rutinmässig problemlösning? Två ord som enligt Becker (2004) är 

återkommande i definitioner av begreppet är mönster och vanor. Dessa två beskrivande ord är i 

Beckers (2004) mening vanligt förekommande i tidigare forskning om rutiner. Frågan om vilken 

effekt rutinmässig problemlösning har på organisationer är desto mer komplex, åsikterna om detta 

är tudelade (Becker, 2004). I motsägelse till Lee och Kelley (2008) menar dock Becker (2004) att 

rutiner i det stora hela ger ett positivt utfall, då det bland annat leder till stabilitet och tydlig 

koordination inom verksamheten samt besparar människorna i organisationen både tid och onödiga 

ansträngningar. Beträffande rutiner föreligger även en kluven syn på om rutiner utförs medvetet 

eller ej. Enligt Feldman (2000) följs inte rutinmässiga lösningar automatiskt och de reproduceras 

inte heller av sig själva, utan det finns alltid ett mänskligt val inblandat. Feldman (2000) poängterar 

att människor alltid har ett val, antingen godtar man att rutinen ska följas, eller så förändrar man 

rutinen. Många gånger sker det förmodligen utan eftertänksamhet, vi gör som vi gjort förut, men 

valet till förändring finns enligt Feldman (2000) alltid där. Enligt andra forskare, däribland Cohen 

(1991) och Lazaric (2000), handlar det inte alls om ett val, utan rutiner sker på en nivå där någon 

uppmärksamhet inte riktas till dem överhuvudtaget. Individer följer ofta rutiner utan att själva 

observera det och ibland utan medvetenhet om det, det är något som sker på regelbunden basis utan 

närmare eftertanke (Cohen, 1991 & Lazaric, 2000). 

 

Om en chefs långa erfarenhet av en organisation främjar eller hämmar förändrings- och 

utvecklingsarbete är även det en fråga som besvaras på skilda sätt av olika forskare. Huber och 

Glick (1993) tillhör den del av forskare som hävdar att detta hämmar förändringar. Enligt Huber 

och Glick (1993) handlar det om att chefer med tiden formas och förenas med organisationen, vilket 

förändrar deras sätt att agera. Chefer som är nya i sin position är mer mottagliga för att agera 

innovativt, eftersom de innehar ett nytt perspektiv på både sin egen position och på organisationen 

(Huber & Glick, 1993). Huber och Glick (1993) menar att dessa chefer med tiden kommer 

acceptera organisationen som den är, de kommer kämpa allt mindre för innovationsfrämjande 

arbete och kommer stödja allt färre förändringar. När acceptans för en organisations nuvarande 

arbetssätt infaller blir det allt mer problematiskt att finna sig i nya vägval och tillvägagångssätt 

(Huber & Glick, 1993).  

 

I fråga om erfarenhetens betydelse i detta sammanhang står Mumford (2000) på motsatt sida till 

Huber och Glick (1993). Mumford (2000) hävdar att erfarna chefer har bättre kunskap om kritiska 

händelser som kan uppstå under implementering av nya idéer, och att de har mer kompetens till att 

hantera dem. Även Ng och Feldman (2013) menar att lång tid i en organisation innebär en 

huvudsaklig fördel, nämligen just kunskap. En person med lång erfarenhet av en organisation har 
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enligt Ng och Feldman (2013) haft god tid på sig att erhålla kunskap om organisationens olika 

system, processer, strukturer och kultur, något de menar är till stor nytta när det finns en önskan om 

att möjliggöra innovation som är anpassad till organisationens verkliga arbetssituation. 

 

Oavsett vilka för- och nackdelar lång erfarenhet av en organisation kan föra med sig och vad som 

talar för och emot längre tid i en och samma organisation, så finns det enligt flertalet forskare 

skillnader i hur erfarna och oerfarna chefer visar sitt ledarskap i förändrings- och utvecklingsarbete 

(Huber & Glick, 1993; Mumford, 2000; Damanpour & Schneider, 2006; Lee & Kelley, 2006 & 

Bower, 2007). Bortsett från vad som tenderar att vara positivt eller negativt i dessa sammanhang 

finns det därmed en poäng i att studera dessa skillnader, eftersom att flertalet forskare hävdar att 

skillnader existerar, men på olika sätt. I och med det faktum att det även finns så pass skilda åsikter 

om vad rutinmässig problemlösning medför, skapas ett intresse hos oss för hur detta ser ut i 

”verkligheten”.  
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IWB

1. 
Idégenerering

3.

Idérealisering

2.
Idéförmedling

2.6 Teoretisk modell 
 

Nedan följer en sammanfattande modell av den teori vi behandlat i litteraturgenomgången.  

 

 

 
 

Figur 2. Sammanfattande teoretisk modell. Egen konstruktion. 
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Figur 2 illustrerar hur IWB påverkas av hur klimatet för innovationsförtroendet ser ut i en 

organisation samt vilken hänsyn som tas till de anställdas personliga egenskaper. För att stärka en 

organisations interna IWB är det viktigt att dessa två element främjas, då de enligt tidigare 

forskning är positivt relaterade till de tre stegen av IWB. Vidare visar modellen hur chefen i en 

organisation har en betydande roll i detta arbete. Chefens inställning, kommunikation, agerande och 

beteende har effekt på hur arbetet för innovationsförtroende och hänsynstagandet till anställdas 

personliga egenskaper utspelar sig inom en organisation. Avslutningsvis återspeglar modellen den 

teori som finns på området gällande vilka skillnader som finns mellan chefer beroende på om de 

varit verksamma under kort eller lång tid i en organisation.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis vilken vetenskapstradition uppsatsen utgår från, kopplat till 

studiens syfte. Vidare beskrivs studiens tillvägagångssätt samt metodval och avslutas med en 

genomgång av ställda kvalitetskriterier och metodkritik. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram  
 

I detta avsnitt presenteras de grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för vår studie. 

 
3.1.1 Kunskapssyn 

 

Då vi i vår studie önskar öka förståelsen för hur inställningen till och främjandet av ett IWB skiljer 

sig åt mellan chefer beroende på antal verksamma år i en organisation, har vi utgått från den 

hermeneutiska traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi ämnar tolka och förstå sammanhang 

snarare än att förklara fenomen, vilket tydliggör att vårt tankesätt och vår syn på kunskap stämmer 

överens med det hermeneutiska forskningsidealet (Sohlberg & Sohlberg, 2013 & Andersson, 2014).  

 

Vi har valt att genomföra intervjuer på grund av att vi vill studera människor på ett djupare plan än 

vad vi anser att vi skulle haft möjlighet till genom en kvantitativ undersökning. Att genomföra 

intervjuer, vilket är en kvalitativ undersökningsmetod, är starkt förknippat med vårt hermeneutiska 

forskningsideal (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har intresserat oss för vad den enskilda individen 

uttrycker samt hur individen tolkar specifika sammanhang, vilket enligt Jacobsen (2017) är ett gott 

motiv till att utse intervjuer som metodval. Vi önskar skapa en bild av hur intervjupersonernas 

inställning ser ut, samt om denna inställning överensstämmer med de handlingar och beteenden som 

denna individ främjar.  

 

Att som i vårt fall studera en inställning kan enligt somliga låta diffust och abstrakt, men med vår 

kunskapssyn som grundas i tolkning är det möjligt (Sohlberg & Sohlberg, 2013 & Andersson, 

2014). I vårt forskningsideal existerar nämligen inte några absoluta eller allmängiltiga sanningar, 

och det är således därför vi menar att något så diffust som en inställning och ett främjande är möjlig 

att undersöka (Andersson, 2014). Vi har valt att definiera inställning som den attityd cheferna 

uppvisar när det kommer till att prata om och reflektera kring vikten av utveckling och 

förändringsarbete i en organisation. Ett främjande av ett IWB innebär i vår mening att chefen 

arbetar för att stärka ett beteende som är gynnsamt för organisationen. Även om vi har haft för 

avsikt att genomgående vara objektiva är vi medvetna om att vår tolkning i någon mån har speglats 

av hur vi har valt att definiera begreppen inställning och främjande.  
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Genom samtliga stadier av vår uppsats har vi gjort vårt yttersta för att aldrig ta klivet bort från vår 

forskningstradition. Vi har arbetat för att i samtliga steg tänka i banor som präglas av 

hermeneutikens kännetecken; tolkning och helhetsförståelse av det sammanhang vi har studerat 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013 & Andersson, 2014). Hur vår kunskapssyn format samtliga steg av vår 

uppsats kommer delvis beskrivas i följande delar av detta metodkapitel. Vår ambition är även att vår 

kunskapssyn ska avspeglas i, samt genomgående visa sig tydlig i uppsatsen som helhet. 

3.1.2 Förförståelse 

 

Vilken förförståelse man som forskare har är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) utgångspunkten 

för hur tolkning och förståelse som metod används. Vi har under snart tre års högskolestudier på 

Ekonomprogrammet tillgodogjort oss en förförståelse för ämnet företagsekonomi samt hur 

forskningsprocesser bör se ut. Den befintliga forskningen kring vårt ämne innovation är ett nytt fält 

för oss, och vi anser därmed att vi inte haft någon nämnvärd förförståelse eller förutfattad mening 

om hur det teoretiska fältet sett ut. Däremot har vi redan sedan begynnelsen känt oss mer pålästa om 

det organisatoriska fältet och delar av den teori som finns om chefens roll, något vi delvis menar 

gett oss en form av förförståelse. Berörande forskningsprocessen anser vi att vi bearbetat och ökat 

vår förståelse för denna sedan vår första kurs på högskolenivå, vilket gjort att vi inför denna uppsats 

känt oss redo att själva ta oss an denna process. En ökad förförståelse för ämnet och 

forskningsprocessen möjliggör och bidrar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) till fördelaktiga val 

vid en studies genomförandefas. Vi upplevde att detta stämde i vårt fall, vår förförståelse 

underlättade vid val som uppstod längs vägen. Dessa val ledde i sin tur till att vår förståelse för 

ämnet ökade markant i jämförelse med den syn vi hade på ämnet innan vårt första möte med den 

befintliga forskningen. 

3.1.3 Forskningsansats 

 

Vår forskningsansats präglas av ett induktivt perspektiv, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

kan beskrivas som ett perspektiv där tolkningen växer fram i efterhand, utifrån det material som 

finns att tillgå. Vi har haft för avsikt att studera och tolka varje enskild individs unika uttryck, vilket 

kräver en induktiv ansats (Jacobsen, 2017). Vår ambition har varit att i varje given intervjusituation 

gå in med ett öppet sinne och en objektiv inställning. Jacobsen (2017) menar att målet vid en 

induktiv ansats är att inget ska begränsa vilken information som den enskilda forskaren samlar in, 

något vi anammat i vår studie genom att i den mån det är möjligt inte styra våra intervjupersoner 

eller låta vår förförståelse inverka. I vår uppsats har det empiriska materialet legat till grund för våra 

teoretiska slutsatser och studiens bidrag. Det induktiva perspektivet kopplas genom sin öppna 

inställning och objektivitet ofta samman med kvalitativa undersökningar och den hermeneutiska 
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kunskapssynen, vilket bekräftar vårt val av forskningsansats som relevant för vår studie (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013 & Jacobsen, 2017).  

 

3.2 Genomförande 
 

I detta avsnitt redogörs vilket tillvägagångssätt som har tillämpats under studiens gång. 

3.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

 

Grunden för vår litteraturgenomgång består till största del av vetenskapliga artiklar, vilka vi valde 

att hämta från databasen Scopus. Databasen har vi haft tillgång till via Högskolan i Gävles 

bibliotek. Vi har även använt oss av samsökningstjänsten Google Scholar för att hitta relevanta 

artiklar. Vi har valt att använda artiklar som är ”peer-reviewed” för att säkerställa kvaliteten och 

således även öka trovärdigheten för den tidigare forskning som presenteras i vår 

litteraturgenomgång. För att söka i databaserna valde vi att utgå från våra nyckelord och på så vis 

hitta artiklar som var väsentliga för de specifika ämnesområden vi avsåg att studera. Vi begränsade 

sökningarna i Scopus genom att välja Business, Management & Accounting för att avgränsa 

resultatet och för att knyta de vetenskapliga artiklarna till ämnet företagsekonomi. Vi valde även att 

till en början läsa artiklar med många citeringar, något vi menar påvisade artiklarnas relevans och 

trovärdighet. 

 

Eftersom innovation och nytänkande var något vi ansåg vara viktigt för dagens verksamheter samt 

att vi ämnade skriva vår uppsats inom ledarskap och organisation valde vi att till en början söka 

efter artiklar innehållandes innovation. Utifrån dessa artiklar identifierade vi ytterligare ett begrepp; 

innovative work behavior (IWB), något som sedermera blev ett av våra nyckelbegrepp som 

genomgående behandlats under studiens gång. Vi har även sökt på artiklar som berör ledarskap, 

ledaregenskaper, erfarenhet och innovationsförtroende. Vi har i vissa fall även använt oss av artiklar 

vi funnit i andra högt citerade artiklars källförteckning. För att få en djupare förståelse för och 

grundläggande kunskap kring olika definitioner av innovation har vi även använt oss av litteratur 

som funnits tillgänglig i biblioteket på Högskolan i Gävle. 

 

3.2.2 Källkritik 

 

Vi har under insamlandet av tidigare forskning noga övervägt och värderat den information vi sedan 

använt, något Thurén (2005) menar är viktigt när man i forskningssammanhang tillgodoser sig 

kunskap för att bedöma dess trovärdighet. Vi har under processens gång kontinuerligt försökt att 
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utgå från de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet, vilka Thurén (2005) 

hävdar är källkritiska principer. 

 

Äkthet 

Med äkthet menar Thurén (2005) att källor som används inte ska vara förfalskade. Vi har i vår 

litteraturinsamling använt oss av vetenskapliga artiklar som är ”peer-reviewed”, vilket innebär att 

artiklarna är granskade av sakkunniga innan de har publicerats. Vi har valt att använda Scopus, 

vilket är den största databasen för litteratur som är ”peer-reviewed” (Elsevier, 2018). Vi har även 

använt oss av tillförlitlig metodlitteratur. 

 

Tidssamband 

Det andra kriteriet, tidssamband, innebär enligt Thurén (2005) att ju mer samtida en källa är desto 

mer trovärdig blir den. Samtidighet innebär att det inte bör ha gått för lång tid mellan händelsen 

som studeras till dess registrering. Gällande teori om innovation ansåg vi att det var viktigt att gå 

tillbaka till ursprunglig litteratur för att på så vis skapa en förståelse för grunden till våra begrepp 

och nyckelord utan att riskera att informationen förändrats med tiden. 

 

Oberoende 

Oberoende, vilket är det tredje kriteriet, innebär att källan inte ska vara refererad i andra hand och 

inte heller vara en avskrift, utan källan ska stå för sig själv (Thurén, 2005). Att använda 

primärkällor menar Holme och Solvang (1997) är att föredra för att öka trovärdigheten då 

primärkällor till skillnad från sekundärkällor minimerar risken för att information ska förändras 

eller förvrängas längs vägen. Vi har i vårt sökande i första hand försökt att utgå från primära källor i 

vår litteraturgenomgång, och vid de tillfällen vi funnit refererade källor intressanta har vi sökt efter 

ursprungsartikeln och använt oss av den. 

 

Tendensfrihet 

Det fjärde kriteriet handlar om tendensfrihet, det ska inte finnas någon anledning att misstänka att 

någons personliga, politiska, ekonomiska eller andra intressen påverkar källan att felaktigt återge 

verklighetsbilden (Thurén, 2005). Genom att använda tillförlitliga granskade källor och tryckt 

litteratur har vi undvikit eventuella utomstående vinstintressen. 
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3.2.3 Tillvägagångssätt – semistrukturerade intervjuer 

 

Vårt val av tillvägagångssätt grundade sig i den vetenskapliga kunskapssyn och forskningsansats vi 

utgått från och givet detta valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för 

att på så vis kunna tolka och förstå respondenternas svar. Vi valde semistrukturerade intervjuer för 

att det möjliggjorde för oss att lista specifika teman vi önskade beröra under intervjun, något som 

Bryman och Bell (2017) menar ger respondenterna stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Intervjuer är enligt Eriksson och Hultman (2014) en lämplig metod att använda sig av när meningen 

är att besvara hur- eller varförfrågor, vilket är syftet med vår studie. Semistrukturerade intervjuer 

genererar flexibilitet för forskaren, eftersom man under intervjun då kan ändra ordningsföljden samt 

ställa ytterligare frågor som knyter an till respondentens svar, något vi tillämpade under intervjuerna 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

En fördel med semistrukturerade intervjuer är enligt Eriksson och Hultman (2014) även möjligheten 

att tolka situationen baserat på mer än bara svaren på frågorna. Vidare poängterar Eriksson och 

Hultman (2014) att man genom intervjuer kan tolka kroppsspråk och reaktioner vilket kan ge en 

ökad förståelse för svaren på frågorna. Detta knyter i vår mening an till vårt syfte eftersom vi bland 

annat vill förstå respondenternas inställning, något som kan förenklas genom att avläsa mer än bara 

ord. Tolkning samspelar med vårt mål om att öka förståelsen, vilket gör vår syftessats i helhet 

tydligt inriktad mot Sohlberg och Sohlbergs (2013) beskrivning av hermeneutiken.  

 
3.2.4 Urval 

 

Utifrån vårt formulerade syfte och forskningsmetod valde vi att använda oss av ett målstyrt urval 

(Bryman & Bell, 2017). Vi har i vårt syfte avgränsat oss till chefer eftersom vi ämnar öka 

förståelsen för hur just dessa främjar ett IWB och hur det skiljer sig beroende på erfarenhet av en 

organisation. Genom att vi i ett tidigt skede bestämt oss för att undersöka chefers inställning var vår 

urvalsstrategi fastställd, och inget som under forskningsprocessens gång har justerats eftersom 

respondenterna valdes med tanke på hur relevanta de var för att besvara vårt syfte. 

 

Vi har bland annat valt att genomföra intervjuer med chefer på företag som varit nominerade i 

samverkansprojektet FRAMFÖR. FRAMFÖR står för framgångsrika företag i Gästrikland och är 

ett projekt som pågått sedan 2000 (Högskolan i Gävle, 2017). För att få tillgång till material har vi 

kontaktat Högskolan i Gävles kontaktperson för FRAMFÖR-projektet. Från vår kontaktperson fick 

vi därefter en sammanställning av nominerade företag med tillhörande kontaktuppgifter, såsom 

variabler gällande befattning, år i nuvarande position i företaget, totalt antal år i organisationen, 

ålder och antal anställda. Utifrån denna information har vi sedan valt ut individer med 
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chefsbefattningar i organisationer med minst fem anställda. Vi deltog även under Effect+-dagen 

som samordnades tillsammans med Högskolan i Gävle och Bilmetro den 7 mars 2018. Effect+ är ett 

företagsnätverk i region Gävleborg som samordnar evenemang med föredrag och workshops vars 

mål är att skapa relationer mellan företag, organisationer, klubbar, föreningar, kommuner och 

landsting i Gävleborg. Temat för nätverksdagen var ”innovation i framtiden” vilket var passande för 

oss med tanke på vårt valda ämne. Vi hade under dagen möjlighet att träffa representanter från olika 

verksamheter i Gävleborg och lyckades boka in två intervjuer med chefer vi ansåg vara intressanta 

för vår studie. Vi har även kompletterat antalet intervjupersoner genom privata kontakter för att 

fylla kvoten för att göra vårt empiriska underlag tillräckligt trovärdigt. 

 

De utvalda cheferna delades sedan upp i två kategorier, chefer med kort respektive lång tid i 

organisation, för att en jämförelse sedan skulle vara möjlig. Spannet för chefer med kort tid i 

organisation fastställdes till 0-6 år. De chefer med tio eller fler verksamma år i en organisation 

kategoriserades som lång tid i organisation. För att materialets jämförbarhet skulle bli mer 

trovärdigt valde vi att lämna ett glapp mellan sex år och tio år i en organisation, för att avståndet 

mellan våra två kategorier skulle bli betydande. Om vi istället valt att kategorisera kort tid som 0-10 

år och lång tid som minst tio år anser vi att några månader skulle kunna skilja chefer åt mellan 

vilken kategori de hamnade i, vilket hade varit kritiskt för vår jämförelse. 

 
3.2.5 Presentation av respondenter 

 

Företag Befattning År i företaget Antal anställda Urval 

1 Ägare/Chef 18 5 Framför 

2 Ägare/Chef 6 50-80 Framför 

3 Ägare/Chef 22 5-15 (säsong) Framför 

4 Ägare/Chef 23 30-100 (säsong) Framför 

5 Avdelningschef 1,5 300 Framför 

6 Chef 6 10 Framför 

7 Ägare/Chef 1,5 5 Effect+ 

8 Regionchef 1,5 25 Effect+ 

9 Ägare/Chef 10 8 Privat 

10 Rörelsechef 28 125 Privat 

 
Figur 3. Tabell över respondenter. Egen konstruktion. 
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3.2.6 Etiskt förhållningssätt 

 

Även om det inte finns några självklara regler och lösningar kring etiska problem som kan tänkas 

uppstå vid en kvalitativ intervju anser Kvale (1997) att det är viktigt att under hela 

forskningsprocessen ta etiska riktlinjer i beaktande. Vi har under vår studie antagit ett etiskt 

förhållningssätt genom att delge samtliga respondenter information om vårt forskningsområde samt 

syftet med studien redan när vi skickade ut inbjudan att delta. Genom att informera respondenterna 

om undersökningens ändamål fick de en bättre inblick och kunde göra ett mer aktivt val om 

huruvida de önskade att delta i undersökningen eller ej (Kvale, 1997). Vi informerade dock aldrig 

intervjupersonerna om att studien var av jämförande art, för att undvika att den vetskapen skulle 

påverka respondenternas svar.  Vi valde även att vid intervjutillfället informera respondenterna om 

att alla personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt och enkom för vårt forskningsändamål, 

vilket enligt Kvale (1997) är viktiga inslag för att skydda undersökningspersonerna. 

 
3.2.7 Utformning av intervjuguide 

 

Eftersom vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för insamling av det empiriska 

materialet valde vi även att utforma en intervjuguide, något som Kvale (1997) menar används för att 

ge en tydlig överblick av de ämnen som önskas beröras vid intervjutillfället. För att våra 

intervjufrågor skulle bli så relevanta som möjligt valde vi att färdigställa en stor del av teorin innan 

vi påbörjade utformningen av intervjuguiden. Vi gjorde detta val för att lyckas samla så pass 

mycket stöd från tidigare forskning som möjligt och tydliggöra vårt forskningsgap, vilket Olsson 

och Sörensen (2011) hävdar måste klargöras innan undersökningens frågor kan färdigställas. 

Bryman och Bell (2017) menar att språkbruket är av avgörande karaktär för intervjun. Vi anser att 

innovation och IWB är facktermer som kan misstolkas, något vi ville undvika vid våra intervjuer. 

Vi valde istället att prata om förändrings- och utvecklingsarbete för att intervjupersonerna skulle 

känna sig mer bekväma och bekanta med begreppen. Vad det gäller IWB valde vi att prata om 

processen för hur nya idéer och förändringar tas fram och hur de sedan förmedlas och 

implementeras i organisationerna. Intervjuguiden som helhet finns bifogad (se bilaga 1). 

 

Yin (2007) hävdar att välformulerade intervjufrågor med studiens syfte i åtanke är en förutsättning 

för att en undersökning av kvalitativ karaktär ska bli meningsfull. Vår ambition under intervjuerna 

var att få respondenterna att så utförligt som möjligt prata fritt om hur de ser på och arbetar med 

utveckling och förändring. Vi utformade ett fåtal teman med förhoppning om att få önskvärda svar 

utan att behöva ställa direkta och ledande frågor. När vi utformade våra intervjufrågor valde vi till 

stor del att använda oss av ”hur”-frågor, vilket Becker (1998) anser är mer fördelaktigt än att ställa 
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”varför”-frågor, då ”varför”-frågor kan leda till att intervjupersonen känner sig trängd och 

ifrågasatt. 

 
3.2.8 Insamling av empiriskt material 

 

All insamling av empiriskt material har skett genom semistrukturerade intervjuer via personliga 

möten med respondenterna. Vid vår första kontakt med utvalda intervjupersoner och vid 

erbjudandet om att delta i vår undersökning möjliggjorde vi för våra deltagare att själva välja tid 

och plats för intervjutillfällena, inom en given tidsram. Vi valde sedan att anpassa våra kalendrar 

utifrån våra deltagares möjligheter och önskemål. Nio av tio intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplats, något som förespråkas av Olsson och Sörensen (2011) eftersom det 

medför att intervjupersonen då med största sannolikhet känner sig trygg och bekväm. Att 

intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats är även fördelaktigt genom att det är en 

naturlig kontext för intervjufrågor som behandlar förhållandet på jobbet (Jacobsen, 2017). Den 

tionde intervjun genomfördes på Högskolan i Gävle, där intervjupersonen emellanåt undervisar på 

konsultbasis, vilket gjorde att det var en trygg och igenkännande miljö för intervjupersonen. 

 

Intervjuerna varade i genomsnitt 40 minuter, något vi ansåg gav oss tillräckligt med empiriskt 

underlag för vår analys. Innan vi valde att utföra den första intervjun gjorde vi en pilotintervju med 

en närstående, för att få en tidsuppfattning med utgångspunkt från vår utformade intervjuguide. 

Svaren i pilotintervjun har inte bearbetats eller behandlats under studiens gång. Vi valde att båda två 

närvara vid samtliga intervjuer för att på så vis kunna uppmärksamma och observera 

respondenternas reaktioner och kroppsspråk (Alvesson, 2011 & Eriksson & Hultman, 2014). Under 

samtliga intervjuer hade vi samma upplägg där en var ansvarig för att ställa frågorna och driva 

intervjun framåt medan den andra antecknade och studerade reaktioner. För att skapa en god och 

trevlig atmosfär och för att göra intervjupersonen bekväm valde vi att innan intervjun försöka lätta 

upp stämningen genom att ställa några allmänna frågor som inte direkt hade någon koppling till 

intervjun. 

 

Inför intervjuerna skickade vi ut en förfrågan om möjligheten att spela in intervjuerna och bad om 

godkännande för att kunna förbereda oss på bästa sätt. Att spela in intervjuer menar Yin (2007) är 

fördelaktigt då intervjun i sin helhet kan återges mer fullständigt. Alvesson (2011) menar även att 

ljudinspelningar av intervjuer möjliggör redovisning av exakta citat från intervjun, vilket är en 

väsentlig del vid kategorisering och kodning av intervjusvaren och även något vi hade nytta av vid 

tematiseringen och sedermera även i analysen. Samtliga respondenter godkände ljudinspelning och 

godkände materialet från transkriberingen innan analysmomentet påbörjades. Vid transkriberingen 
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kunde vi sedan göra oss förtrogna med materialet, vilket för oss gav goda förutsättningar inför 

arbetet med analysen. 

 

I och med att vi hade möjlighet att spela in intervjuerna kunde vi under intervjuernas gång till fullo 

fokusera på det som respondenten kommunicerade, vilket medförde att vi även kunde ställa 

följdfrågor när ämnen berördes som inte fanns med i intervjuguiden. Vi valde även att under 

intervjutillfällena särskilt använda oss av en viss mån av tystnad, för att ge respondenterna tid för 

reflektion, vilket vid flera tillfällen ledde till att intervjupersonen själv valde att bryta tystnaden och 

vidareutveckla svaren. Att som intervjuare använda tystnad hävdar Kvale (1997) är viktigt för att 

driva intervjun framåt och möjliggöra för respondenterna att mer utförligt besvara frågeställningar 

som annars lämnas efter ett kortfattat svar. I våra intervjuer har vi försökt att i hermeneutikens 

tecken visa ett engagemang för frågorna, situationen och intervjupersonen (Andersson, 2014). I 

efterhand anser vi att vi lyckades att erhålla en sådan prägel genom samtliga intervjuer, något vi 

grundar på den känsla vi hade under intervjuerna samt den ljudupptagning vi i efterhand lyssnat på. 

 
3.2.9 Analysmetod 

 

Med utgångspunkt i tidigare beskriven kunskapssyn tillämpade vi en analysmetod där vi valde att 

tematiskt analysera vårt empiriska material. För att strategiskt tematisera behövde vi först 

strukturera vårt material och på så vis skapa en övergripande helhetsbild (Hallin & Helin, 2018). Vi 

vill dock hävda att vår analys egentligen inte startade här, utan att vi undermedvetet påbörjat vårt 

analyserade redan under intervjuernas gång och vår transkriberingsprocess, något som enligt Hallin 

och Helin (2018) är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt. Eftersom vi valde att spela in och 

transkribera samtliga intervjuer hade vi ett gediget material att utgå från i upptakten av 

analysmomentet. Med ett kritiskt förhållningssätt valde vi att systematiskt granska och tolka det 

som direkt kunde utläsas i det transkriberade materialet genom citat och tydligt utvecklade 

intervjusvar, samtidigt som vi tolkade underliggande meningar och betydelsen av dessa som vi 

kunde utläsa både genom respondenternas svar, men även genom de svar som uteblev. Vi har även 

tolkat intervjupersonernas kroppsspråk samt observerat reaktioner och signaler, för att se om dessa 

samspelar med respondenternas verbala uttryck. 

  

När vi hade skapat oss en övergripande bild över vad som framkom under intervjuerna valde vi att 

bryta ner materialet och genom kodning fann vi ord och fraser som vi ansåg väsentliga (Bryman & 

Bell, 2017 & Jacobsen, 2017). Genom att identifiera likheter, skillnader och samband mellan de 

olika koderna kunde vi sedan skapa kategorier, i vilka vi valde att samla koder där vi kunde skönja 

ett tydligt mönster (Hallin & Helin, 2018). Utifrån ett tiotal kategorier valde vi att sedan 
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sammanställa det empiriska underlaget under olika teman, med en stark förankring i teorin, vilka 

sedan behandlas under rubrikerna; syn på innovation, idégenerering, idéförmedling samt 

idérealisering i vårt empiri- och analyskapitel. Avslutningsvis besvarar vi vårt syfte i en 

sammanfattande diskussion och slutsats. 

 
3.2.10 Kvalitetskriterier 

 

Vi har under forskningsprocessens gång ständigt försökt att ha de kvalitetskriterier som finns för 

kvalitativ forskning i åtanke för att säkerställa en genomgående god kvalitet i uppsatsens samtliga 

delar. Trovärdighet och äkthet är två grundläggande kvalitetskriterier som vi tagit hänsyn till under 

arbetets gång (Bryman & Bell, 2017). Under trovärdighet faller enligt Bryman och Bell (2017) fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. För att öka tillförlitligheten 

valde vi att använda oss av respondentvalidering, genom att vi efter avslutad transkribering lät 

intervjupersonerna läsa igenom materialet (Bryman & Bell, 2017). Detta gjorde det möjligt för våra 

intervjupersoner att ta bort och lägga till information i efterhand innan de godkände 

transkriberingen av intervjun.  

 

Genom att ingående redogöra för hur vi gick tillväga i urvalsprocessen av våra respondenter samt 

vårt val att använda chefer från olika organisationer och branscher anser vi att tillvägagångssättet 

bidragit till en form av generaliserbarhet som ökat möjligheten för överförbarhet. Vårt arbete har i 

kvalitativa metoders anda en styrka genom att vara teoretiskt generaliserbar (Jacobsen, 2017). Vår 

undersökning påvisar specifika förutsättningar för att något ska ha en effekt och upptäcker ett 

sammanhang, snarare än att den är generaliserbar i fråga om att gå från vårt urval till en population 

(Jacobsen, 2017). Vi kommer inte att i något fall benämna våra slutsatser som generaliserbart på en 

massa, utan ser istället till att våra tolkningar är specifika för just vår situation och våra 

intervjupersoner. I enlighet med vår forskningstradition visar vi inte hur något är, vi visar hur något 

kan vara, hur något kan påverka något annat, och skapar på så vis en generaliserbarhet som 

kännetecknas av en kvalitativ ansats (Jacobsen, 2017). 

 

Delkriteriet pålitlighet har vi tagit hänsyn till genom att tydligt redogöra för hur vi under 

forskningsprocessen gått tillväga under samtliga delmoment av uppsatsskrivandet (Bryman & Bell, 

2017). För att konfirmera har vi genomgående, i den mån det har varit möjligt, anammat ett 

objektivt synsätt och valt att varken låta vår förförståelse, den framtagna teorin eller våra personliga 

värderingar påverka våra slutsatser (Bryman & Bell, 2017). 
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För att uppfylla de äkthetskrav som ställs på en kvalitativ undersökning har vi valt att intervjua 

personer med samma befattning, chefer, eftersom det är deras inställning till och främjandet av ett 

IWB som vi ämnar studera (Bryman & Bell, 2017). Detta menar vi bidrar till att utfallet av 

undersökningen medför en tillräckligt rättvis bild då det är chefernas uppfattningar vi i slutändan 

har analyserat. Samtliga intervjupersoner har även blivit erbjudna möjligheten att ta del av studiens 

bidrag, något som medför att de praktiskt kan tillämpa och vidta eventuella åtgärder i sina 

verksamheter, vilket enligt Bryman och Bell (2017) styrker studiens äkthet. 

 
3.2.11 Metodkritik 

 

Vi hade i ett tidigt stadie ambitionen att genomföra 16 kvalitativa intervjuer med chefer, något vi 

menar hade ökat trovärdigheten ytterligare i vår analys och följaktligen även i vår slutsats. Under 

forskningsprocessens gång tvingades vi dock att revidera antalet intervjuer på grund av den tidsram 

vi hade att förhålla oss till. Något vi även ansåg vara viktigt att ha i åtanke i samband med vårt val 

av att undersöka en särskild individ, nämligen chefen i en organisation, var att det således blir 

chefens subjektiva uppfattning och beteende som vi sedermera tolkar. Svårigheter och eventuella 

nackdelar med att välja en kvalitativ metod är just att det inte med säkerhet går att fastställa att det 

som sägs under en intervju är helt och hållet sanningsenligt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Hur en 

chef förhåller sig till och pratar om sitt eget beteende och inställning speglar nödvändigtvis inte 

verkligheten. Vi är medvetna om att det är möjligt att en del av intervjupersonerna förskönar och 

pratar om sitt arbete och ledarskap på ett sätt de tror förväntas av dem. Om vi haft möjlighet att 

även intervjua anställda i dessa organisationer anser vi att bilden av hur arbetet med utveckling och 

förändring ser ut i verksamheterna hade blivit mer trovärdig. 

 

Om vi hade valt att intervjua chefer inom samma typ av bransch och organisation menar vi att 

utfallet möjligtvis hade blivit än mer generaliserbart, vilket således även hade medfört ökad 

överförbarhet. Våra slutsatser hade eventuellt blivit annorlunda om vi valt att studera andra typer av 

organisationer. Vi menar att chefer i vissa fall kan styras av direktiv från högre uppsatta chefer, 

styrelser, franchiseavtal eller liknande, vilket i någon mån kan ha snedvridit vår jämförelse. Det 

hade således blivit mer jämförbart om vi hade valt organisationer med liknande förutsättningar i 

fråga om storlek och antal anställda. Likaså vill vi signalera för att även personlighetstyp hos 

cheferna självklart kan ha spelat in. Vi hade gärna tagit hänsyn till detta, men studien hade i det 

fallet blivit allt för omfattande och tidskrävande. Vår slutsats har förmodligen även speglats av det 

årsspann vi valt för vad som räknas som kort eller lång tid i en organisation. Hade vi valt andra 

gränser för detta hade utfallet möjligen artat sig på ett annat sätt. 
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Något vi är medvetna om är att vårt urval kan ha påverkat riktningen av vår slutsats. Eftersom vi 

samlat empiriskt material från chefer som är verksamma inom organisationer som deltagit i 

FRAMFÖR eller Effect+, samt kompletterat med privata kontakter för att fylla kvoten, är vi 

medvetna om att detta kan ha speglat utgången. Möjligheten finns att dessa chefer känner sig trygga 

med ämnet, och således tackat ja till att medverka. Risken finns att vi därmed gått miste om de 

chefer som inte känner sig trygga med ämnet. Studien kan därför vara ett fall av organisationer som 

intresserar sig för, och känner sig trygga med att tillkännage sin syn på och sitt arbete med 

innovation. 

 

  



 

31 

 

4. Empiri och analys 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet med stöd av citat från intervjupersonerna. 

Empirin tolkas och analyseras, vilken sedan förankras i teorin från litteraturgenomgången. Tabellen 

nedan representerar samtliga intervjupersoner, där var och en har fått en anonymitetskod beroende 

på antal verksamma år i respektive organisation. Vi har haft möjlighet att träffa chefer genom 

FRAMFÖR-projektet, Effect+ samt genom personliga kontakter. En av cheferna är verksam i ett 

tillverkande företag medan resterande nio återfinns i tjänstesektorn. K1, K4, L1, L2, L3, L4 är 

förutom chef även ägare av sina verksamheter. K2 är avdelningschef, K5 är regionchef och L5 är 

rörelsechef. Samtliga arbetar dagligen med och ansvarar för den operationella driften i den del av 

verksamheten de ansvarar för, även om en del av cheferna har en mer administrativ roll. 

 

K - Chef med kort erfarenhet av en organisation (0-6 år) 

L - Chef med lång erfarenhet av en organisation (10+ år) 

 

 

Anonymitetskod Företag År i företaget 

K1 2 6 

K2 5 1,5 

K3 6 6 

K4 7 1,5 

K5 8 1,5 

L1 1 18 

L2 3 22 

L3 4 23 

L4 9 10 

L5 10 28 

 
Figur 4. Tabell över respondenternas anonymitetskoder. Egen konstruktion. 

 
4.1 Syn på innovation 
 

Genom våra intervjusvar gällande synen på förändring och utveckling ser vi att samtliga chefer har 

en positiv inställning till, och anser att det är ett måste att vara innovativ. Intervjupersonerna belyser 

vikten av att se vilka behov som finns för utveckling och förändring för att verksamheten 

kontinuerligt ska fortsätta vara framgångsrik. Samtliga chefer betonade i någon mening att 
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förändring och utveckling är avgörande och nödvändigt. Det fanns en gemensam syn om att det inte 

går att undvika arbete med förändring och utveckling, om det undviks går organisationerna under. 

Somliga chefer påvisade vad vi uppfattade som en vilja till att agera innovativt, medan andra 

uttryckte sig som om det vore ett tvång. K4, som är chef och ägare för ett företag inom 

tjänstesektorn, beskriver sin inställning till förändring och utveckling på följande sätt; 

 

Jag tycker att förändring är nyttigt och viktigt, förändring och utveckling är nödvändigt. Det är 

roligt, och det är så man kommer framåt. (K4) 

 

L3, som även hen är chef och ägare för ett företag i tjänstesektorn, ser förändring och utveckling 

som grunden till varför hen håller på med det hen gör.  

 

Jag tycker att det är kul med utveckling och förändring. Det är nästan det som är nyckeln till 

varför jag håller på med det här. För att jag vill se att det händer någonting, att man kommer 

vidare och kan utveckla och bygga något. (L3) 

 

Något vi lade märke till under intervjuernas gång var hur de flesta intervjupersoner hade en samsyn 

gällande vad innovation är, de talade i termer som syftade på förändringsarbete i organisationen. En 

del talade om produktutveckling, andra om mindre organisatoriska förändringar. L3 stack ut en 

aning, genom att i huvudsak prata om personlig utveckling bland sina medarbetare.  

 

Även om samtliga chefer delar uppfattningen om att förändrings- och utvecklingsarbete är 

avgörande för verksamhetens framgång kan vi skönja vissa skillnader mellan cheferna med längre 

respektive kortare tid i sin organisation. K1-K5, cheferna med kort erfarenhet av respektive 

organisation, pratar generellt om förändring och utveckling på ett exalterat och engagerat sätt, där 

K2, K3 och K5 menar att det är viktigt att ligga i framkant när det gäller utveckling och förändring 

och att det är en ständigt pågående process. K5, som är regionchef för ett företag inom 

tjänstesektorn och har varit det i ett och ett halvt år beskriver den snabba utvecklingen som följer; 

 

Utveckling och förändring är ett måste, vår bransch har man ju alltid sagt är föränderlig, men 

så föränderlig som den är nu har den nog aldrig varit. Så är det med allting, det går snabbare 

och snabbare med all digitalisering, det är därför vi håller på med ett enormt 

förändringsarbete, för att vara redo för det som kommer. (K5) 

 

Det förändringsarbete som K5 talar om handlar i huvudsak om att göra om sina butiker så de sticker 

ut från mängden, för att skapa en upplevelse för kunderna när de kliver in genom dörren. Detta ska 
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enligt K5 ske genom att nyttja den teknik som finns i dagens samhälle, bland annat ska de införa 

segways och VR-glasögon för att ge sina kunder en upplevelse i butiken. K5 menar att detta redan 

genomförts i en av landets butiker, och nu ska det även implementeras på flera. När K5 pratar om 

detta skådar vi ett brinnande intresse, genom kroppsspråk i form av gestikulerande med armar och 

miner upplever vi K5 som engagerad i ämnet. 

 

L1, L2, L4 och L5 anser istället att det viktigaste är att hänga med, för att på så vis inte missa 

någonting. De pratar om att man som organisation är tvungen att förändra sig, en inställning om att 

hålla sig uppdaterad och hänga på trender gör sig till känna. L2, som i 22 år varit chef och ägare för 

sin verksamhet, beskriver sig själv och sin inställning till förändring och utveckling genom att 

förklara hur hen inte vill missa tåget när det går. 

 

Jag tycker väl att jag är rätt så open-minded som det så fint heter. Det gäller ju att försöka vara 

med när tåget går, om man uttrycker sig så. (L2) 

 

Med detta citat menar L2 att hen inte vill missa trenderna, och sedan ångra sig när det är försent, när 

”tåget redan gått”. L2 talar om detta med en ton som av oss upplevs som neutral. Denna inställning 

och tågmetafor är i vår mening en bra beskrivning av hur vi ser en skillnad mellan cheferna med 

kort respektive lång erfarenhet av sin organisation. Gällande inställning till innovation uppfattar vi 

det som att cheferna med kort erfarenhet av en organisation vill köra tåget, medan cheferna med 

lång erfarenhet av en organisation har som ambition att hinna på tåget innan det tuffar iväg. 

 

Vi anser oss se att chefernas inställning och tankar kring förändringsarbete stämmer överens med de 

teorier som finns om vilken effekt innovation har på organisationers ekonomiska tillväxt (Van de 

Ven, 1986; Leitch, Hill & Neergaard, 2010; Wright & Stigliani, 2012 & Shih & Susanto, 2017). 

Alla chefer tycker att innovation är viktigt för organisationers framtidsutsikter och överlevnad, likt 

ovanstående teori. Hur man definierar innovation påverkar enligt Gault (2018) hur man ser på och 

värderar vikten av innovation i olika organisationer. Merparten av intervjupersonerna pratar om 

förändringsprocesser som möjligheter att växa genom att agera innovativt, vilket skapar 

konkurrensfördelar och förbättrar resultat. En intervjuperson stack som tidigare nämnt ut ur 

mängden, genom till stor del att tala om medarbetarnas personliga utveckling. Med stöd från Gaults 

(2018) beskrivning av definitionen av OECD (2005) är det inget av detta som är mer rätt än det 

andra. Innovation kan enligt Gault (2018) och OECD (2005) vara allt från en ny eller förbättrad 

produkt till en ny organisationsmetod i affärssammanhang, på arbetsplatsen eller i externa 

relationer.  
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Vi menar att den skillnad vi kan se mellan cheferna med kort respektive lång erfarenhet av sin 

organisation i denna del kan förenas med teori om att chefer som har varit i samma organisation i 

många år har en tendens att nöja sig med rådande situation (Bower, 2007). I någon mån talar alla 

intervjupersoner om hur viktigt det är med förändring och utveckling, men flertalet av cheferna med 

lång erfarenhet utstrålade i vår mening en inställning om att de är tvungna att agera innovativt, men 

att de i grund och botten är rätt nöjda med den nuvarande situationen. Cheferna med lång erfarenhet 

talar som ovan nämnt om att hänga på och inte missa tåget, men påvisar ingen brinnande ambition 

om att köra tåget. Att de inte vill missa tåget upplevs av oss som en överlevnadsinsikt, de vet att de 

måste hinna på tåget för att överleva. Vi upplever inställningen som L1, L2, L4 och L5 uppvisar 

som att de egentligen är bekväma och tillfredsställda med att likt Beckers (2004) teori arbeta med 

mönster och vanor, men de vet att de i någon mån ändå måste försöka arbeta med förändring och 

utveckling. Detta grundas på orden de sagt och det kroppsspråk de utstrålat.  

 

4.2 Idégenerering 
 

Som vi tidigare nämnt menar Janssen (2000) att idégenerering innefattar uppkomst av nya idéer, 

ofta som en följd av upplevda problem eller trender. Men hur ser detta moment ut i verkligheten? 

Utifrån de intervjuer vi genomfört kan vi se skillnader mellan hur arbetet med denna del av IWB ser 

ut, skillnader som nedan kommer att presenteras. 

 

4.2.1 Skapa förutsättningar och innovationsförtroende 

 

I vår mening kan vi se en åtskillnad i hur cheferna menar att de skapar förutsättningar för sina 

medarbetare att komma med nya idéer. Samtliga intervjupersoner ställer sig positiva till 

idégenerering, och hävdar att det är ett viktigt element inom en organisation och för organisationers 

framtida utveckling. Trots att alla intervjupersoner talar gott om idégenerering och även påstår att 

det är något som de arbetar med, kan vi se att engagemanget för det är tudelat. Cheferna med lång 

erfarenhet av respektive organisation tenderar att uppvisa mindre engagemang. L5, som varit 

verksam i sin organisation i 28 år, förklarar att förändringsarbete är något både hen och övriga i 

organisationen är tvungna att arbeta med, och något de måste försöka bli bättre på. 

 

Jag tror man skulle kunna svara att om det är något som många i verksamheten har att jobba 

med, inklusive mig, så är det just att jobba med förändring och utveckling. Vi som varit här i 

20-30 år, sedan den tiden då kunderna kom in i butiken och tog av sig hatten, vi måste börja 

förstå att vi inte kan arbeta på samma sätt som vi gjorde på den tiden. (L5)  
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Detta tankesätt utstrålar enligt oss en inställning som grundas i en insikt om att de är tvungna 

att förändra och utveckla. Inställningen till idégenerering tycks inte grundas i en vilja och ett 

engagemang. Vi upplever detta tankesätt som gemensamt för L1, L2 och L5. Denna 

inställning till idégenerering avspeglas även i hur dessa chefer uppmuntrar sina medarbetare 

till att komma med nya idéer. Utav cheferna med lång erfarenhet av sin organisation uppvisar 

alla utom en (L1, L2, L3, L5), en uppmuntransteknik som av oss anses vara diffus. L1-L3 och 

L5 menar att de inte arbetar med uppmuntran till idégenerering mer än genom att låta alla 

komma till tals och genom att själva dra sig tillbaka. 

 

Jag försöker väl dra mig tillbaka, om jag uttrycker mig så. Hellre det än att försöka styra dem 

för mycket. Sen ibland så krävs det ju att jag styr helt och hållet, det beror ju på vad det är för 

typ av personal. Men i det stora hela gillar jag när min personal är självgående. (L2) 

 

L1, L2 och L3 pratar emellanåt om idéer i termer som bra och dåliga, tummen upp eller 

tummen ner. De menar att idéer kommer in, och sedan ser man till idéns kvalitet, vilket avgör 

om man till sist genomför idén eller inte.  

 

Av cheferna med lång erfarenhet sticker L4, som är ägare och chef för en verksamhet i 

tjänstesektorn, ut ur mängden genom att förklara hur hen aktivt har lagt en del av ansvaret för 

att uppmuntra medarbetarna på en särskilt utvald individ. Tillsammans menar L4 att de delar 

på uppgiften, vilket bidrar till att medarbetarna alltid har två personer att bolla tankar och 

idéer med. Ibland kanske medarbetarna vill bolla med den ena, ibland med den andra, 

beroende på idéns karaktär.  

 

Vi har byggt en trygghet genom att medarbetarna alltid kan landa och bolla sina tankar på två 

olika ställen. Vi har även försökt skapa tydliga värderingar i företaget. Man kan alltid göra om 

och göra rätt, vi måste ha den tillåtande attityden och möjligheten att testa och öva. Att ha den 

relationen i gruppen är jätteviktigt, annars levererar vi inte bra grejer, för det är våra tankar vi 

säljer. Att skapa trygghet gör att det blir en grogrund för kreativitet, att våga och ta modet till 

att göra nya saker, testa nya marknader, våga sig på en ny kund eller så, så tänker jag. (L4) 

 

De ansträngningar för uppmuntran som L4 uppvisar tyder på att hen främjar sina medarbetares 

kreativitet. Dessa ansträngningar liknar de som Baer (2010) beskriver som nödvändiga från 

ledningens håll för främjandet av kreativitet och nya idéer. Förutom L4 anser vi att cheferna med 

lång erfarenhet inte uppmuntrar sina medarbetare på en tillräckligt hög nivå. Intervjusvaren tyder på 

att dessa chefer inte vill göra mer än vad som krävs för att uppmuntra sina anställda, något som kan 
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tyda på att innovationsförtroendet som Bysted (2013) samt Afsar, Badir och Muddassar Khan 

(2015) talar om inte är av högsta prioritet. Ovan nämnda chefer anser att de uppmuntrar sina 

medarbetare till nytänkande genom att föra fram budskapet om att det är fritt att komma med idéer, 

men enligt Bysted (2013) krävs ett mer aktivt arbete än så för att utfallet ska bli positivt. 

 

Cheferna med kort erfarenhet av respektive organisation har både en mer engagerad inställning till 

idégenerering och arbetar i högre grad med att skapa förutsättningar för sina medarbetare genom 

uppmuntran. Vi upplevde en annan glöd hos dessa intervjupersoner under intervjuerna, och menar 

att de beskriver sitt tillvägagångssätt för uppmuntran på ett mer konkret sätt och som ett ständigt, 

pågående arbete. I synnerhet upplever vi K2-K5 som genuint engagerade i utveckling och stadiet 

för idégenerering. K4 menar att många beskriver hens bransch som konservativ men ändå stabil och 

lönsam, vilket leder till att hen egentligen inte skulle behöva vara särskilt nytänkande eftersom det 

ändå lönar sig, men att hen är det ändå för att hen vill.  

 

Just inom våran bransch så fick jag höra innan jag började att det är en väldigt konservativ 

bransch, det händer inte så mycket, det är ganska tråkigt, men det är stabilt och lönsamt. Och 

det fångade mitt intresse, jag tänkte; hur tråkigt kan det egentligen vara? Och jag är väldigt 

positiv till utveckling, så jag har drivit på det så mycket jag kan. (K4) 

 

I likhet med K4 så menade även K2, K3 och K5 att de arbetar med idégenerering för att de vill och 

tycker att det är roligt och viktigt, snarare än för att de måste. Detta reflekteras även i hur dessa 

chefer skapar ett klimat som tillåter nytänkande. K2, K4 och K5 tar självmant upp att inga idéer är 

dåliga idéer, och att om man misslyckas så gör man det tillsammans, man löser det tillsammans och 

sedan fortsätter man sitt arbete. K2, som är chef men inte VD för den tillverkande verksamhet hen 

agerar inom hävdar att de har en kultur på arbetsplatsen som i stor utsträckning godtar 

misslyckanden. 

 

Jag känner mig väldigt trygg i att testa nya idéer, och att det är okej att emellanåt misslyckas. 

Och jag tror att alla här känner sig väldigt trygga i det, för vi har en VD som verkligen 

uppmuntrar det. Och du står inte själv om det skulle gå åt helsike utan vår VD backar upp. Han 

brukar säga; Det här blev inte så bra, men skit i det, vi har lärt oss någonting, nu går vi och gör 

något annat istället. (K2) 

 

Samtliga av cheferna med kort erfarenhet visar att de har ett tydligt tillvägagångssätt i hur de 

får sina medarbetare att öppna upp sig och våga tillkännage sina idéer. Bland annat har K1 en 
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teknik för hur hen sår frön och vänder frågor för att få sina medarbetare att känna sig 

delaktiga. 

 

Ibland brukar jag försöka så ett frö när jag pratar med en anställd, alltså indirekt komma med 

en idé. Sedan pratar vi lite runt det, jag vänder frågan till medarbetaren och tillslut säger 

personen den idé som jag från början hade tänkt på. Genom det känner sig medarbetaren 

delaktig, blir motiverad till att komma på fler idéer och nästa gång vi ses har medarbetaren sått 

sina egna frön och kommer med nya idéer. (K1)  

 

Så som cheferna med kortare erfarenhet beskriver sina tillvägagångssätt för uppmuntran till 

idégenerering stämmer till stor del överens med hur Bysted (2013) och Afsar et al. (2015) 

förklarar innovationsförtroende. Merparten av dessa chefer talar i banor som styrker teorier 

kring vikten av en gemensam syn och en accepterande miljö (Baer, 2010; Bysted, 2013 & 

Afsar et al., 2015). Vi tycker oss tyda en miljö som accepterar nederlag, och att ingen ska 

behöva känna sig rädd för att berätta om sina idéer, något som enligt George och Zhou (2001) 

är viktigt. Detta agerande går även i linje med Afsar et al. (2015) som menar att alla nya idéer 

bör få en positiv reaktion för att IWB ska gynnas.  

 

Merparten av cheferna med lång erfarenhet av en organisation nämnde även de mindre 

lyckade idéer, men talade mer i termer som ”dåliga idéer”. Att prata om bra och dåliga idéer 

kan enligt George och Zhou (2001) vara riskfyllt för individernas fortsatta idégenerering. Om 

medarbetarna själva tycker att idén är intressant men den bemöts som om den vore motsatsen 

kommer IWB att försämras (George & Zhou, 2001).  

 

4.2.2 Hänsynstagande till personliga egenskaper 

 

Att som chef ta hänsyn till personliga egenskaper vid uppmuntran till idégenerering var 

genomgående ett aningen bortprioriterat arbetsmoment bland våra intervjupersoner. Samtliga 

intervjupersoner hävdade att det är viktigt och att de försöker arbeta med att ta hänsyn till olika 

medarbetares personligheter. Samtliga chefer menar även att det finns olika personlighetstyper på 

arbetsplatsen, och att det skiljer sig åt mellan individer som är mer eller mindre nytänkande. Det 

föreligger även en överensstämmelse i synen på att personlighetsdraget öppenhet leder till 

nytänkande och kreativitet, och att samvetsgranna personer känner sig obekväma med förändringar. 

Ingen av intervjupersonerna nämnde något om att samvetsgranna personer påvisar kreativitet, men 

alla är enade om att även de samvetsgranna personerna har en betydelsefull roll i organisationerna. 

Flertalet intervjupersoner (K1, K3, L1, L2, L3, L5) förklarar att de försöker anpassa sitt ledarskap 
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utifrån dessa personligheter i den mån det går, men att det är svårt. Vid intervjuer med ovanstående 

personer kunde ett svar på frågan om de skulle säga att de anpassar sitt ledarskap utifrån 

personligheter likna följande uttalande; 

 

Jag försöker, med det är svårt. Men… det behöver man göra. (L1) 

 

K2, K4, K5 och L4 hade mer uttömmande svar på aktuell fråga, och kunde på ett utvecklat sätt 

beskriva hur de anpassade sitt ledarskap utifrån medarbetarnas personligheter. Tre av dessa (K2, 

K4, K5) är extra tydliga och förklarar hur de arbetar aktivt med detta, genom att de påvisar en plan 

för hur de involverar både personer med öppenhet och samvetsgrannhet i organisationens 

idégenereringsprocess. K2, K4 och K5 är alla tre chefer med kort tid i respektive organisation. K4 

har låtit organisationens samtliga medarbetare genomgå ett personlighetstest, en DISC-analys, och 

sedan har alla fått tagit del av varandras resultat och diskuterat hur de bäst kan förstå och nyttja 

varandras olikheter. 

 

En av de positiva sakerna som kom ut av den här DISC-analysen är att vi såg hur olika vi var. 

Vi har många som i denna DISC-analys är gröna, alltså nöjda med hur det är. Då är det viktigt 

för dem att det är tryggt och att inte allt förändras på en gång och hela tiden, för då blir de 

stressade. Då behöver man veta att den här personen måste jag ta det lite lugnt med, och inte 

införa allt det som jag vill göra på en gång, utan istället ta en sak i taget och låta det ta lite tid. 

Medan en annan person som är röd eller gul har ett behov av att det händer något hela tiden. 

Om dessa personer då vet om att de är olika så hjälper det jättemycket, och det har det gjort för 

oss. Vi har inte alls lika mycket konflikter längre. (K4) 

 

K2 och K5 menade båda två att det inte är någon idé att försöka tvinga samvetsgranna personer till 

att vara nytänkande, utan att det snarare handlar om att förklara kommande förändringar på ett mer 

igenkännande sätt och få personen att genom det känna sig bekväm. K2 gav ett exempel på när hen 

var ny på arbetsplatsen och ville införa ISO, ett nytt ledningssystem; 

 

Jag fick då höra av vissa personer att det skulle innebära ett jävla pappersarbete och att det 

bara skulle kosta en massa pengar. Då förklarade jag det genom att säga att jag ville bygga en 

byrå, där vi skulle ha en säljlåda, en personallåda och en miljölåda och när man drar ut den 

här lådan så hittar man allt som rör sälj, allt som rör personal, och då skulle man kunna bygga 

den själv enligt den standard som finns. Då kan man bygga den enligt ISO och bli certifierad i 

framtiden. Plötsligt fick jag höra att det var en skitbra idé. Så nu springer alla runt här och 

pratar om byrån vi ska bygga och de här lådorna, ingen pratar om ISO men det spelar ingen 
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roll. Man måste anpassa sitt ledarskap, för det spelar ingen roll vad jag pratar om, om ingen 

förstår. (K2) 

 

Vi hävdar att K2, K4 och K5 har ett tillvägagångssätt som gynnar organisationer. De agerar likt vad 

som George och Zhou (2001) menar är rätt väg att gå. Enligt George och Zhou (2001) blir 

samvetsgranna personer bara mindre kreativa än de redan är om de blir bevakade av sina chefer på 

grund av sin personlighetstyp. Dessa tre intervjupersoner (K2, K4, K5), med kort erfarenhet av sina 

organisationer, menar att medarbetarnas personligheter bör godtas och att ledarskapet bör anpassas 

utifrån det, snarare än tvärtom. George och Zhou (2001) instämmer med detta, och hävdar att det 

inte är fördelaktigt att försöka bevaka eller förändra sina medarbetare. En av cheferna med lång 

erfarenhet av sin organisation (L4), tycktes även hen ha ett arbetssätt som tar hänsyn till personliga 

egenskaper, men i vår mening inte fullt lika tydligt som K2, K4 och K5. De övriga sju 

intervjupersonerna gav intrycket av att de önskar att de jobbade mer med detta än vad de faktiskt 

gör. 

 

Att samtliga intervjupersoner menar att det finns olika personlighetstyper på arbetsplatsen, och talar 

om personlighetsdrag som liknar öppenhet och samvetsgrannhet (Woods, Mustafa, Anderson & 

Sayer, 2017), var viktigt för oss då det var en förutsättning för att vi skulle kunna jämföra hur de 

arbetar med detta. Alla intervjupersoner menar även att dessa personligheter har inverkan på hur 

pass innovativt olika medarbetare agerar, vilket stämmer överens med den teori som finns på 

området (Baer, 2010 & Anderson, Potočnik & Zhou, 2014). Alla intervjupersoner var som ovan 

nämnt överens om att medarbetare de beskrev som öppna var mer nytänkande och kreativa, och att 

medarbetare de förklarade som samvetsgranna var obekväma med förändringar. Att så är fallet 

styrks även av merparten av tillämplig teori (George & Zhou, 2001; Hammond, Neff, Farr, Schwall 

& Zhao, 2011 & Woods et al., 2017). Att ingen intervjuperson nämnde att personlighetsegenskapen 

samvetsgrannhet skulle ha någon positiv inverkan på kreativt beteende gör att Nius (2014) 

påstående om att det skulle finnas en parallell däremellan inte kan styrkas utifrån våra intervjuer. 

Däremot menar alla intervjupersoner att samvetsgranna individer har en betydelsefull roll, vilket 

enligt Baer (2010) är ett fördelaktigt tankesätt, då många chefer gör ett misstag genom att tro att 

rekrytering av enbart öppna personer är en framgångssaga, men att så inte är fallet. 

 

Gällande den första delen av IWB, idégenerering, går det sammanfattningsvis att i vår mening 

utläsa en skillnad mellan chefer med lång respektive kort erfarenhet av sin organisation. Chefer som 

varit verksamma i en organisation i ett fåtal år tenderar att vara mer specifika i sin beskrivning av 

hur de främjar och uppmuntrar till idégenerering. Likaså tyder vi att dessa chefer således skapar en 
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miljö där innovationsförtroendet är starkt, och förutsättningarna för medarbetarna att anamma ett 

innovativt arbetsbeteende blir därmed bättre. Chefer med kortare erfarenhet av sina organisationer 

verkar utifrån vårt intervjumaterial även arbeta mer med att anpassa sitt ledarskap utifrån personliga 

egenskaper, vilket är betydelsefullt för att nyttja den fulla potentialen av idégenerering (Woods et 

al., 2017). 

 

4.3 Idéförmedling 
 

När en idé har genererats gäller det att idén på ett fördelaktigt sätt kommuniceras vidare till 

resterande berörda organisationsmedlemmar. Idéförmedling är således det andra steget av IWB och 

innefattar hur idén förmedlas vidare i en organisation. 

 

4.3.1 Planerade möten och dagliga dialoger 

 

Att avsätta tid tillsammans med sina anställda för att lyfta, förmedla och diskutera uppkomna idéer 

verkar enligt materialet vara något som cheferna med kortare tid i verksamheten särskilt anser vara 

viktigt för att öka medarbetarnas engagemang och känsla av delaktighet. K1, K3, K4 och K5 har 

kontinuerligt möten planerade för att uppmuntra till och diskutera nya förslag. K5 anordnar så 

kallade ”brainstormingmöten” där det avsätts tid, likt ett personalmöte för att enkom diskutera nya 

idéer och förslag till förändring och förbättring.  

 

Till våra brainstormingmöten brukar jag köpa en påse bullar och sen säger jag att nu har ni 

bullbrainstorming här och den timmen ska ni bara sitta och mala idéer. (K5) 

 

L1 och L5 pratar också om hur de arbetar med planerade möten, under vilka de ger anställda 

möjlighet att diskutera förslag till förbättringar och nya idéer. L1 förklarar vidare att de under sina 

möten har en öppen och tillåtande miljö där alla har möjlighet att komma med idéer för utveckling. 

Det verkar dock inte som att dessa möten enbart planeras just för att diskutera utveckling och 

förändring utan att det snarare verkar vara så att det är en del av mötesagendan till skillnad från K5. 

Under intervjuerna kan vi se en tydlig skillnad i hur cheferna väljer att lyfta och förmedla 

uppkomna idéer till resterande delar av organisationen. Samtliga av cheferna som varit verksamma 

ett fåtal år i sin organisation talar om vikten av dagliga dialoger som de för med sina medarbetare 

och menar att det är viktigt att uppmärksamma idéer som genererats antingen från dem själva eller 

genom förslag från de anställda. K3, som i sex år varit chef för sin verksamhet i tjänstesektorn, 

uttrycker sig enligt följande; 
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Det handlar mycket om de dagliga dialogerna och att man visar uppskattning när de kommer 

med nya idéer istället för att avvisa. (K3) 

 

K2 berättar att det ofta tas snabba beslut i verksamheten och att VD gärna ser att förslag och idéer 

inte alltid behöver invänta ett planerat möte för att diskuteras eller beslutas om, utan att dessa med 

glädje direkt kan tas upp med honom. Denna miljö menar K2 smittar av sig på de anställda och 

bidrar till en öppen atmosfär med högt i tak. 

 

Baer (2010) poängterar att det krävs ansträngningar från ledningens håll för att främja innovation 

och kreativitet på arbetsplatsen genom att uppmuntra och hjälpa anställda att utveckla sina idéer, 

något vi ser att cheferna med färre år sina organisationer i större utsträckning uppmärksammar och 

fokuserar på. Även om två av fem chefer med längre erfarenhet av sin organisation hävdar att de på 

planerade möten pratar om utveckling och förändring tolkar vi det som att dessa möten inte i första 

hand är planerade för det ändamålet. Det är enligt Baer (2010) chefens uppgift att skapa 

förutsättningar för medarbetarna att komma med nya idéer, vilket bidrar till ett ökat IWB hos de 

anställda. Hammond et al. (2011) menar att det är ytterst viktigt för organisationen att skapa villkor 

som gynnar idéskapande utifrån de enskilda individerna, något vi med tydlighet kan se återspeglas i 

verksamheterna med chefer som har kortare erfarenhet av sin organisation. 

 

Gällande idéförmedling och hur cheferna arbetar med att delge information till samtliga 

organisationsmedlemmar var något vi till viss del uppmärksammade som bortprioriterat. 

Intervjupersonerna fokuserade inte lika mycket på denna del av processen, i jämförelse med 

idégenerering och idérealisering. Vi ser att en anledning till avsaknad av diskussion kring 

idéförmedling skulle kunna vara att frågan som behandlade idéförmedling inte var tillräckligt 

specifik utan ställdes tillsammans med hur processen för IWB ser ut i organisationen. Det vi ändå 

fann intressant var hur, särskilt cheferna med ett fåtal år i sin organisation, delvis besvarade detta 

fast under andra frågeställningar. Dessa chefer belyste emellanåt hur de i sina verksamheter arbetar 

med att uppmuntra och förmedla nya idéer, förslag och tankar tillsammans med berörda medlemmar 

av organisationen genom planerade möten och en kontinuerlig daglig dialog. 

 
4.4 Idérealisering 
 

Det sista och avslutande steget av IWB är idérealisering, hur en idé blir verklighet. Janssen (2000) 

beskriver idérealisering som att utforma en modell av den nya idé som ska tillämpas inom en 

arbetsroll, grupp eller organisation. Vi har i vårt analyserande av detta steg valt att se hur 
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intervjupersonerna beskriver tillvägagångssättet från att en idé uppkommer till att den blir 

verklighet, hur operationaliseringen och det konkreta handlandet ser ut.  

4.4.1 Exemplifierar handlingar 

 

Som vi ovan nämnt hävdar samtliga intervjupersoner att de arbetar för att uppmuntra till 

uppkomsten av nya idéer. Vad vi dock kan se är att det finns en uppdelning i hur intervjupersonerna 

beskriver konkreta handlingar. K2, K3, K4 och K5, med kort erfarenhet av sina organisationer, tar 

tydligt och självmant, upp flertalet exempel på förändringar de gjort inom sina organisationer och 

hur det har gått till. K4 tar som exempel upp hur en medarbetare kommit med ett förslag om ett 

avtal med ett närliggande hotell där verksamheten skulle erbjuda hotellets anställda rabatterade 

priser vilket i sin tur bidrog till nya kunder. Även K3 konkretiserar och berättar om när en 

nyanställd kommit med en idé om att planera en återförsäljarturné, vilket den nyanställde fick fria 

händer att planera och genomföra. 

 

Så länge de kommer med bra grejer och som ligger i linje med det jag vill styra verksamheten 

mot så får de jättegärna köra sina projekt. (K3) 

 

K5 berättar exalterat om en av deras senaste förändringar; 

 

Vi har öppnat en studio, som är jätteläcker. Där har vi dels en segway med en digital skärm 

som åker runt, utanför butiken ute i köpcentret. Det ser ut som en säljare, som åker runt och 

pratar med kunderna. (K5) 

 

Flera av cheferna med längre erfarenhet av sina organisationer pratar också om hur det går till när 

nya förslag och idéer realiseras. L2 berättar att om någon anställd kommer med en ny idé så är det 

något som i första hand testas på bakgården för att se om förslaget till förändring är genomförbart. 

L3 beskriver hur hen i verksamheten direkt genomför en ny idé eller nya förslag om hen anser att 

idén kan vara hållbar. Även L1 och L5 pratar om hur processen för en eventuell implementering 

kan se ut och förklarar genom vilka steg ett nytt förslag eller en ny idé genomgår vid en realisering. 

L4 exemplifierar och berättar hur det gick till när en anställd uppmärksammat att en marknadstext 

var i behov av att uppdateras och förbättras och hur texten sedan lades upp i ett dokument, 

tillgängligt för samtliga anställda att komma med förslag och idéer för hur den skulle utvecklas.  

 

Som vi ovan nämnt hävdar samtliga intervjupersoner att de arbetar för att uppmuntra till 

uppkomsten av nya idéer. Likaså menar alla intervjupersoner att förändring och utveckling är av 
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största vikt, och flertalet nämner i likhet med Shih och Susanto (2017) att det är extra angeläget i 

dagens föränderliga samhälle. Tolkningen har för vår del därmed handlat mycket om att utläsa vilka 

som utför en hel process, från idé till handling, och vilka som inte gör det. 

Bysted (2013) menar att organisationer med en fungerande miljö med starkt innovationsförtroende 

är redo för innovation på alla nivåer. Vilka innovationer organisationer genomför kan i någon mån 

fungera som en måttstock för att avläsa hur miljön och klimatet för innovation ser ut på 

arbetsplatsen (Bysted, 2013). Något vi kunde utläsa redan i början av våra intervjuer var att tre av 

fem av cheferna med kort erfarenhet av sina organisationer vid första frågan, som egentligen 

behandlade något annat, tog upp aktuella förändringar. Endast en av fem av cheferna med lång 

erfarenhet tog självmant upp detta. Detta kan vara ett exempel på när chefer med lång erfarenhet av 

en organisation nöjer sig med den rådande situationen (Bower, 2007 & Lee & Kelley, 2008), och 

inte anser att förändringar är viktigt att prata om när de ska presentera verksamheten. Å andra sidan 

kan detta tyda på att de erfarna intervjupersonerna var mer inställda på att svara på den specifika 

frågan, och inget annat än den. Därmed bör denna parallell dras med försiktighet.  

 

Dock anser vi att denna jämförelse står sig stark tillsammans med den koppling vi gjort mellan att 

cheferna med mindre erfarenhet av sin organisation gav betydligt fler konkreta exempel på 

förändringar än vad cheferna med lång erfarenhet av sin organisation gjorde. Cheferna med kortare 

tid i sina organisationer gav inte bara fler exempel, utan även mer specifika och tydligt beskrivna 

till skillnad från flera av cheferna med längre erfarenhet av sina organisationer som förvisso beskrev 

hur en idé kan implementeras och hur det kan gå till, men utan några utförligt beskrivna exempel. 

Vår uppfattning är att cheferna med kortare tid i sina organisationer hade lättare för att exemplifiera 

förändringar som skett, eventuellt för att de likt Huber och Glicks (1993) teori är mer mottagliga för 

att agera innovativt, och således även besitter ett nydanat perspektiv på både sin egen position, sina 

medarbetare och organisationen. 

 
4.4.2 Kundens behov och intern kompetens 

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är inställningen till att kunden står i fokus, att förändra 

utifrån kundernas behov är centralt och återkommer frekvent under intervjuernas gång. L1 menar att 

deras kunder helst ser dem som partners, att de i sin verksamhet hjälper sina kunder att utvecklas 

och vara proaktiva. L2, L3, L4 och L5 pratar även dem om hur viktigt det är att ha kunden i fokus 

för att verksamheten fortsättningsvis ska vara framgångsrik. L3, som är chef och ägare och har varit 

verksam i sin organisation i 23 år, framhäver vikten av att anpassa sig efter kunden; 

 



 

44 

 

Vi har liksom ett helhetskoncept och försöker anpassa oss efter kunden hela tiden. Så att kunden 

alltid får vad den vill ha, och det har visat sig vara ganska så framgångsrikt. (L3) 

 

Även K1-K5 belyser vikten av att tillfredsställa kundens behov. K5 beskriver hur viktigt det är för 

dem i sin verksamhet att tillföra ett mervärde till kunderna, med tanke på den konkurrens de har 

från nätbaserade alternativ i sin bransch. K2 berättar om uppstarten av verksamheten, som till en 

början höll till i en källarlokal där VD åkte runt med släpvagn och hyrde ut och levererade 

utrustning. Vidare förklarar K2 hur verksamheten sedan har utvecklats utifrån det som kunderna 

efterfrågat. K2, K3, K4 och K5 tar även upp hur viktigt det är att även se till den interna 

utvecklingen av organisationen. K5 beskriver hur medarbetarna i hens organisation, får möjlighet 

att specialisera sig på områden inom verksamheten de har erfarenhet av eller finner intressant för att 

möjliggöra att det finns spetskompetens inom olika områden för att möta kundernas behov och 

önskemål. K4 påtalar att en god arbetsmiljö för medarbetarna medför att de i verksamheten tar 

bättre hand om sina kunder.  

 

Det är viktigt att jobba med personalen och se till att de är så kompetenta som möjligt, att de 

får rätt förutsättningar. Jag tror att det som arbetsgivare idag är viktigt att lyssna på 

personalen, att det finns en flexibilitet och möjlighet att påverka. (K4) 

 

I angränsning till diskussioner kring kundernas behov kan vi utläsa skillnader. Samtliga av cheferna 

som hade lång erfarenhet av sina organisationer, belyste vikten av att anpassa sig efter kunden men 

utan att någonstans nämna balansen mellan kundernas behov och medarbetarnas behov. Ingen av 

L1-L5 tog upp medarbetarnas egenskaper och kompetenser som betydelsefullt i andra fall än när det 

handlade om att tillfredsställa kunden. Bland cheferna med kortare erfarenhet av respektive 

organisation såg svaren annorlunda ut, fyra av fem tog på eget bevåg upp tankar om hur viktigt det 

är att hålla den interna kompetensen uppdaterad och gav intryck av att balansen mellan att fokusera 

på kund och medarbetare var prioriterad. Att agera enligt det sistnämnda tillvägagångssättet är 

enligt Schneider (1987) av yttersta vikt för att som organisation överleva externa förändringar. Att 

likt de nyare cheferna behålla ett fokus även på sina medarbetare och inte enbart på kunderna är 

viktigt för att veta vilka egenskaper som finns i organisationen och för att säkerställa att samtliga 

individer inom verksamheten går åt samma håll (Schneider, 1987). 

 
4.4.3 Riskbenägenhet 

 

K2-K5 anser sig vara villiga att testa nya vägar även om det skulle innebära vissa risker. K2 känner 

sig trygg när det kommer till att fatta beslut som kan medföra risker och förklarar att det beror på att 
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hen har en VD som uppmuntrar till det och alltid stöttar även om utfallet inte blir optimalt och 

enligt plan. K5 menar att det alltid är viktigt att göra en riskanalys och fundera över vad det kan 

finnas för risker och hur det kan komma att påverka verksamheten. Vidare anser K5 dock att man 

måste våga ta risker inom rimliga gränser samtidigt som man är medveten om eventuella 

konsekvenser. K3 exemplifierar och berättar om hur de nyligen investerat och blivit majoritetsägare 

i en fabrik i Kina då deras tidigare leverantör plötsligt gick i konkurs. K4 har i likhet med K2, K3 

och K5 inte heller några problem med att testa nya vägar och uttrycker; 

 

Jag är inte rädd för att själv göra fel eller att tillåta personalen att göra fel. Min syn är att om 

man inte provat, då har man ingen möjlighet att vinna heller. Man missar alla skott som man 

inte skjuter. (K4) 

 

K1 har en inställning som aningen skiljer sig mot resterande chefer med kortare erfarenhet av deras 

organisationer och menar att hen, även om hen rent spontant känner att hen har en vilja att testa nya 

saker och inte är rädd för risker, måste backa och se hur mycket det verkligen går att satsa och 

därmed även riskera med verksamhetens bästa i åtanke. 

 

Bland cheferna med lång erfarenhet av sin organisation anser både L2 och L3 att de har en relativt 

öppen inställning till risktagande även om det är en benägenhet som avtagit med åren. L2 förklarar 

vidare att hen även om hen tycker att hen är öppen ändå har en konservativ ådra i sig. L1 och L5 

hävdar båda att de inte är särskilt riskbenägna. L1 förklarar att de som verksamhet nöjt sig med 

situationen eftersom de tuffat på och aldrig varit nära konkurs. Till skillnad från ovanstående chefer 

med längre erfarenhet menar L4 att hen även om hen är mån om att inte äventyra verksamhetens 

ekonomi ändock har en positiv inställning till att testa nya vägar. 

 

Jag gillar när det händer grejer, det får mig att känna mig vid liv. En kompis sa ”det är inte 

modigt, om man inte är rädd för det”, så jag är väl nästan aldrig modig eftersom jag nästan 

aldrig är rädd, men det är ju för att jag har utsatt mig för väldigt mycket. (L4) 

 

Chefens inställning och agerande är avgörande för att ett innovativt beteende ska infinna sig i en 

organisation (Schneider, 1987; Mumford, 2000; Krause, 2004; Shalley & Gilson, 2004; Damanpour 

& Schneider, 2006 & De Jong & Den Hartog, 2007), vilket är den utgångspunkt vi anammar i 

denna uppsats. För att organisationen ska genomföra och operationalisera nya idéer är det av stor 

vikt att chefen är villig till genomförandet (Krause, 2004). I och med att chefen har stor betydelse i 

förändringssituationer har vi i vår undersökning bett intervjupersonerna att beskriva sig själva i 
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fråga om att testa nya vägar trots att de eventuellt är riskfyllda. Av cheferna med lång erfarenhet av 

sin organisation svarade majoriteten av dem att de är någorlunda riskbenägna och öppna för att testa 

nya idéer, men flertalet av dem nämnde även att de blivit mindre riskbenägna och mer konservativa 

med åren. Krause (2004) kallar detta för att fly från förändringar, något som påverkar 

organisationen negativt. Enligt Krause (2004) kan ett sådant beteende identifieras genom att idéer så 

gott som aldrig tar sig till genomförandestadiet, och att nytänkande och utveckling bortprioriteras. 

Möjligtvis är detta anledningen till avsaknaden av konkreta exempel på förändringar från dessa 

intervjupersoner, för att idéer allt som oftast inte tar sig till det slutgiltiga stadiet (Krause, 2004). Att 

dessa chefer, med lång erfarenhet, menar att de blivit mer konservativa med åren stämmer överens 

med Damanpour och Schneider (2006), Bower (2007) samt Lee och Kelley (2008) som samtliga 

hävdar att chefers innovativa beteende i takt med tiden avtar.  

 

Bland cheferna med färre antal år i sin organisation såg svaren gällande riskbenägenhet aningen 

annorlunda ut. Majoriteten av dessa intervjupersoner hävdar att de inte har några problem med att ta 

risker, fyra av fem menar att de till och med gillar det. Dock hävdar samtliga att det måste ske under 

någorlunda kontrollerande former, det får inte riskera företagets existens. Tre av dem ger även 

påtagliga exempel som gör deras beskrivningar av sig själva mer trovärdiga. Detta styrker även vår 

tidigare syn av att denna kategorisering av chefer faktiskt operationaliserar nya idéer mer frekvent. 

Att vi kan se denna skillnad bekräftar Bowers (2007) teori om att en chef med lite erfarenhet av en 

organisation ofta är öppen för att se behov av förändringar.  

 

4.4.4 Kunskap och kompetens 

 

Hur eller om cheferna med lång erfarenhet av sina organisationer bidrar med kunskap och stabilitet, 

och om brist på detta hos oerfarna chefer gör sig synligt är utifrån materialet svårt att säga. Alla 

chefer med lång erfarenhet av respektive organisation, L1-L5, nämner deras kunskap som en styrka. 

Samtliga av dessa påpekar dock även hur de blivit hemmablinda och fastnat i gamla mönster. L4 

beskriver fördelen med hens erfarenhet som följer; 

 

Den allra största fördelen med min erfarenhet är att jag har varit med och gjort så många olika 

saker, så jag har kunskap och blir inte rädd för någonting. När det kommer en faktura på fem 

miljoner för att någon tycker att vi gjort något fel så tänker jag visserligen att det är 

jättekonstigt, jag kanske blir lite småchockad men jag går inte i taket. Detta gör att när andra 

blir stressade och ur balans så håller jag energin, tryggheten och roten så att vi står stabilt. Det 

är den största delen med att ha mycket erfarenhet. (L4) 

 



 

47 

 

Och fortsätter sedan; 

 

Men nackdelen kan även vara att man tänker för mycket. Det finns en risk att man tycker att det 

här har vi redan provat och så har man ingen tidsuppfattning, att det faktiskt var fem-tio år 

sedan vi provade. Man kan fastna i gamla mönster, och inte inse att det är helt nya 

förutsättningar nu. (L4) 

 

L1-L5 uppvisade liknande uppfattning kring deras erfarenhet, att det har medfört kunskap 

men att det emellanåt leder till att de av ren vana gör som de alltid har gjort.  

 

Intervjupersonerna med ett fåtal år i sin organisation (K1-K5) hävdar alla att bristande 

kunskap kan vara en följd av deras korta erfarenhet, och att det skulle kunna vara en nackdel. 

Gemensamt för dessa fem är dock att de nämner sin livserfarenhet och sina tidigare karriärer 

som bidragande till att de trots detta kan göra kloka val. De menar att de har tillräckligt 

mycket i ryggsäcken i form av tidigare arbeten, utbildningar och liknande, vilket väger upp 

den eventuella kunskapsbristen. K4 poängterar även vikten av att vilja lära sig, då man genom 

det kan erhålla mycket kunskap på kort tid.  

 

Jag har ju inte ens någon utbildning på detta område, jag har istället varit tvungen att lära mig 

väldigt snabbt. Men eftersom jag tycker att det är roligt så har det gått väldigt fort. Jag fick en 

veckas utbildning på huvudkontoret, det är allt. Men jag ser min vilja och framåtanda som en 

styrka, det ger mig kompetens. (K4) 

 

Vad vi kan se är att samtliga chefer tror att lång erfarenhet av en organisation tenderar att bidra med 

kunskap om både organisation och bransch, vilket stämmer överens med teori av Mumford (2000), 

Becker (2004) och Ng och Feldman (2013). Samtliga av intervjupersonerna med kort tid i sin 

organisation hävdar att bristande kunskap kan vara till nackdel för dem, men samtliga nämner även 

att de anser sig själva ha kompetens som väger upp denna kunskapsbrist. Intervjupersonerna som 

tillbringat fåtal år i sin organisation menar att de på grund av sin korta erfarenhet kan ha bristande 

kunskap. Däremot hävdar ingen av dem att detta på något sätt hindrar dem från att prestera när det 

kommer till utveckling och förändring, vilket går emot Bower (2007) som hävdar att bristande 

kunskap leder till misslyckande vid implementering av nya idéer. 
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4.5 Sammanfattning av empiri och analys 
 

Nedan presenteras en kortare sammanfattning av empiri- och analyskapitlet i tabellform. 

 

 Cheferna med kort erfarenhet av 
sin organisation, 0-6 år 

Cheferna med lång 
erfarenhet av sin 

organisation, 10+ år 

Inställning till förändring 
och utveckling 

Anser sig ha en positiv inställning och 
pratar om förändring och utveckling med 
engagemang 

Anser sig ha en positiv inställning 
men anser att det är viktigast att 
hänga med 

 
Idégenerering 

Uppvisar tydligare uppmuntranstekniker 
och tillvägagångssätt, exempelvis genom 
bullbrainstorming 

Uppvisar aningen diffusa 
uppmuntranstekniker och 
tillvägagångssätt. Flera av dessa 
uppmuntrar till idéskapande 
genom att själva backa undan 

Ta hänsyn till personliga 
egenskaper hos anställda 

Försöker, men anser att det är svårt. En 
del förklarar dock mer utförligt hur de 
går tillväga. Exempelvis genom DISC-
analys och anpassat ledarskap 

Försöker att anpassa sitt ledarskap, 
men anser att det är svårt. Ger inga 
tydliga exempel 

Skapa ett arbetsklimat 
präglat av 

innovationsförtroende 

Skapar starkare innovationsförtroende 
på arbetsplatsen genom sin positiva 
inställning och acceptans för 
misslyckande 

Pratar delvis om bra/dåliga idéer, 
vilket inte tyder på acceptans för 
misslyckande. Tenderar att inte 
skapa ett arbetsklimat för 
innovationsförtroende i samma 
utsträckning 

 
Idéförmedling 

Delvis bortprioriterat arbetsmoment. 
Flera av dessa avsätter dock särskild tid 
för möten och dialoger om nya idéer 

Delvis bortprioriterat 
arbetsmoment. Några av dessa 
menar att de pratar om detta på 
möten, men att det inte finns 
särskilt avsatt tid för detta 

 
Idérealisering 

Exemplifierar konkreta handlingar. 
Flertalet förändrar för både kundens 
skull och för den interna kompetensens 
skull. Uppvisar högre riskbenägenhet 

Ger oss få tydliga exempel. 
Förändrar mest för kundens skull. 
Uppvisar lägre riskbenägenhet 

 
Rutinmässigt arbetssätt 

Ger oss inga tecken på att mönster och 
vanor präglar arbetssättet 

Arbetar mer utifrån mönster och 
vanor. Flera av dem menar att de 
blivit mer konservativa med åren 

 

Figur 5. Sammanfattande tabell över empiri- och analyskapitlet. Egen konstruktion. 
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5. Diskussion 
 

I fråga om inställning till och främjandet av ett IWB kan vi se att det tycks finnas en skillnad mellan 

chefer med kort respektive lång tid i en organisation. Vi anser att det utifrån våra intervjuer 

uppkommit möjliga argument för att chefer med många års erfarenhet av den organisation de är 

verksamma inom tenderar att vara mer nöjda med rådande situation och att de i lägre utsträckning 

främjar ett innovativt beteende. Vi menar att vi kan se en samhörighet mellan de intervjusvar vi 

tagit del av och Huber och Glicks (1993) samt Bowers (2007) påståenden om att chefer med åren 

blir mindre innovativa, och att chefer som spenderat kortare tid i en organisation har ett nyanserat 

perspektiv och är mer mottagliga för förändringar. I vår mening liknar den bild vi fått av chefernas 

inställning till och främjande av ett IWB Huber och Glicks (1993) och Bowers (2007) teorier. Enligt 

Becker (2004) samt Lee och Kelley (2008) är rutinmässiga problemlösningar vanligt 

förekommande bland erfarna chefer. Vi anser att detta beteende gör sig synligt i våra intervjuer, 

främst i idégenereringsstadiet och idérealiseringsstadiet. 

 

I idégenereringsstadiet ser vi hur cheferna med kortare erfarenhet av sin organisation uppmuntrar 

sina medarbetare på ett mer aktivt sätt och arbetar med förändring och utveckling för att de vill och 

kan. Flertalet av cheferna med lång erfarenhet av sin organisation sänder ut signaler om att de 

arbetar med idégenerering för att de måste. I detta stadie av IWB är det av vikt att som chef ta 

hänsyn till sina medarbetares personliga egenskaper (George & Zhou, 2001; Anderson et al., 2014 

& Woods et al., 2017) och att skapa ett arbetsklimat präglat av innovationsförtroende (Baer, 2010 & 

Afsar et al., 2015). Av vår studie har vi utläst att detta många gånger går hand i hand, om chefen 

uppmuntrar till förändring och utveckling och tar hänsyn till de anställdas personliga egenskaper 

skapas ett klimat med starkt innovationsförtroende. I vårt empiriska material kan vi se hur cheferna 

som utsände en genuint positiv inställning till främjande av IWB behandlade detta stadie och dess 

innefattande delar på ett fördelaktigt sätt. De chefer som främst hade en genuint positiv inställning 

och som således även kunde ge konkreta exempel på hur de arbetade med uppmuntran till 

idégenerering var cheferna med kort erfarenhet av sina organisationer. Dock kan vi se att 

hänsynstagande till personliga egenskaper hos medarbetare kunde ha varit högre prioriterat än det 

var hos samtliga chefer. Vi menar att det finns möjlighet till utveckling på denna punkt, och vi anser 

likt George och Zhou (2001), Anderson et al. (2014) och Woods et al. (2017) att det skulle förbättra 

organisationernas IWB. 

 

Idéförmedlingsstadiet påvisar även det en skillnad genom differens i hur intervjupersonerna arbetar 

med planerade möten och dagliga dialoger. Dock hade vi i efterhand önskat att svaren på frågorna 
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om idéförmedling av samtliga intervjupersoner varit mer uttömmande, varför vårt material om 

denna del inte känns fullt lika jämförbart som övriga delar. Om någon slutsats trots det ska dras 

menar vi att cheferna med färre år i sina organisationer utmärker sig genom att de anstränger sig för 

att förmedla idéer. Detta styrks av tidigare forskning som påstår att chefer som är nya inom en 

organisation har en styrka genom att de observerar behov av förändringar, till skillnad från chefer 

som varit verksamma inom en organisation i många år (Bower, 2007 & Lee & Kelley, 2008).  

 

Varför vi anser oss fått bristande svar gällande idéförmedlingsstadiet kan grundas i flera 

förklaringar, och vi vet egentligen inte vad den konkreta anledningen till detta är. Eventuellt fick 

denna del för lite plats i vår intervjuguide, eller så speglar det verkligheten. Möjligtvis brister det 

ofta i denna del när organisationer ska agera innovativt, och det blev därmed naturligt för våra 

intervjupersoner att inte tala lika mycket om det stadiet av IWB. Ytterligare en aspekt av detta kan 

enligt oss vara att chefer med mindre erfarenhet av en organisation är nya i sin position och är 

därmed mer medvetna om vad som förväntas av dem gällande idégenerering och idérealisering. En 

möjlig anledning till avsaknad av reflektioner kring idéförmedling kan enligt oss vara att det inte 

finns tillräcklig forskning kring stadiet för idéförmedling och cheferna är således inte lika pålästa 

om denna del. Följaktligen menar vi att det kan vara så att cheferna med mindre erfarenhet har 

lättare för att verbalt formulera gott ledarskap utifrån sin kunskap, och därmed uttrycker sig i termer 

som låter bra istället för hur de egentligen arbetar i sina organisationer. Till skillnad från dessa 

chefer, med kort erfarenhet av sin organisation, kan det måhända vara så att cheferna med längre 

erfarenhet av sina organisationer är trygga i sin position och inte reflekterar över sitt ledarskap i lika 

stor utsträckning, vilket medför att de inte beskriver de olika stadierna även om det är så att de 

faktiskt arbetar med dem. Denna fråga kommer att kvarstå, men är värd att ha i åtanke. 

 

I idérealiseringsstadiet vill vi åskådliggöra avsaknaden av konkreta exempel på handlingar och 

operationalisering av nya idéer hos chefer med lång erfarenhet av en organisation, vilket även 

Becker (2004) och Lee och Kelley (2008) belyser genom att poängtera att det bland dessa chefer 

föreligger ett arbetssätt som präglas av rutiner. I vår mening är skillnaden mellan chefer med kort 

respektive lång erfarenhet tydlig i denna del av IWB. Utifrån vårt empiriska underlag ser vi att 

cheferna med kort erfarenhet av sina organisationer beskriver sina handlingar för oss på ett påtagligt 

vis. De verkar likt Huber och Glicks (1993) tes vara mer mottagliga för att agera innovativt, 

samtidigt som chefer med lång erfarenhet av en organisation i enlighet med Damanpour och 

Schneider (2006), Bower (2007) och Lee och Kelley (2008) tenderar att arbeta rutinmässigt. 

Cheferna med lång erfarenhet av sin organisation skiljer sig från sin motpart även genom att de 

genomför handlingar för kundens skull och glömmer bort att samtidigt främja den interna 
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kompetensen. De tycks inte heller vara lika riskbenägna som sin motpart, vilket i vår mening även 

gör sig synligt i hur de beskriver vilka förändringar som skett inom organisationen. 

 

I fråga om dessa rutiner som cheferna med lång erfarenhet av sina organisationer tenderar att besitta 

sker medvetet eller inte förmodar vi likt Cohen (1991) och Lazaric (2000) att cheferna inte riktar 

särskilt mycket uppmärksamhet åt att de faktiskt arbetar rutinmässigt, utan att det är något som med 

tiden sker automatiskt och på regelbunden basis. Vårt argument för detta är att de intervjupersoner i 

vår undersökning som hade benägenhet för att arbeta rutinmässigt just var dem som varit i en och 

samma organisation under lång tid. Detta tyder därmed på att cheferna formas av och förenas med 

sin organisation, vilket gör att de till slut accepterar den rådande situationen och stödjer allt färre 

förändringar (Huber & Glick, 1993). Om så är fallet, vilket det utifrån vårt empiriska underlag 

verkar vara, är vår uppfattning likt Cohen (1991) och Lazaric (2000) samt i motsats till Feldman 

(2000) att rutiner sker utan någon närmare medvetenhet eller tanke om det.  

 

Om chefer med många års erfarenhet av en organisation besitter framträdande kunskap och 

stabilitet (Mumford, 2000; Becker, 2004 & Ng & Feldman, 2013) eller inte, är utifrån vår studie 

svårt att ge ett konkret svar på. Vi anser oss se att de besitter kunskap, men vi ser inte hur erhållen 

kunskap hos dessa chefer förändrar organisationens innovativa arbete. För att ta reda på detta skulle 

vi förmodligen behöva studera organisationerna under ett längre tidsspann, för att se om cheferna 

med lång erfarenhet besitter kunskap som gynnar dem i längden. 

 

5.1 Slutsats 
 

Utifrån diskussionens ovanstående argument anser vi att det föreligger tillräckligt med underlag för 

att ett svar på vårt syfte skall möjliggöras. Vi menar att det finns tydliga skillnader mellan cheferna 

med många verksamma år i sina organisationer och cheferna med fåtal verksamma år i sina 

organisationer utifrån den kontext vi har studerat. Dessa skillnader och våra tidigare nämnda 

förklaringar för hur dessa utspelar sig inom organisationer skapar enligt oss en klar bild av hur 

antalet verksamma år i en organisation påverkar chefers främjande av ett IWB. Denna bild är 

följaktligen att chefer i takt med åren de spenderar i en och samma organisation tenderar att bli 

mindre innovativa, stödjer färre innovativa förändringar och främjar i mindre utsträckning ett IWB. 

Detta gäller i någon mån samtliga stadier av IWB, men har utifrån vårt empiriska material främst 

visat sig vara tillämpligt på idégenererings- och idérealiseringsstadiet. Som vi tidigare nämnt kan vi 

inte dra samma slutsats i idéförmedlingsstadiet, då vi utifrån vårt material vill vara försiktiga med 
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att påvisa en tydlig skillnad mellan chefer i detta stadie. Om detta beror på brister i 

intervjusituationen eller om det är en återspegling av verkligheten låter vi vara osagt. 

 

Sammanfattningsvis vill vi dock argumentera för att rutinmässigt arbete i större utsträckning tycks 

uppkomma efter att en chef varit verksam i en och samma organisation i ett flertal år. Vi tycker oss 

se skillnader mellan chefer som varit verksamma i mindre än sex år, och chefer som varit 

verksamma i mer än tio år, skillnader som är värda att betonas. Vi menar att dessa skillnader 

besvarar vårt syfte och att det genom studiens gång ges exempel som hjälper till att öka förståelsen 

för hur inställningen till och främjandet av ett IWB skiljer sig åt mellan chefer beroende på antal 

verksamma år i en organisation. 
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6. Bidrag 
 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens teoretiska bidrag genom en egenkonstruerad 

teoretisk modell samt en utförlig beskrivning gällande vad studien ämnar bidra med till forskningen. 

Studien lämnar även ett praktiskt bidrag, i form av förslag som främst riktas till chefer med lång 

erfarenhet av en organisation. Avslutningsvis lämnas även förslag och rekommendationer till vidare 

forskning. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar vår studie med att belysa hur vägen till innovation genom att 

främja ett IWB i en organisation skiljer sig åt beroende på antal år respektive chef har varit 

verksam. För att förtydliga vårt teoretiska bidrag har vi utformat en modell. 

 

 

Figur 6. Modell som illustrerar vårt teoretiska bidrag. Processen från chef till innovation har baserats på den teori som 

studien grundats på. Den gröna och den röda pilen illustrerar vårt bidrag, och syftar till att visa hur processen skiljer 

sig åt beroende på chefens erfarenhet av organisationen. Egen konstruktion. 

 

Vad modellen visar är hur chefers antal år i en organisation, chefens inställning, den hänsyn som 

chefen tar till de anställdas personliga egenskaper och det innovationsförtroende som råder på 

arbetsplatsen är väsentligt för att IWB ska skapas bland de anställda och i organisationen som 

helhet. IWB är i sin tur betydelsefullt för att innovation, i fråga om förändring och utveckling, ska 

uppstå i en organisation. Detta grundas på den befintliga forskning på området som vi utgått från i 

vår litteraturgenomgång. 
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Den gröna pilen illustrerar hur vi sett att cheferna som varit verksamma inom en och samma 

organisation i 0-6 år arbetar med innovation och främjar ett IWB på ett sätt som av oss anses vara 

rakt och tydligt. Dessa chefer har enbart tillbringat ett fåtal år i respektive organisation och har 

således ännu inte erhållit något låst tankesätt. De har en positiv inställning till innovation och tar i 

någon mån hänsyn till de anställdas personliga egenskaper, med avseende på öppenhet och 

samvetsgrannhet. Detta har bildat ett starkt innovationsförtroende på arbetsplatsen och processen till 

ett IWB inom organisationen tenderar att gå smärtfritt. Det förändras och utvecklas mer inom dessa 

organisationer, och vi kan utläsa ett tydligt arbete med två steg av IWB, idégenerering och 

idérealisering. Idéförmedlingsstadiet visar sig inte riktigt lika tydligt som de andra två, men vi kan 

ändå utläsa att det existerar inom organisationerna. I samband med detta har pilen från ”Chefer 0-6” 

till innovation illustrerats som rak. 

 

Den röda pilen illustrerar vägen mellan chefer som varit verksamma i en och samma organisation i 

minst tio år, och den innovation som sker på arbetsplatsen. Flertalet av dessa chefer uppvisar ett mer 

låst tankesätt och har en inställning som i lägre utsträckning präglas av engagemang. Dessa chefer 

arbetar och främjar i lägre grad de element som påverkar IWB, och arbetssättet med de tre delarna 

av IWB är aningen otydligt. Cheferna med lång erfarenhet av sina organisationer som deltagit i vår 

studie uppvisar en mer gropig, kurvig och omständlig väg fram till innovation, vilket även är 

anledningen till att pilen från ”Chef 10 +” till innovation är krokig.  

 

Den gröna pilen är inte bara rakare än den röda, den vägen har även visat sig gå snabbare. Varför 

den röda vägen tar längre tid är svårt att besvara konkret, svaret på den frågan är givetvis olika för 

skilda fall. Vi menar att det i dessa fall uppstår hinder någonstans i modellens cirkel, hinder som 

hämmar IWB och i slutändan innovation. Det kan vara hinder på ett ställe eller på flera ställen av 

cirkeln. Ett hinder kan skapa fler hinder, då detta ofta går hand i hand, vilket leder till en väg fram 

till innovation som i slutändan kantas av gupp och innehar en svårare terräng. Vi vill poängtera att 

detta teoretiska bidrag kan anses vara aningen extremt, och dessa ytterligheter har visat sig i vårt 

sammanhang och i vår kontext. Hur stora skillnaderna är beror givetvis på situation och 

omständigheter. 
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6.2 Praktiskt bidrag 
 

Då vi ser att det finns tydliga skillnader mellan chefernas inställning till IWB beroende på hur 

många år de varit verksamma, samt att engagemanget, viljan och fokus är betydligt större hos 

cheferna med färre verksamma år i sin organisation, anser vi att nedanstående förslag främst riktar 

sig mot chefer med längre erfarenhet av en organisation. 

 

Ett alternativ kan vara att hyra in en extern konsult som specifikt arbetar med innovation och 

nytänkande, enkom för att stödja chefen och synliggöra eventuella behov av förändring som finns i 

verksamheten. Att under en period använda sig av och ta hjälp av en utomstående aktör menar vi 

kan medföra en lösning på ett eventuellt låst tankesätt. Det som alltid har fungerat förut kommer 

med största sannolikhet inte alltid fortsätta att fungera, och vi menar att det är viktigt för chefer och 

organisationer att se, och våga inse när det är dags för förändring så att det slipper gå så långt att de 

tillslut blir omkörda. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att, beroende på verksamhetens storlek och förutsättningar, 

låta någon annan person i organisationen vara ansvarig för och arbeta med förändrings- och 

utvecklingsarbete. Detta skulle i vår mening bidra till, i likhet med att hyra in en extern konsult, att 

verksamheten observeras genom fler ögon än enbart chefens. Vi menar även att detta skulle bidra 

till ökad delaktighet hos de anställda och skapa förutsättningar för medarbetarna att bolla idéer med 

någon som eventuellt står dem närmare än respektive chef, vilket i sin tur möjliggör ett främjande 

av ett IWB hos de anställda. Att låta någon annan vara ansvarig för förändringsarbete bidrar till att 

chefer kan låta någon annan ”köra bilen”, vilket vi menar leder till en möjlighet för organisationen 

att ta sig till nya destinationer. 

 

Om det inte finns finansiella resurser i verksamheten för att hyra in någon externt eller om det inte 

är ett alternativ att delegera ansvaret vill vi även lämna som förslag till chefer att låta sina 

medarbetare göra personlighetstester för att på så vis bli medvetna om de anställdas personliga 

egenskaper och dess olikheter. Vi menar att detta bidrar till att chefer uppmärksammar vilka 

personliga egenskaper som finns representerade i organisationen, och således även hur dessa kan 

nyttjas till fullo. Att öka medvetenheten hos chefer om hur medarbetarna fungerar vill kan enligt oss 

hjälpa chefer att ytterligare främja ett IWB hos de anställda. Genom att anpassa sitt ledarskap stärks 

innovationsförtroendet, vilket följaktligen förbättrar arbetsklimatet. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Med tanke på den tid som funnits tillgänglig för denna studie är vår slutsats enbart applicerbar på 

organisationers kortsiktiga framtid. Vi menar att chefer som ägnat ett fåtal år inom en organisation 

tenderar att vara mer benägna till förändring och utveckling, och arbetar mer frekvent med att 

främja ett IWB. Något som vi diskuterat under vägen och som vi vill uppmärksamma till vidare 

forskning är att detta möjligtvis skulle se annorlunda ut om det fanns tid att följa upp dessa 

organisationer och se vad dessa förändringar i slutändan resulterar i och innebär för 

organisationerna. Vi hävdar att ett långsiktigt perspektiv eventuellt kan leda till en annan slutsats. 

En rekommendation från oss till vidare forskning är därmed att studera chefers inställning och 

arbete med innovation i en organisationskontext, följa dessa organisationer under en längre tid och 

därefter se om chefer med längre respektive kortare erfarenhet skiljer sig åt i fråga om vad 

genomförda förändringar resulterar i. Som vi tidigare nämnt existerar teorier om att chefer med lång 

erfarenhet av en organisation besitter kunskap som leder till kloka val och att det gynnar dem i 

längden, något som vi på grund av den korta tid vi studerat organisationerna inte haft möjlighet att 

besvara. En möjlig konsekvens av att cheferna med kortare erfarenhet av sin organisation har visat 

sig vara mer riskbenägna kan vara att de likt vår slutsats genomför fler förändringar, men att 

förändringarna skett utan noggrann eftertanke och gett sämre resultat för organisationen på lång 

sikt. Att studera vad genomförda förändringar inneburit för organisationer under en längre 

tidsperiod, och på så vis jämföra chefer med olika lång tid i organisationer är därmed ett förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Vi anser även att det finns ett flertal perspektiv som är möjliga att utgå från när vidare forskning ska 

genomföras. Ett förslag är att genomföra en liknande studie på mer homogena organisationer, med 

liknande förutsättningar gällande bransch, storlek och styrning. Vid en mer omfattande studie finns 

även möjlighet att se till chefernas personliga egenskaper och inte enbart de anställdas, och 

analysera vilken betydelse dessa har för en liknande studie som vår. Ytterligare en aspekt skulle 

kunna vara att se till ett genusperspektiv och undersöka om det skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Med andra ord förekommer det i vår mening en hel del aspekter och perspektiv som med 

fördel kan studeras för att en liknande studie på området ska bli utvecklande och tillföra något nytt 

till forskningen. 
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8. Bilaga 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Vårt exemplar  

 
Berätta om oss själva och vårt examensarbete. Examensarbete: Se hur ni som chefer ser på 

utvecklings-och förändringsarbete i er organisation. 
 
Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och används endast för 

forskningsändamål. 
 
Berätta om anonymitet, både gällande person och organisation. Dubbelkolla att ljudinspelning är 

okej. 

 

Intervjufrågor  
 

• Vill du berätta lite om verksamheten? 

• Hur länge har du varit verksam inom organisationen och vilken befattning har du?  

• Hur länge har du haft din nuvarande position? 

• Var du med i uppstarten av företaget eller har du kommit in senare? 

• Antal anställda?  

 
 

• Kan du beskriva hur utvecklings- och förändringsarbetet ser ut i den här verksamheten? 
 
Vi ämnar i vår studie att se på förändring och utveckling ur ett brett perspektiv. Kan innefatta nya 

produkter/tjänster eller mindre förändringar inom organisationen, allt som grundas i nya idéer.  
 

- Exempel på förändring, stor/liten 

- Bakgrund till denna förändring 
 

• Hur skulle du säga att du skapar förutsättningar för dina anställda att komma med nya idéer? 
 

- Konkreta exempel 

- Ser vi att det finns utrymme för detta eller inte 

- Skapas dessa förutsättningar för alla? 
 

• Kan du beskriva hur det inom er organisation kan se ut från att en ny idé uppkommer, antingen 

hos en anställd eller hos dig själv, till att den förmedlas till övriga organisationsmedlemmar och 

slutligen till att den implementeras? 
 

- Beskrivning av hur den förmedlas  

- Vilka personer involveras i detta 
 

• Hur skulle du säga att du uppmuntrar dina medarbetare till att tänka i nya banor? 
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- Motivationsfaktorer? 

- Anpassas ledarskapet beroende på personer? Hur och baserat på vad?  
 

• Skulle du säga att förmågan till att vara nytänkande generellt sätt skiljer sig åt mellan människor 

i den här organisationen? 

 

- Vad tror du skillnaderna beror på? 

- Något specifikt  
 

• Finns det någon i denna organisation som är särskilt ansvarig för förändrings-och 

utvecklingsarbete? 

 
- Vem? 
- Varför denna person? 
- Får vi svar på egenskaper/karaktärsdrag? 
 

• Vilka fördelar ser du med din erfarenhet av organisationen ur ett förändrings- och 

utvecklingsperspektiv? 
 

- Konkreta exempel kopplat till erfarenhet 

- Eventuella nackdelar med erfarenheten? 
 

• Hur skulle du beskriva dig själv i fråga om att vara benägen till att testa nya vägar trots att de är 

riskfyllda? 
 

- Rutinmässigt eller situationsanpassat? 

- Små/stora förändringar 

- Ge exempel 

- Varför? 
 

Är det något du vill kommentera eller lägga till?  

 
Tack för din medverkan!  
 
Vi kommer i efterhand att skicka ut transkribering via mail, för att säkerställa att vi uppfattat era 

svar korrekt och få ert godkännande.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


