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Sammanfattning 
 
Titel: Sitter det i väggarna? En kvalitativ studie om offentlig sektors arbete för 
främjandet av innovativt beteende 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Felicia Tenglund och Stina Åberg 
 
Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 
 
Datum: 2019, Januari 
 
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ledare inom offentlig sektor 
arbetar för att utveckla bra arbetsklimat och hur det främjar ett innovativt beteende. 
 
Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod, där utgångspunkten är den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen. Totalt har tio semistrukturerade intervjuer genomförts med 
chefer på olika nivåer inom en offentlig verksamhet. Det empiriska materialet har med 
hjälp av en tematisk analysmetod tolkats och analyserats.  
 
Slutsats: Studien visar att det finns både skillnader och likheter med tidigare forskning 
och hur våra respondenter inom offentlig sektor ser på arbetet med ett innovativt 
beteende. Enligt våra respondenter behövs inte ett ökat arbete gällande innovativt 
beteende vilket tidigare forskning antydde.  
 
Studiens bidrag: Vår studie bidrar med att öka förståelsen för hur ledare inom denna 
offentliga verksamhet ser på innovativt beteende, samt hur de som ledare arbetar för att 
främja ett innovativ beteende och ett bra arbetsklimat. Genom att ta del av denna studie 
kan ledare och medarbetare inom offentlig sektor få en ökad förståelse för hur de bör 
arbeta med att skapa ett bra arbetsklimat på sin arbetsplats, vilket i sin tur kommer bidra 
till ett ökat innovativt beteende. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att vidare forskning genom en liknande studie 
kan fokusera på ledare och studera om inställningen till och främjandet av det 
innovativa beteendet ser olika ut beroende på vilken position ledaren har inom 
organisationen. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie på en annan 
organisation inom offentlig sektor då denna studie inte kan spegla hela den offentliga 
sektorns syn på innovativt beteende. 
 
Nyckelord: Innovativt beteende, ledarskap, offentlig sektor, arbetsklimat 
 
  



 
 

 

Abstract 
 
Title: Is it stuck in the walls? A qualitative study on public sectors work to promote 
innovative behavior 
 
Level: Final thesis for bachelor’s  degree  in business administration 
 
Authors: Felicia Tenglund and Stina Åberg 
 
Supervisors: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 
 
Date: 2019, January  
 
Aim: The purpose of the study is to increase understanding of how public sector leaders 
work to develop a good working environment and how it promotes an innovative 
behaviour. 
 
Method: The study applies a qualitative method, where the starting point is the 
hermeneutical science tradition. A total of ten semi structured interviews have been 
conducted with managers at various levels within a public sector organisation. The 
empirical material has been interpreted and analysed using a thematic method of 
analysis. 
 
Conclusion: The study shows that there are both differences and similarities with 
previous research and how our respondents in the public sector regards the work with 
innovative behavior. According to our respondents, no increased work on innovative 
behavior is required, as earlier research suggested. 
 
Contribution of the thesis: Our study helps to increase understanding of how leaders 
in the public sector see innovative behavior, and how they as leaders work to promote 
innovative behavior and a good working climate. By reading this study, leaders and 
employees in the public sector can gain an increased understanding of how they should 
work to create a good working climate in their workplace, which in turn will contribute 
to increased innovative behavior. 
 
Suggestions for future research: We believe that further research through a similar 
study can focus on leaders and study whether the attitude towards and promotion of the 
innovative behavior differs depending on the position of the leader in the organization. 
It would also be interesting to do a similar study on another public sector organization 
as this study cannot reflect the entire public sector's view of innovative behavior. 
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1.   Introduktion 
Organisationer står idag inför stora utmaningar vilket gör att ledare har insett vikten av 

att medarbetarna är delaktiga i arbetet för att skapa kreativitet som bidrar till nya idéer 

(Shalley & Gillson, 2004). Gosch (2015) hävdar att organisationer står inför utmaningar 

som innefattar att skapa konkurrensfördelar för att anpassa sig till dagens snabba 

föränderliga omvärld. Borins (2001) poängterar att med dagens utveckling inom såväl 

hållbarhet, teknik och ekonomi är det inte konstigt att ledare visat ett ökat intresse att 

utveckla innovativt beteende. En anledning till ledares ökade intresse för innovativt 

beteende beror på att det finns ett samband mellan hur utveckling och nytänkande sker 

och hur det inverkar på en organisations tillväxt och överlevnad (Van de Ven, 1986 & 

Shih & Susanto, 2017). Rich (2016) och Wu, Parker och de Jong (2014) menar att ett 

innovativt beteende som bidrar till nytänkande och förändring är en viktig faktor när det 

kommer till framgång, speciellt inom näringslivet. I denna uppsats definierar vi 

innovativt beteende enligt Wu et al. (2014) definition som processen att främja 

nytänkande och ta fram nya idéer som sedan introduceras och appliceras inom 

organisationen. 

 

Ren och Zhang (2015) menar att flera forskare uppmärksammat vikten av att alla 

medarbetares innovativa beteende har påverkan på, och rentav kan vara avgörande för, 

en organisations långsiktiga framgång och konkurrenskraft. Det råder dock delade 

meningar inom forskningen i hur en ledare bör agera och arbeta för att i störst mån 

främja ett innovativt beteende inom hela organisationen. Det har gjort att det är svårt att 

på förhand avgöra vem som har det yttersta ansvaret för att främja innovativt beteende i 

en organisation. Chen, Leung och Goergen (2016) har kunnat se att om innovativt 

beteende ska kunna ha möjlighet att främjas, behöver organisationer skapa ett visst 

klimat på arbetsplatsen. Det bör skapas ett klimat där det finns starka relationer mellan 

medarbetare och chefer som bygger på starkt förtroende dem emellan och där 

misslyckanden tolereras (Chen et al., 2016). De menar att med en sådan arbetsmiljö kan 

medarbetarnas engagemang i det innovativa och kreativa arbetet öka och tas till vara på. 

Ren och Zhang (2015) är inne på samma linje då de menar att organisationsklimatet har 

en stor betydelse. De förespråkar ett innovativt klimat på arbetsplatsen som har positiv 

inverkan på det innovativa beteendet. Men det finns även forskare som väljer att belysa 

andra faktorer. Till exempel Zang, Bu och Wee (2016) menar att när ledaren har 

bestämda arbetsprocedurer underlättar detta för medarbetarna att komma med nya idéer 
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och kreativitet. Shalley och Gillson (2004) har dock genomfört en studie som visar att 

det finns mycket kvar att lära kring hur ett innovativt beteende främjas på bästa sätt och 

föreslår att fokus bör ligga på att förstå hur en ledare ska agera för att främja ett 

innovativt beteende hos medarbetarna. 

  

En organisation som idag har stora krav på sig att bidra till innovativt beteende är 

offentlig sektor vilket denna studie riktas mot. Enligt SKL (2018) står Sveriges 

kommuner och landsting inför stora utmaningar som framförallt har att göra med ökat 

kostnadstryck och förändrad demografi. Borins (2001) menar att den offentliga sektorn 

har blivit alltmer konkurrensutsatt vilket har lett till att kravet på kreativt lärande som 

främjar ett innovativt beteende har ökat de senaste 15 åren. Petterson, Jönsson, 

Leppänen och Tranquist (2006) föreslår att dessa nya utmaningar ställer krav på 

nytänkande i form av att utveckla nya arbetssätt och lösningar för att lyckas genomföra 

dem. Karp och Helgo (2008) har dock uppmärksammat att det ofta uppstår problem när 

offentliga organisationer ska ta sig an nya förändringar i form av nytänkande eller 

innovativt beteende. Vidare menar de att det många gånger beror på att det finns en 

osäkerhet och rädsla för att göra fel hos både chefer och medarbetare (Karp & Helgo, 

2008). Det kan även bero på att den offentliga sektorn i stor utsträckning är påverkad av 

olika politiska beslut, både på regeringsnivå såväl som på kommunal nivå (Pettersson et 

al., 2006). Detta gör att sektorn behöver följa och agera enligt många av de lagar och 

regler som regering, landsting och kommun fastställer. Det är något som kan bidra till 

att beslut som innebär förändringar kan ta lång tid att förankra och vara svårare att 

genomföra än inom den privata sektorn (Pettersson et al., 2006). 

  

Som tidigare nämnt belyser många forskare att ett innovativt beteende som bidrar till 

förändring och nytänkande är en viktig faktor när det kommer till organisationers 

tillväxt och överlevnad. Studier av den privata sektorn visar att konkurrensen på 

marknaden avsevärt har ökat och det är viktigt för företag att hänga med i dagens 

föränderliga omvärld (Gosh, 2015). Utgår vi från tidigare forskning kan det vara svårt 

för offentlig sektor att hänga med i den allt snabbare utvecklingen. Detta beror på att 

offentlig sektor är påverkad av olika politiska beslut vilket gör att de måste följa lagar 

och regler, det i sin tur kan göra att offentlig sektor möter hinder som gör att de inte 

alltid har lika lätt att arbeta för att främja ett innovativt beteende (Karp & Helgo, 2008 

& Pettersson et al., 2006). Problem uppstår då offentlig sektor står inför stora 
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utmaningar som ställer krav på att de ska arbeta med förändring och utveckling, 

samtidigt som de behöver hantera krav som sätter hinder för utveckling av innovativt 

beteende. En viktig fråga att besvara är hur ledare inom offentlig sektor agerar för att 

främja innovativt beteende på deras arbetsplats, när det både ställs höga utvecklingskrav 

samtidigt som det finns strikta regler de behöver förhålla sig till. Tidigare forskning 

visar att arbetsklimatet spelar stor roll (Chen et al., 2016). Vilka faktorer ledare inom 

offentlig sektor anser är viktiga när det kommer till främjandet av det innovativa 

beteendet, leder fram till studiens syfte.   

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ledare inom offentlig sektor 

arbetar för att utveckla bra arbetsklimat och hur det främjar ett innovativt beteende. 

 

Forskningsfråga 1: Hur ser ledarens inställning till innovativt beteende ut? 

Forskningsfråga 2: Hur arbetar ledare för att skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen? 

Forskningsfråga 3: Vilken inverkan har ett bra arbetsklimat på ledningens arbete med 

innovativt beteende? 
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2.   Litteraturgenomgång 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning som anses relevant för studien. 

Inledningsvis väljer vi att definiera skillnaden mellan innovation och innovativt 

beteende för att minska risken att läsaren uppfattar att det är innovationer vi berör i 

denna uppsats då dessa begrepp lätt kan blandas ihop. Vi beskriver därefter varför ett 

innovativt beteende behövs på en arbetsplats, vad ledarens roll är i arbetet samt hur 

arbetsklimatet påverkas av de åtgärder som vidtas för att skapa ett innovativt beteende. 

Vi avslutar med att beskriva varför det finns ett behov av att främja innovativt beteende 

inom offentlig samt vad politik och andra begränsningar har för inverkan på ledarens 

förmåga att verka för ett bra arbetsklimat. 

2.1 Innovation i förhållande till innovativt beteende 

Innovation är ett begrepp många forskare vill definiera vilket resulterar i många olika 

beskrivningar inom den tidigare forskning vi har hittat. Något många forskare verkar 

vara överens om är dock att innovation är en viktig komponent för ekonomisk tillväxt 

(Shin & Susanto, 2016) med inverkan på organisationens överlevnad. Gault (2018) 

definierar innovation som genomförandet av en ny eller redan beprövad men förbättrad 

produkt, vara, tjänst, process, eller en ny organisationsmetod. Gault (2018) menar att en 

egenskap hos alla innovationer är att den måste ha genomförts. En ny eller förbättrad 

produkt implementeras när den är introducerad på marknaden medan nya processer, 

marknadsföringsmetoder eller organisatoriska metoder implementeras när de tas i 

verklig användning i företagets verksamhet (Gault, 2018). Apaydin (2010) är en av de 

forskare som inte definierar begreppet innovation helt i enlighet med Gault (2018). 

Apaydin (2018) menar att innovation kan ses som både adoption och produktion av en 

idé, där både processen och resultatet av denna adoption eller produktion kan ses som 

en innovation (Apaydin, 2018). Vidare beskriver Nui (2014) att forskning kring 

innovation har genomgått en tydlig förändring, där den tydligaste förändringen är att 

forskare har valt att skifta fokus mot det beteende som leder till innovation. Bilden av 

innovation har länge handlat enbart om skapandet av nya produkter att kunna lansera på 

marknaden. Nui (2014) menar att denna bild har förändrats till att mer fokusera på 

vilket beteende som behövs för att på bästa sätt främja innovativa idéer som leder till 

förändring och utveckling. Detta har kommit att kallas för innovativt beteende.  
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Begreppet innovation är inte helt i linje med det problemområde vi valt att fokusera på i 

denna forskning. Begreppet vi fokuserar på i studien är det innovativa beteendet. Vi 

anser att innovation och innovativt beteende hör ihop till viss del då det krävs ett 

innovativt beteende för att skapa innovation. Detta kan styrkas av Janssen, Vliert och 

West (2004) som menar att innovationer i grunden skapas av ett innovativt beteende. 

Även Carmeli, Meitar och Weisberg (2006) håller med om att innovativt beteende 

ligger till grund för innovationer, de menar dock att det är viktigt att förstå att ett 

innovativt beteende inte nödvändigtvis leder till innovationer alla gånger. Människor i 

en organisation kan ha ett innovativt beteende, där många nya idéer främjas och skapas, 

men det behöver inte betyda att det skapas innovationer i form av nya produkter 

(Carmeli, Meitar & Weisberg, 2006). Även Janssen (2000) styrker att innovativt 

beteende är det som ligger till grunden för innovationer, och att de som producerar, 

uppmuntrar, realiserar och diskuterar fram detta beteende inom en organisation är 

individer och grupper. Janssen et al. (2004) menar vidare att individens 

tillvägagångssätt för att skapa innovationer, är det som kan kallas för ett innovativt 

beteende och studiens fokuserade område. Wu et al. (2014) definierar begreppet 

innovativt beteende som processen att främja nytänkande och ta fram nya idéer som 

sedan introduceras och appliceras inom organisationen. 

 
Shin och Susanto (2016) anser att innovativt beteende handlar om nya idéer och att det 

är människorna i en organisation som genom innovativt beteende skapar förändring. 

Rich (2016) belyser dock vikten av att kunna skilja på begreppen kreativitet och 

innovativt arbete då de i många fall blir fel då de används som synonymer till varandra. 

Kreativitet handlar om att ta fram nya idéer medan innovativt beteende handlar mer om 

implementering av dessa idéer (Rich 2016). Vi anser dock att kreativitet hör ihop med 

innovativt beteende då vi menar att en viss kreativitet måste finnas hos en person för att 

den ska kunna vara nytänkande och därmed ha ett innovativt beteende. En uppfattning 

som delas av flertalet forskare (Shalley & Gillson 2004; Zang, Bu & Wee, 2016 & 

Comeaux’s,  2013).  Därmed  utgår  vi  i  denna  uppsats  från  att  kreativitet  och  innovativt  

beteende hör ihop men inte är synonymer för varandra.   
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2.2 Varför ett innovativt beteende behövs 

Rich (2016) och Wu et al. (2014) anser att organisationer idag bör anamma ett 

innovativt beteende och att det är en viktig faktor till framgång, i synnerhet inom 

näringslivet. Författarna anser att ett innovativt beteende bidrar till individuell 

effektivitet och i slutändan även till organisationens effektivitet och kreativitet, vilket i 

sin tur kan bidra till nytänkande (Rich, 2016 & Wu et al., 2014).  

 

Martin, Salanova och Peiro (2007) anser att forskningen länge har haft fel fokus vad 

gäller det innovativa beteendet inom organisationer, framförallt att det har saknats 

forskning kring hur det kan användas för att skapa framgång. Martin et al. (2007) menar 

dock att organisationer mer och mer har börjat få förståelse för vad arbetet med ett 

innovativt beteende kan bidra med till organisationen, att det faktiskt kan vara en 

avgörande faktor för företags överlevnad på lång sikt. Detta ligger i linje med hur Shin 

och Susanto (2016) ser på det innovativa beteendet, de menar att det i dagens samhälle 

råder stor konkurrens mellan företag och de belyser därmed vikten av ett kreativt och 

innovativt arbete för att skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter ute på 

marknaden. De menar att innovativt arbete och kreativitet ligger till grund för företags 

långsiktiga överlevnad. Detta styrks även av Chen, Leung och Goergen (2016) som 

menar att innovativa idéer eller koncept är grunden till ekonomisk tillväxt, de belyser 

därför vikten av att uppmuntra medarbetare som bidrar med innovativa tankar. Även om 

det innovativa beteendet inte handlar om att alltid ta fram nya produkter eller 

tjänster, menar Wu et al. (2014) att det är en faktor som underlättar i organisationers 

produkt- och tjänsteutveckling. 

 

2.3 Ledarens roll i främjandet av innovativt beteende  

Vi har tidigare belyst vikten av att företag skapar konkurrensfördelar för att överleva på 

marknaden och att skapa ett innovativt beteende bland medarbetarna är en viktig del i 

företagets process för att skapa konkurrensfördelar. Men vem det är som har ett ansvar 

och kan påverka att ett innovativt beteende främjas bland medarbetare, har Jong och 

Hartog (2007) genom en studie försökt få en klarhet i. Studiens fokus låg på 

medarbetarnas innovativa beteende och framförallt vilken roll en ledare har i att 

möjliggöra och främja ett sådant beteende. De kom fram till att ledare generellt har ett 
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stort inflytande på medarbetarnas arbetsbeteende, och det innovativa beteendet är inte 

något undantag (Jong & Hartog, 2007). Jong och Hartog (2007) hävdar att ledarens 

agerande och beteende är det som ligger till grund för om medarbetarnas innovativa 

beteende kan nyttjas i organisationens arbete eller ej. Det är viktigt att ledaren ger stöd 

och tydligt främjar de innovativa beteende och förmågor som finns hos medarbetarna 

för att dessa beteenden ska kunna nyttjas (Jong & Hartog, 2007).  

 

Även Gunzel - Jensen, Hansen, Jakobsen och Wulff (2017) anser att ledarens agerande 

påverkar medarbetarnas innovativa beteende. Det handlar om att skapa ett förtroende 

ledare och medarbetare emellan, därför måste ledaren även kunna ge medarbetarna 

befogenheten till att kunna ta egna beslut och att vara delaktiga i de kreativa beslut som 

ska tas (Gunzel-Jensen et al., 2017). Cummings och Anton (1990) menar att om 

medarbetarna ska få en möjlighet att vara delaktiga måste de få vara med och känna 

ansvar för de beslut som tas inom organisationen. Vidare menar Cummings och Anton 

(1990) att det dock inte alltid är lätt för ledaren att se till så att alla medarbetare känner 

sig delaktiga, det är lätt hänt att ledaren själv delegerar det mesta av arbetet till 

medarbetarna. Att som ledare ha en personalgrupp som endast gör som de blir tillsagda 

kommer inte göra att de känner sig delaktiga eller att de har eget ansvar för något beslut 

(Cummings & Anton, 1990).  

 

Parker (2000) menar att det istället behövs medarbetare i en personalgrupp som kan ta 

egna beslut och lösa problem för att organisationen ska kunna hänga med i dagens 

utveckling. Parker (2000) menar därför att det inte räcker med att fokusera på att 

anställa de medarbetare som anser sig vara mycket kreativa och initiativrika, om det 

samtidigt råder ett arbetsklimat inom organisationen som tenderar att endast kväva alla 

nya idéer som grundar sig i ett innovativt beteende. Då behöver fokus flyttas från att 

endast ledaren ska främja det innovativa beteendet, till att ledaren istället bör rikta fokus 

på att skapa en arbetsmiljö där innovativt beteende uppmuntras (Parker, 2000). Vidare 

menar även Shalley och Gillson (2004) att det är ledarens ansvar att uppmuntra 

kreativitet och innovativt beteende på arbetsplatsen. Ledarens inställning och agerande 

är det som genomsyrar organisationen och därför påverkar hur övriga medarbetare i 

organisationen kommer att arbeta (Shalley & Gillson, 2004). Shalley och Gillson (2004) 

har dock genomfört en studie som visar att det finns mycket kvar att lära kring hur ett 
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innovativt beteende främjas på bästa sätt och föreslår att fokus behöver ligga på att 

förstå hur en ledare ska agera för att främja ett innovativt beteende hos medarbetarna.  

 
Detta ligger i linje med Chen et al. (2016) tidigare nämnda teori angående vikten av att 

öka medarbetarnas förtroende för ledaren för att skapa trygghet och därmed främja ett 

innovativt beteende. Både Gunzel - Jensen et al. (2017) och Chen et al. (2016) teorier 

grundar sig i att skapa förtroende och arbetsnöjdhet för både medarbetare och ledare. 

Förtroendet kan skapas på olika sätt men att till exempel ge medarbetare ökade 

befogenheter är en del i att skapa förtroende som Gunzel - Jensen et al. (2017) anser 

vara viktig. Förtroende leder således till trygghet vilket i sin tur kommer bidra till att ett 

innovativt beteende växer fram hos medarbetare inom organisationen (Gunzel - Jensen 

et al., 2017 & Chen et al., 2016).  

 

2.4 Arbetsklimatets inverkan på innovativt beteende 

Janssen (2000) menar att arbetsklimatet och den rådande arbetsmiljön spelar en viktig 

roll i främjandet av ett innovativt beteende. Även Isaksen och Ekvall (2010) anser att ett 

innovativt beteende har större chans att främjas om det på arbetsplatsen råder ett klimat 

där medarbetarna uppmuntras till att dela och även bygga på varandras nya idéer och 

tankar. Att skapa ett klimat som stödjer ett innovativt beteende är en utmaning för 

chefer i organisationer, men det är en utmaning som är viktig att de tar sig an (Isaksen & 

Ekvall, 2010). Även Chen et al. (2016) har kunnat se att arbetsklimat är av stor vikt när 

det kommer till hur organisationer utvecklar och främjar ett innovativt beteende. 

Organisationer behöver skapa en miljö på arbetsplatsen där det finns starka relationer 

mellan medarbetare och chefer och där medarbetarna har ett starkt förtroende för 

cheferna (Chen et al., 2016). De menar att med ett sådant arbetsklimat kan 

medarbetarnas engagemang i det innovativa och kreativa arbetet öka och tas till vara på. 

Detta stödjs även av Afsar, Badir, och Muddassar Khan (2015) som menar att det 

generellt finns en mer positiv inställning till innovativt beteende på en arbetsplats där 

den generella inställningen till förändring är positiv och nya idéer är välkomna. 

 

Holmström (1989) menar dock att företag står för många utmaningar för att kunna 

bedriva och främja innovativt beteende inom en organisation, vilket inte gör det lätt. 

Den största utmaningen är att med alla innovativa aktiviteter kommer en rädsla för 
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misslyckanden och oro kring resultaten då det är en idé som troligtvis ej är beprövad 

tidigare (Holmström, 1989). Även Chen et al. (2016) belyser rädslan för misslyckande 

som ett problem gällande främjandet av det innovativa beteendet men menar att det 

finns en lösning på problemet. De menar att lösningen på problemet är att skapa ett 

arbetsklimat där misslyckanden tolereras. Chen et al. (2016) beskriver att när 

förtroendet för ledaren samt medarbetarnas arbetsnöjdhet är stor, kommer mycket av 

den rädsla och negativitet som ofta är förknippad med ett innovativt beteende att 

försvinna. Denna trygghet skulle bidra till en tolerans för misslyckande som i sin tur 

skulle leda till att medarbetare vågade utveckla det innovativa beteendet (Chen et al., 

2016). Vidare hävdar Jong och Hartog (2007) att ledarens sätt att hantera misstag är 

något som kan lösa problemet. Jong och Hartog (2007) menar att misstag inte ska 

användas för att straffa medarbetare, utan det bör betraktas som en möjlighet för alla 

inom organisationen att lära sig något.  

 

Även Parker (2000) anser att arbetsklimatet är av betydande roll när det kommer till hur 

ett innovativt beteende främjas inom organisationer. Det innovativa beteendet främjas 

bäst av ett klimat som stödjer innovativa tankar och idéer genom att bland annat tolerera 

avvikande åsikter. Detta är något som Parker (2000) väljer att benämna som ett öppet 

klimat. Parker (2000) beskriver det öppna klimatet som en anda där det ska vara bättre 

att våga pröva något nytt och se hur det går, än att inte göra något på grund av rädsla att 

göra fel. Inom det öppna klimatet ska det även tolereras att göra fel och uttrycka 

avvikande meningar (Parker, 2000). Även Jong och Hartog (2007) beskriver ett bra 

arbetsklimat som öppet. De menar att genom att skapa en positiv och säker atmosfär 

som uppmuntrar till öppenhet och riskupptagning, uppmuntras medarbetarna att komma 

med nya idéer och använda dessa (Jong & Hartog, 2007). I samband med detta väljer 

flera forskare att belysa vikten av att ledaren visar acceptans för medarbetarnas förslag 

på nya idéer som grundas i ett innovativt beteende (De Dreu, De Vries, Franssen & 

Altink, 2000). De anser att acceptans från ledaren är en viktig faktor för att skapa ett bra 

arbetsklimat (De Dreu et al., 2000).  

 
Sammanfattningsvis verkar många forskare vara överens om att ett bra arbetsklimat har 

en stor betydelse när det kommer till främjandet av ett innovativt beteende inom en 

organisation. Forskarna beskriver att när det råder ett bra arbetsklimat kommer ett 

innovativt beteende ha större möjlighet till att främjas. Vad som är ett bra arbetsklimat 
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finns det olika definitioner på men många verkar vara överens om att det gäller att skapa 

ett tryggt och öppet klimat (Parker, 2000 & Jong & Hartog, 2007). Ett bra arbetsklimat 

beskrivs även av flera som ett klimat där det finns utrymme att misslyckas, vilket leder 

till att medarbetarna har lättare att utveckla ett innovativt beteende (Chen et al., 2016). 

Många forskare verkar vara överens om att grunden till att skapa det som dom kallar för 

ett bra arbetsklimat är att skapa förtroende ledare och medarbetare emellan. Utan ett 

förtroende är det svårt att bygga upp ett bra arbetsklimat.  

 

2.5 Varför den offentliga sektorn behöver främja innovativt 

beteende  

I offentliga verksamheter ses innovativt beteende som den faktor som bidrar till kvalitén 

på de offentliga tjänsterna och prestationsförmågan inom problemlösning (Bos-Nehles, 

Bondarouk & Nijenhuis, 2017). Sorensen (2017) hävdar att det finns ett tydligt budskap 

vad gäller innovativt beteende och den offentliga sektorn. Det är att organisationer inom 

offentlig sektor till större del än idag, måste anamma ett innovativt beteende för att 

kunna möta efterfrågan på dagens marknad (Sorensen, 2017). Vidare menar Considine, 

Phuc Nguyen och O (2018) att offentlig sektor bör omstruktureras för att inte hamna 

bakom näringslivet i utvecklingen, vilken kan komma att leda till förlorade 

konkurrensfördelar. Diefenbach (2009) menar att det är viktigt att organisationer inom 

offentlig sektor försöker acceptera det faktum att de kommer behöva förändras för att 

utvecklas, detta i takt med de förändringar som sker i dagens samhälle.  

 

Det finns dock vissa problem när det kommer till innovativt beteende inom offentliga 

verksamheter, där forskare som studerar processen har funnit att innovativt beteende 

inom den offentliga sektorn sannolikt kommer att motverkas av fler hinder och i större 

utsträckning än inom exempelvis den privata sektorn (Borins, 2000 & Damanpour & 

Schneider, 2009). Även Karp och Helgo (2008) har uppmärksammat att det behövs 

förändring inom offentlig verksamhet. De menar att det många gånger uppstår olika 

former av problem när organisationer inom offentlig sektor ska ta sig an nya 

förändringar, vilket kan vara en orsak till att processer ofta stannar upp.  

 
Att processer stannar upp och går trögt inom offentliga verksamheter är flera forskare 

överens om, men vad orsaken till detta är finns det många olika förklaringar till. Montin 
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(2002) menar att något som ofta brukar kopplas samman med offentliga verksamheter är 

hur stor inverkan politiken har över de beslut som ska fattas, och att alla dessa beslut 

regleras av lagar och regler. Dessa organisationer arbetar även i en politisk miljö som 

saknar konkurrenstryck och krav på prestationsförbättringar och detta tar bort en viktig 

utlösare för chefer att stimulera innovativt beteende inom sina organisationer menar 

Bysted och Jespersen (2014). Bos-Nehles et al. (2017) menar att i offentliga 

organisationer kan innovativt beteende endast motiveras om de ökar det offentliga 

värdet vad gäller kvalitet, effektivitet eller nytta för styrning eller tjänster. Dessa 

organisationer saknar vanligtvis också försäljnings- och vinstindikatorer och har istället 

immateriella samt ideella mål, ofta har de även en stor grad av politisk övervakning av 

flera myndigheter och intressegrupper (Bos-Nehles et al., 2017). Vidare finansieras den 

offentliga sektorn främst av skattemedel snarare än privata investerare, där politiska 

beslut reglerar storleken på budgeten (Bos-Nehles et al., 2017 & Montin, 2000). Bello, 

Downe, Andrews och Martin (2018) anser att storleken på budgeten är något som 

definitivt kan ha påverkan på offentlig sektors sätt att arbeta, vilket betyder att de 

påverkas i stor grad av politiska lagar och regler. Bello et al. (2018) menar vidare att 

den offentliga sektorn under de senaste åren har präglats av en minskad budget, vilket är 

en följd av finanskrisen. Trots minskad budget har den offentliga sektorn samtidigt haft 

ambitionen att leverera bättre service till medborgarna vilket är en ekvation som enligt 

många kan anses svår att få ihop (Bello et al., 2018). Bello et al. (2018) menar dock att 

så inte är fallet, de tror att dessa ekonomiska åtstramningar i flera fall kan vara det som 

faktiskt driver det innovativa beteendet inom offentlig sektor.  

 
Ett annat hinder som kan finnas menar Bos-Nehles et al. (2017) är att det är svårt att 

identifiera kostnaderna och fördelarna med innovationsprocessen inom offentliga 

organisationer. Vidare är även uppmuntran av framgångsrikt innovativt beteende inom 

offentlig sektor ofta svår att identifiera, delvis på grund av bristande möjligheter och 

lönsamhetens generellt fasta karaktär med mycket begränsade bonusar (Borins, 2001). 

Vidare avslöjar ofta medier och de politiska motståndarna offentliga misslyckanden och 

skämmer offentligt ut tjänstemän inom offentlig sektor (Borins, 2001). Detta leder till 

en generell rädsla för misslyckanden som kan leda till strikta styrenheter för att 

säkerställa att offentliga processer löper smidigt (Bos-Nehles et al., 2017). Detta 

sammanhang har lett fram till ett byråkratiserat och formaliserat system som 

kännetecknas av formella mekanismer, regler och förordningar, som alltsamman leder 
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till enhetliga tjänster för befolkningen (Hartley, 2005). Offentliga medarbetare brukar 

använda de resurser som finns tillgängliga för att kunna utöva ett innovativt beteende, 

vilket gör att den kreativa produktionen är begränsad (Bos-Nehles et al., 2017). 

 

Borins (2001) hävdar att det ökade intresset för forskning inom detta område till stor del 

beror på att konkurrensen inom den offentliga sektorn har ökat de senaste 15 åren, vilket 

har gjort att det idag ställs högre krav på kunskap gällande det innovativa beteendet. 

Även Vries, Bekkers och Tummers (2015) påpekar att forskare allt mer har börjat 

intressera sig för innovativt beteende kopplat till den offentliga sektorn. Många har 

omfamnat tanken att ett innovativt beteende hos medarbetare inom en organisation kan 

bidra till att förbättra både kvaliteten inom offentlig sektor och möjligheterna att lösa 

problem (Vries et al., 2015). Även om utbudet av litteratur angående innovation inom 

den offentliga sektorn har ökat de senaste årtiondena, saknas det fortfarande forskning 

kring området ledarskap och innovativt beteende inom den offentliga sektorn (Gunzel - 

Jensen et al., 2017). Fokus har istället legat på att forska kring ledarskap och innovativt 

beteende inom den privata sektorn vilket har gjort att den offentliga sektorn har blivit 

lägre prioriterat. Gunzel - Jensen et al. (2017) menar att trots bristen på litteratur är det 

ändå konstaterat att medarbetarnas förmåga att engagera sig i innovativt beteende är en 

viktig faktor för att lösa problem inom offentlig sektor. 
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2.6 Teoretisk modell 

Utifrån teorin kan vi se att ledaren har ett visst ansvar när det kommer till att främja 

innovativt beteende. Ledarens uppgift är i första hand att skapa ett bra arbetsklimat och 

detta görs genom att öka befogenheten hos medarbetarna, stärka relationer och 

involvera medarbetare, samt göra dem delaktiga. Tidigare forskning menar att om detta 

görs skapas ett bra arbetsklimat. Forskning menar att ett bra arbetsklimat är ett öppet 

och tryggt klimat där ledarna är uppmuntrande och där det finns tillit. Vidare menar 

tidigare forskning att offentlig sektor kan möta hinder i processen för ett innovativt 

beteende, dessa hinder är politikens inverkan, lagar och regler, ekonomiska ramar samt 

att det verkar finnas en viss tröghet i arbetet inom offentlig sektor. Dessa hinder är 

därmed något ledarna måste förhålla sig till under hela processens med att försöka skapa 

ett innovativt beteende inom hela organisationen.  

 

 

Figur 1: Teoretisk modell 
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3.   Metod 
I detta kapitel presenterar vi den metodik som använts i studien. Inledningsvis beskriver 

vi vilken vetenskapstradition vi har utgått från i denna uppsats, kopplat till studiens 

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

genomgång av ställda kvalitetskritierier samt metodkritik.  

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vi presentera den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som legat 

till grund för denna studie. Kunskapssyn, förförståelse samt vår forskningsansats tas 

upp. 

3.1.1 Kunskapssyn 
Då vi genom tolkning avser att skapa ökad förståelse för hur ledare inom offentlig 

verksamhet arbetar med främjandet av ett innovativt beteende kan vi konstatera att 

syftet utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen. Detta kan stödjas av Sohlberg 

och Sohlberg (2014) som menar att hermeneutikens utgångspunkt är att tolka och förstå. 

Vi har tolkat tidigare teori och den empiri vi samlat in för att kunna få en djupare 

förståelse kring ämnet. Vi har för avsikt att tolka och förstå olika samband och 

sammanhang snarare än att förklara fenomen. Detta är något som vi anser styrker att 

den hermeneutiska forskningstraditionen ligger till grund för vår forskning (Sohlberg & 

Sohlberg, 2014).  

 
För att kunna besvara vårt syfte valde vi att genomföra tio kvalitativa intervjuer. Vi 

valde att genomföra intervjuer då vi ansåg att vi behövde få djupare svar från våra 

respondenter för att ha en möjlighet att kunna svara upp på studiens syfte. Intervjuerna 

gav oss även en möjlighet att tolka och förstå respondenternas inställning till främjandet 

av ett innovativt beteende. Detta hjälpte oss att svara på vår första forskningsfråga. 

Genom de kvalitativa intervjuerna ställde vi även frågor angående vems ansvar 

respondenterna själva anser det är att skapa ett bra arbetsklimat, samt vad 

respondenterna själva anser behövs för att skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. 

Detta hjälpte oss att förstå och besvara vår andra forskningsfråga. Vi ställde även frågor 

till respondenterna vad de anser att ett bra arbetsklimat har för inverkan på arbetet i 

organisationen. Genom att tolka de svar vi fick från dessa frågor kunde vi svara på vår 

tredje forskningsfråga. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2014) är intervjuer en av de 
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forskningsmetoder som går mest på djupet vilket var en anledning till att vi ansåg denna 

metod användbar för oss. Vi ansåg att vi genom intervjuer skulle ha en större möjlighet 

att göra en djupare tolkning av svaren än vad vi hade kunnat göra genom en 

enkätundersökning. Vidare ansåg vi att vi genom intervjuer skulle ha möjlighet att 

skapa en bild av hur intervjupersonernas inställning till innovativt beteende ser ut, samt 

om denna inställning stämmer överens med de handlingar och beteenden som denna 

individ främjar som ledare. Vilket har varit vår önskan att få fram genom denna 

undersökningsmetod. Detta är något som Jacobsen (2017) menar är ett gott motiv till att 

använda intervjuer vid val av metod. 

 
En av forskningsfrågorna i denna studie syftar till att få ökad förståelse för ledarens 

inställning till ett innovativt beteende. Vi är medvetna om att en inställning kan vara 

svårt att undersöka då man på ett konkret sätt ska värdera den, vilket är något abstrakt. 

Vi har därför varit noggranna med att definiera denna inställning och vad vi ska 

uppmärksamma, både under och efter intervjuerna för att ha möjlighet att få en 

uppfattning om ledarens inställning. Begreppet inställning har vi valt att definiera som 

den attityd ledare uppvisar när det kommer till att prata om och reflektera kring vikten 

av utveckling, förändringsarbete och nytänkande i en organisation. Även Sohlberg och 

Sohlberg (2014) och Andersson (2014) menar att en inställning är något som i många 

fall kan vara svårt att studera, detta eftersom en inställning ofta kan låta som något vagt 

och abstrakt. Genom den kunskapssyn, som grundas i tolkning och som denna uppsats 

utgår ifrån är det dock fullt möjligt (Sohlberg & Sohlberg, 2014 & Andersson, 2014). 

Andersson (2014) menar vidare att det i vårt forskningsideal inte existerar några 

allmänna eller absoluta sanningar, vilket gör att inställningen som är ett diffust begrepp 

är möjlig att undersöka.  

 
Ett främjande av ett innovativt beteende innebär i vår mening att chefen arbetar för att 

stärka ett beteende som är gynnsamt för organisationen. Trots att vårt mål varit att 

genomgående ha en objektiv syn genom hela processen av detta arbete, är vi väl 

medvetna om att vår tolkning i viss mån kan speglats av hur vi valt att definiera 

begreppen inställning och främjande. Genom hela vår uppsats har vi eftersträvat att 

aldrig gå ifrån vår forskningstradition. Under arbetets gång har vi försökt att alltid tänka 

i banor som präglas av hermeneutikens egenskaper, vilka beskrivs som tolkning och 

helhetsförståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2014 & Andersson, 2014). Vi har även 

eftersträvat att genomgående i uppsatsen, tydligt reflektera vår kunskapssyn. 
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Hur vår kunskapssyn påverkat vår uppsats kommer delvis tas upp i följande delar av 

detta metodkapitel. 

 

3.1.2 Förförståelse  
Sohlberg och Sohlberg (2014) menar att den förförståelse en forskare har vid 

genomförandet av en studie är vad som blir utgångspunkten för hur tolkning och 

förståelse som metod används i studien. 

 

Vi har under våra studier på Ekonomprogrammet tillgodogjort oss en förförståelse inom 

ämnet företagsekonomi samt hur forskningsprocesser bör se ut. Denna förförståelse har 

vi skapat oss genom många genomförda studier, om än mindre i storlek. Vi har under 

tidigare kurser berört ämnet innovation då vi intresserade oss för det tidigare under 

utbildningens gång. I denna studie har dock fokus legat på att vi ska få en ökad 

förståelse för innovativt beteende. Vi anser därför att den befintliga forskningen kring 

vårt ämne innovativt beteende vara ett förhållandevis nytt fält för oss, då vi har en 

annorlunda vinkling i denna studie gentemot vår tidigare, mindre studie inom ämnet. Vi 

anser därmed att vi inte haft någon nämnvärd förförståelse eller förutfattad mening om 

hur det teoretiska fältet sett ut.  

 

Beträffande forskningsprocessen anser vi att vi har utvecklat och ökat vår förståelse för 

den sedan den första kursen vi läste på Högskolan i Gävle. Detta gör att vi inför vår 

uppsats känt oss förberedda och redo att ta oss an denna process själva. Sohlberg och 

Sohlberg (2014) menar att en ökad förförståelse för ämnet och forskningsprocessen 

bidrar till fördelaktiga val vid genomförandet av en studie. Vi anser att detta stämde i 

vårt fall då vår förförståelse för forskningsprocessen underlättade vid val som uppkom 

längs vägen. Vidare ledde dessa val till att vår förförståelse ökade markant gentemot 

den syn vi hade på ämnet innan vi först stötte på den befintliga forskningen.  

 

3.1.3 Forskningsansats 
Denna studie har sin grund i tidigare forskning, från denna forskning har ett 

kunskapsgap identifierats på vilken forskningsfrågor och syfte sedan har utformats. Vi 

har haft för avsikt att i denna studie tolka och förstå de olika individernas enskilda 

uttryck och svar. Utifrån det material som har funnits att tillgå har därför tolkningar växt 
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fram i efterhand. Sohlberg och Sohlberg (2014) menar att tolkningar som växer fram i 

efterhand kan beskriva den induktiva ansatsen. Vidare har slutsatsen till stor del baserats 

på det empiriska materialet men även kopplats till tidigare teori. Thurén (2005) menar 

att induktiv ansats är förknippad med studier där slutsatser dras utifrån det empiriska 

materialet.  

 
Inledningsvis valde vi att ta fram teori som vi ansåg hade en koppling till studiens 

ämnesområde, vidare samlade vi in empiriskt material genom att intervjua våra tio 

utvalda respondenter. Efter att vi samlat in delar av vårt empiriska material valde vi att 

återgå till teorin. Vi valde att ändra delar av teorikapitlet utifrån en första tolkning av 

vårt insamlade empiriska material. Detta gjordes för att vi ansåg att våra respondenter 

gav oss nya infallsvinklar inom studiens ämnesområde. Vi ansåg att det därmed var 

intressant att se om det fanns tidigare forskning som kunde kopplas till dessa nya 

infallsvinklar. Utifrån det empiriska materialet och en del ny teori valde vi att revidera 

delar av våra formulerade forskningsfrågor för att både teori och empiri skulle stämma 

överens med forskningsfrågorna. Bryman och Bell (2011) benämner detta 

tillvägagångssätt som induktivt. Bryman och Bell (2011) menar vidare att vid en 

induktiv ansats går forskaren från observationer och resultat till teorin, teori kan ändras 

allt eftersom arbetet med studien pågår.  

 

3.2 Genomförande 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilka tillvägagångssätt som har tillämpats under 

studiens gång. Inledningsvis beskriver vi hur litteraturinsamlingen gått till, samt tar upp 

källkritik. Vidare beskriver vi studiens tillvägagångssätt, vårt urval med beskrivande 

modell samt utformningen av den använda intervjuguiden. Avslutningsvis beskriver vi 

hur vi gått tillväga för att samla in det empiriska materialet, vårt tillvägagångssätt för att 

analysera materialet, samt går igenom en kvalitetsgranskning. Vi avslutar kapitlet med 

att ta upp metodkritik för denna studie. 

3.2.1 Litteraturinsamling  
I denna studie har vi tagit del av tidigare forskning som kommer från både artiklar och 

litteratur vilka är skrivna inom vårt valda ämne. Denna tidigare forskning är det som har 

kommit att vara grunden till vår litteraturgenomgång. Artiklar har vi valt att hämta från 
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Högskolan i Gävles olika databaser. Det finns många olika databaser att söka i vilket 

har gjort att vi har begränsat oss till att endast söka i en del av dessa. Vi har till störst del 

valt att använda databasen Business Source Premier, då vi anser detta vara en relevant 

databas för att söka inom vårt valda ämne. För att öka urvalet och inte begränsa vårt 

sökande till endast en databas valde vi att även söka artiklar via Google Scholar och 

Scopus. För att hitta de artiklar som var relevanta för vår studie valde vi ut ett antal 

nyckelord som hörde ihop med vårt specifika valda ämnesområde. Genom att söka på 

dessa nyckelord avgränsade vi även vår litteratursökning  

 
Vi påbörjade våra sökningar inom ämnet hållbarhet och hållbart ledarskap efter inrådan 

av våra handledare. Detta ledde oss efter en tid vidare till begreppet nytänkande då vi 

anser att nytänkande krävs för att skapa ett hållbart ledarskap eller en hållbar 

arbetsplats. Vi blev då påminda om en tidigare uppsats vi skrivit, vilken berörde 

begreppet nytänkande då den handlade om innovativt ledarskap. Utifrån inspiration från 

vårt tidigare arbete beslutade vi att gå vidare inom samma område, vilket gjorde att vi 

tillslut landade i att det var innovativt beteende vi var intresserade av. Detta blev 

därmed ett utav våra nyckelbegrepp.  

3.2.2 Källkritik 
Under insamlandet av tidigare forskning har vi ständigt varit noggranna i överväganden 

och värdering av den information vi använt oss utav. Detta är något Thurén (2005) anser 

är viktigt när man i forskningssammanhang tar till sig av kunskap för att bedöma dess 

trovärdighet. Genom hela processens gång har vi eftersträvat att utgå från de fyra 

kriterierna som Thurén (2005) menar är källkritiska principer; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. 

 

Äkthet 

Med äkthet syftar Thurén (2005) på att källor som används i studien inte ska vara 

förfalskade. I vår litteraturinsamling har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som är 

”Peer-reviewed”,  vilket  betyder  att  artiklarna  är  granskade  av  experter  innan  de  

publiceras. Detta är en form av kvalitetsgranskning och något som bekräftar att 

forskningen håller god standard (Karolinska Institutet, 2018). När vi till denna studie 

har söka artiklar har vi valt att dels använda oss av Scopus, vilket anses vara den största 

databasen för litteratur som är Peer-reviewed (Elsevier, 2018) men även andra 



 
 

21 
 

databaser. Bland andra Business Source Premier, dock alltid i läget för Peer-reviewed. 

Vi har utöver detta använt oss av pålitlig metodlitteratur. 

 
Tidssamband 

Det andra kriteriet som enligt Thurén (2005) är tidssamband, innebär att ju mer nutida 

en källa är desto högre trovärdighet besitter den. Med nutida menas att det inte bör ha 

gått för lång tid mellan händelsen som studeras till dess registrering. Vi har under hela 

vårt arbete strävat efter att använda oss av de mest aktuella källorna som grund till vår 

studie. Vi har dock inte satt någon gräns på vilket årtal de som tidigast får vara skrivna. 

 

Oberoende 

Det tredje kriteriet som är oberoende, innebär att källan inte bör vara en avskrift och 

vidare ska den inte vara refererad till i andra hand, källan ska därmed stå för sig själv 

(Thurén, 2005). Att använda primärkällor är enligt Holme och Solvang (1997) att 

föredra för att därmed öka trovärdigheten. Detta beror på att primärkällor i motsats till 

sekundärkällor minskar risken för att information ska förvrängas eller förändras längs 

vägen. Vi har i sökandet i första hand strävat efter att utgå från primära källor i vår 

litteraturgenomgång. Vid de tillfällen vi funnit refererade källor som intressanta har vi 

sökt efter ursprungsartikeln och använt oss utav den. 

 

Tendensfrihet 

Med det fjärde kriteriet som berör tendensfrihet, menar Thurén (2005) att det inte ska 

förekomma någon anledning att misstänka att någons personliga, politiska, ekonomiska 

eller andra intressen påverkar källan att felaktigt återge verklighetsbilden. Vi strävar 

efter att undvika möjliga utomstående vinstintressen genom att använda oss av 

tillförlitliga och granskade källor samt tryckt litteratur. 

3.2.3 Tillvägagångssätt  
För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Vi har även använt oss av en strukturerad fråga i form av en kort enkät. För 

att besvara vårt syfte i denna studie använder vi oss utav hur och varför-frågor, vilket 

var en av anledningarna till att vi valde att genomföra just semistrukturerade intervjuer. 

Detta stödjs av Eriksson och Hultman (2014) som menar att semistrukturerade 

intervjuer är den metod som är mest lämpad att använda när fokus ligger på att svara på 

denna typ av frågor. Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) att vid 
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semistrukturerade intervjuer ligger fokus till största del på ord och meningar. Detta är 

vad vi fokuserade på vid intervjuerna med våra respondenter. För att ge respondenterna 

möjlighet att svara så utförligt som möjligt på frågorna valde vi att ställa så kallade 

öppna frågor. Genom öppna frågor får respondenterna friheten att utforma svaren på 

eget sätt. För att säkerhetsställa att vi under samtliga intervjuer berörde alla teman som 

var relevanta för studien valde vi att utforma vad Bryman och Bell (2011) benämner 

som en intervjuguide. Vi valde att utgå från denna intervjuguide under samtliga 

intervjuer då vi ansåg att intervjuerna därmed skulle bli mer strukturerade, men även för 

att säkerställa att vi berörde alla olika teman i studien. Eriksson och Hultman (2014) 

menar att ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är möjligheten att tolka 

situationen baserat på mer än enbart svaren på frågorna. Vidare menar de att vi genom 

intervjuer kan tolka reaktioner och kroppsspråk, vilket i många fall ger en utvecklad 

förståelse för svaren på frågorna. Detta anser vi knyter an till vårt syfte på grund av att 

vi vill förstå hur respondenterna arbetar för att främja innovativt beteende, något vi 

anser kan förenklas genom att förstå mer än bara ord.  

 

Vid varje intervju fick respondenten även besvara en kort enkät. Detta gjordes för att vi 

även ville använda oss av en så kallad strukturerad fråga, där respondenten inte fick lika 

stor möjlighet att göra en egen tolkning av frågorna. Enkäten gjordes dels för att få en 

tydligare bild av deras syn på sitt ledarskap men även för att få respondenterna fundera 

över olika begrepp som har med ämnet att göra. Generellt är dessa svar enbart till för att 

få en bild av hur respondenterna ser på sig själva och sitt ledarskap samt hur de ställer 

sig till dessa begrepp.  Enkäten vi använde oss av bestod av åtta olika begrepp som var 

kopplade till studiens ämnesområde. Varje respondent fick, utifrån en skala på ett till 

tio, ta ställning till dessa begrepp utifrån hur de uppfattar deras eget ledarskap. Syftet 

med enkäten var att tydliggöra hur de respondenterna själva ser på deras egna 

ledarskapsegenskaper.  

 

3.2.4 Urval 
Utifrån vår forskningsmetod och vårt syfte beslutade vi att använda oss utav ett målstyrt 

urval, detta stöds av Bryman och Bell (2011) som menar att de flesta urval i kvalitativa 

undersökningar innebär ett målstyrt urval. Vidare menar Bryman och Bell (2011) att i 

det målstyrda urvalet väljer forskaren strategiskt ut respondenter för att de som väljs ska 

vara relevanta för studiens forskningsmål, respondenterna ska även ha insikt i det ämne 
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som ska studeras.  

 

Vi har i vårt syfte avgränsat oss till ledare, närmare bestämt chefer, då vår ambition är 

att undersöka hur olika chefer arbetar för att främja ett innovativt beteende och hur 

deras inställning till detta ser ut. Vi anser att vår avgränsning till chefer är en anledning 

till att vi kan relatera vårt urval till Bryman och Bells (2011) definition av det målstyrda 

urvalet då vi ser de som relevanta respondenter för studiens forskningsmål. Då vi valde 

att basera denna studie på en specifik organisation var det även viktigt för oss att alla 

respondenter var chefer över en enhet inom denna organisation. Eftersom vi redan i ett 

tidigt skede hade bestämt att det var chefer vi var intresserade av att undersöka, var vår 

urvalsstrategi fastställd och inget som har ändrats under forskningsprocessens gång, de 

valdes utifrån hur relevanta de var för att besvara vårt syfte.  

 
Eftersom vi var intresserade av att undersöka inställningen till och främjandet av 

innovativt beteende inom den offentliga sektorn, valde vi att rikta in oss på olika chefer 

inom en offentlig organisation. Detta val grundas på att en stor del av den teori vi har 

hittat inom ämnet belyser att ledaren har en viktig roll när det kommer till främjandet av 

det innovativa beteendet på inom en organisation. Vi strävade efter att ha en bred och 

tydlig bild av ledarnas inställning till ämnet. Detta innebar att vi behövde ett relativt 

brett urval av våra respondenter, både vad gällande kön och ålder. Vi valde därför att 

intervjua lika många kvinnor som män, fem vardera. När det kommer till åldern anser vi 

att vi lyckades med urvalet, då våra respondenter befann sig mellan ca 30 och 65 års 

ålder.  

 
För att få kontakt med de tio respondenter som vi ansåg vara relevanta för studiens 

forskningsmål, tog vi kontakt med en lärare på skolan som tidigare arbetat inom 

organisationen vi ämnade undersöka. Denne gav oss tips på två chefer inom 

organisationen som kunde vara relevanta respondenter för vår studie. Vid kontakt med 

dessa respondenter gav de i sin tur förslag på ytterligare chefer inom organisationen 

som vi kunde ta kontakt med. Varpå även dessa gav oss ytterligare förslag på 

respondenter. Att på detta sätt få tag på relevanta respondenter kan liknas med vad 

Bryman och Bell (2011) kallar för snöbollsurval. Enligt Bryman och Bell (2011) kan 

det så kallade snöbollsurvalet även av vissa forskare benämnas som kedjeurval då 

forskaren bestämmer sitt urval genom rekommendationer från andra respondenter, 

vilket skapar en typ av kedja. Med denna syn på urvalsprocess tar forskaren kontakt 
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med en mindre grupp människor som anses vara relevanta respondenter för 

undersökningen, dessa personer används sedan för att komma i kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman & Bell, 2011). Denna process fortsätter sedan tills dess att 

forskaren anser sig ha tillräckligt många respondenter för att kunna svara upp på 

studiens syfte. Snöbollsurvalet är en del inom det målstyrda urvalet (Baltar & Brunet, 

2012). Med hjälp av snöbollsurval kunde vi identifiera tio respondenter som stämde 

överens med det urvalet vi sökte. 

3.2.5 Modell över respondenter 
Vårt urval av respondenter är en sorts hierarki över chefer i organisationen. Vi 

intervjuade den högsta chefen i organisation och två av de närmaste cheferna under 

denne. Utöver dessa två chefer intervjuade vi fyra respektive tre chefer under vardera 

två chefer. Figuren beskriver vilken chefstitel respondenterna har samt en tidsangivelse 

på hur länge de har arbetat inom organisationen.  

 
 
 Figur 2. Modell över respondenter. 

 

1. Högsta chef                           
(10-20 år)

2. Chef nivå 2              
(20-30 år)

4. Enhetschef       
(1-10 år)

5. Enhetschef         
(1-10 år) 

6. Enhetschef          
(10-20 år)

7. Enhetschef      
(10-20 år)

3. Chef nivå 2                  
(1-10 år)

8. 
Enhetschef         
(30-40 år)

9.   
Enhetschef          
(20-30 år)

10. 
Enhetschef 

(1-10 år)
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3.2.6 Etiskt förhållningssätt 
Kvale (1997) beskriver vikten av att under hela forskningsprocessen ta etiska riktlinjer i 

beaktande, trots att det inte finns några självklara regler eller lösningar kring etiska 

problem som kan uppstå vid en kvalitativ intervju. Vi har i vår studie valt att redan vid 

inbjudan att delta i studien, delge våra respondenter information om vårt 

forskningsområde samt syftet med studien. Något vi anser är en del av att anta ett etiskt 

förhållningssätt. Genom att delge respondenterna information om undersökningens 

ändamål fick de en bättre inblick i vad denna studie skulle komma att handla om. 

Utifrån det kunde de sedan göra ett mer aktivt val om huruvida de fann detta som en 

intressant undersökning att delta i eller ej. Vi eftersträvade dock innan intervjun att 

begränsa hur mycket information vi gav till respondenterna om ämnet för studien. Detta 

gjorde vi för att undvika att respondenterna på något sätt förberett sig då vår ambition 

var att minimera chansen att de anpassade svaren utifrån vad de trodde att vi ville höra. 

Vid intervjutillfället valde vi även att informera respondenterna att de var anonyma och 

att alla personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt och enbart för vårt 

forskningsändamål. Detta är enligt Kvale (1997) viktiga ställningstagande för att skydda 

undersökningspersonerna. Med det etiska förhållningssättet i åtanke valde vi även att 

inför varje intervju mejla intervjurespondenterna för att fråga om tillåtelse att spela in 

intervjun. Detta ville vi göra för att försäkra oss om att respondenterna godkände detta 

då vi inte ville spela in utan respondenternas samtycke. 

3.2.7 Utformning av intervjuguide 
Beslutet att genomföra semistrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska 

materialet, ledde oss till valet att utforma en intervjuguide. Detta är något som stöds av 

Kvale (1997) som menar att det används för att ge en tydlig överblick av de ämnen som 

önskas tas upp vid intervjutillfället. För att intervjufrågorna skulle bli så relevanta som 

möjligt för det ämnade syftet strävade vi efter att färdigställa teorin innan vi slutförde 

utformningen av intervjuguiden. Detta val gjordes för att lyckas samla tillräckligt 

mycket stöd från tidigare forskning för att tydliggöra vårt forskningsgap, vilket stöds av 

Olsson och Sörensen (2011) som menar att detta måste klargöras innan frågorna till 

undersökningen kan framställas. När vi utformade våra intervjufrågor valde vi att även 

utgå från att intervjufrågorna skulle ge svar på våra forskningsfrågor, det gjordes för att 

hela tiden säkerställa att vi höll oss inom ramen för vårt ämne.  
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Bryman och Bell (2011) hävdar att språkbruket kan vara avgörande för intervjun. Vi 

blev medvetna om att begreppet innovativt beteende, vilket är det som används i vårt 

syfte, kan betyda olika saker för många. Vi valde därför att definiera begreppet för 

samtliga respondenter enligt vår uppfattning i denna studie som; “ processen att främja 

nytänkande och ta fram nya idéer som sedan introduceras och appliceras inom 

organisationen.” Efter detta använde vi begreppet innovativt beteende och hänvisade 

även till utveckling och förändring av deras verksamhet. Detta uppfattade vi vara 

underlättande för våra respondenter och de förstod våra definitioner. Intervjuguiden i sin 

helhet finns bifogad i bilagor. 

 

Vår ambition med intervjuerna var att få respondenterna att prata fritt men utförligt 

förklara om den inställning de har till innovativt beteende och hur de främjar detta. Vi 

hade några olika teman som uppkommit från vårt teoriavsnitt i åtanke när vi utformade 

intervjuguiden. Vår förhoppning var att vi utifrån dem skulle få önskvärda svar utan att 

behöva ställa ledande eller direkta frågor till respondenterna. Yin (2007) menar att 

välformulerade intervjufrågor med studiens syfte i åtanke är en förutsättning för att en 

kvalitativ undersökning ska bli meningsfull. Vid utformningen av våra intervjufrågor 

valde  vi  till  så  stor  del  som  möjligt  att  använda  oss  utav  “hur”-frågor, något som Becker 

(1998)  menar  är  mer  fördelaktigt  än  att  ställa  “varför”-frågor, då dessa kan leda till att 

respondenten känner sig trängd eller ifrågasatt.  

 

3.2.8 Teststudie 
Innan den första ordinarie intervjun valde vi att genomföra en pilotintervju med en chef 

i vår närhet. Detta gjorde vi för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var begripliga och 

uppfattades i enlighet med ämnet för studien. Pilotintervjun gav oss även en uppfattning 

om hur länge intervjuerna med respondenterna skulle pågå, vilket vi sedan utgick från 

när vi skulle föreslå den tid som respondenterna skulle avsätta för intervjun. Utifrån 

pilotintervjun fick vi uppfattningen av att intervjun var aningen kort vilket gjorde att vi 

utökade intervjuguide med två frågor samt la till ett formulär med begrepp som 

respondenterna skulle ta ställning till. Detta gjordes för att förtydliga deras syn på vissa 

egenskaper som vi förknippar med ämnet. Pilotintervjun gav oss även inblick i om det 

behövdes ytterligare kompletteringar inför de ordinarie intervjuerna. Svaren i denna 

intervju har inte bearbetats under studiens gång.  
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3.2.9 Insamling av empiriskt material  
Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer, genom 

personliga möten med respondenterna. Vid vår första kontakt med de utvalda 

intervjupersonerna och frågan om att delta i vår studie gav vi våra deltagare möjligheten 

att själva välja en tid och plats för intervjutillfällena som passade dem, inom en given 

tidsram. Utifrån deltagarnas möjligheter och önskemål valde vi därefter att anpassa våra 

egna kalendrar. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats, vilket 

är något som föredras enligt Olsson och Sörensen (2011) eftersom det medför att 

intervjupersonen i dessa fall känner sig trygga och bekväma. Att genomföra intervjuerna 

på respondenternas arbetsplats är även en fördel då det är en naturlig kontext för 

intervjufrågor som berör förhållandet på jobbet, menar Jacobsen (2017). 

Intervjuerna varade i genomsnitt 30 minuter, vilket vi ansåg gav oss ett tillräckligt 

empiriskt underlag till vår analys. Vid samtliga intervjuer var vi båda två närvarande för 

att kunna uppmärksamma intervjupersonernas kroppsspråk och reaktioner vid olika 

frågeställningar, vilket förespråkas av Alvesson (2011) och Eriksson och Hultman 

(2014). Vi hade under samtliga intervjuer samma upplägg, där vi båda var delaktiga i 

intervjun och ställde frågor men där en tog en ledande roll i inledningen av intervjun 

med presentation av ämnet och allmän information.  

 
För att kunna förbereda oss på bästa sätt inför intervjuerna valde vi att veckan innan 

skicka ut ett godkännande till respondenterna där de fick ta ställning till huruvida vi fick 

spela in intervjuerna eller inte. Att spela in intervjuer är fördelaktigt enligt Yin (2007) 

då intervjun i sin helhet kan återges till fullo. Även Alvesson (2011) poängterar vikten 

av ljudinspelningar av intervjuer då det möjliggör för redogörelser om exakta citat från 

intervjun vilket är en väsentlig del vid kategorisering och kodning av intervjusvaren. 

Samtliga respondenter godkände ljudinspelning. Ett resultat av att vi hade möjlighet att 

spela in intervjuerna var att vi under intervjuns gång kunde ge maximalt fokus på det 

som respondenterna kommunicerade med oss, vilket medförde att vi hade utrymme att 

ställa följdfrågor när vi ansåg att det behövdes. Under intervjuerna eftersträvade vi alltid 

att använda oss utav en viss tystnad efter varje svar för att ge respondenterna tid att 

reflektera över sitt svar. Detta ledde vid majoriteten av tillfällena till att 

intervjupersonerna valde att vidareutveckla svaren genom att bryta tystnaden. Att 

använda sig utav tystnad som intervjuare är enligt Kvale (1997) en viktig aspekt som 
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driver intervjun framåt och möjliggör för respondenterna att utveckla frågeställningar 

som annars lämnas efter ett kort svar. Vi har med hermeneutiken i åtanke, strävat efter 

att genomgående visa engagemang för intervjun och intervjupersonen under varje 

intervju (Andersson, 2014). Vi anser i efterhand att vi har lyckats med detta genom 

samtliga intervjuer, detta baserar vi på den känsla vi hade under och efter samtliga 

intervjuer samt alla ljudupptagningar vi har lyssnat på i efterhand. 

3.2.10  Analysmetod 
Då vi redan under intervjuernas gång samt under transkriberingsprocessen sett likheter 

och samband med vad intervjupersonerna tar upp, vill vi hävda att vår analys redan där 

tagit sin början. Detta stöds av Hallin och Helin (2018) som menar att det är ett vanligt 

tillvägagångssätt. Som genom hela studien har vår utgångspunkt även här utgått från vår 

tidigare beskrivna kunskapssyn, vi tillämpade en analysmetod där vi analyserade vårt 

empiriska material enligt olika teman. För att kunna göra det behövde vi inledningsvis 

skapa oss en generell helhetsbild över materialet (Hallin & Helin, 2018) vilket vi gjorde 

genom att strukturera material genom våra transkriberingar.  

3.2.11  Kodning 
Då vi valde att spela in samt transkribera samtliga intervjuer hade vi ett generöst 

material att utgå från i analysmomentet. Vi valde att utgå från en tematisk analys när vi 

bearbetade vårt empiriska material. Bryman och Bell (2011) beskriver det som en 

analysmetod där forskaren bearbetar det insamlade materialet genom att utifrån teman ta 

ut relevanta ord och meningar. Vi valde redan vid utformandet av vår intervjuguide att 

dela upp den i fyra olika teman som är representativa för denna studie. De teman som vi 

valde att utgå ifrån var arbetsklimat, vikten av ett innovativt beteende, ledarens roll och 

slutligen hinder eller begränsningar som ledaren kan stöta på i främjandet av ett 

innovativt beteende.  

 

När vi hade fått en generell bild av vad som framkom av intervjuerna valde vi att bryta 

ner materialet genom att plocka ut ord och utlägg som vi ansåg vara väsentliga genom 

kodning, (Jacobsen, 2017 & Bryman & Bell, 2011). Vid kodning av samtliga intervjuer 

valde vi att utgå från de fyra teman som var underlag för intervjuguiden. Vi sökte efter 

ord och meningar som hade koppling till dessa teman, vi markerade dessa och även 

vissa meningar och ord som intervjupersonen betonade extra mycket. Vi markerade 

även ord som vi ansåg hade en koppling till den teori vi hittat kring studiens ämne. Ord 
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som vi markerade i många av intervjuerna var öppet arbetsklimat, trygghet och tillit. 

Det transkriberade materialet har lästs igenom ett flertal gånger för att säkerhetsställa att 

vi inte har missat någon viktig information. Samtidigt som vi gjorde detta tolkade vi 

även underliggande svar och vad dessa kunde betyda, vilket vi kunde utläsa genom 

respondenternas svar men även genom uteblivna svar. Utöver detta har vi tolkat 

intervjupersonernas kroppsspråk samt observerat reaktioner för att granska om dessa 

stämmer överens med respondenternas svar. 

3.2.12  Kvalitetsgranskning  
Under forskningsprocessens gång har vi alltid strävat efter att ha de kvalitetskriterier 

som finns för kvalitativ forskning i åtanke för att säkerställa att en genomgående god 

kvalité finns i uppsatsens alla delar. Två av de grundläggande kvalitetskriterier som vi 

valt att ta hänsyn till under arbetets gång är trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 

2011). Inom trovärdighet ingår enligt Bryman och Bell (2011) fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, samt konfirmering.  

 

Trovärdighet 

Tillförlitlighet  

Enligt Bryman och Bell (2011) kan tillförlitlighet jämföras med det som även kallas 

intern validitet. För att skapa tillförlitlighet i resultatet ska forskningen utföras i enlighet 

med de regler som finns men det är även viktigt att de personer som har studerats får ta 

del av materialet (Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg i likhet med Bryman och Bell (2011) 

att för att skapa tillförlitlighet var det av vikt att vi, efter intervjuerna, delade samma 

erfarenheter och uppfattningar som respondenterna. För att säkerhetsställa att vi inte 

hade missförstått varandra på något plan, valde vi att efter varje avslutad intervju 

återigen lyssna på materialet och sammanställa de material vi hade fått in. Det 

sammanställda materialet som var av högst vikt för studien skickade vi sedan till de 

berörda respondenterna. På så sätt fick de möjligheten att påvisa oss om det var något 

som vi hade missförstått som behövde ändras. 

 

Överförbarhet  

Vi har i denna studie intervjuat tio respondenter, vilket vi anser vara en liten grupp av 

respondenter. Då vi endast intervjuat en liten grupp har fokus således legat på att gå på 

djupet i alla intervjuer snarare än att fokusera på bredden. Detta är något som Bryman 
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och Bell (2011) anser vara typiskt för kvalitativ forskning. Då vi endast har intervjuat en 

liten grupp är vi medvetna om att resultatet av denna studie inte kan anses vara 

generaliserbart. Vår ambition har aldrig varit att resultatet av denna studien ska anses 

vara generaliserbar för en större population utan vi ser det som att våra tolkningar och 

resultat är specifika för denna studie och för våra utvalda respondenter. 

 

Pålitlighet  

För att öka pålitligheten i denna studie har vi varit tydliga med att redogöra för hur vi 

har gått tillväga i alla olika delmoment i forskningsprocessen. Vi har exempelvis 

redogjort för hur vi samlat in teori och hur vi sedan utifrån insamlad teori formulerat 

intervjufrågor. Bryman och Bell (2011) menar att denna typ av redogörelser ökar 

pålitligheten i en kvalitativ forskning. För att en studie ska anses vara trovärdig måste 

den även granskas, menar Bryman och Bell (2011). Forskarna bör anta ett granskande 

synsätt, men studien bör även granskas av utomstående. För att uppfylla detta kriterium 

har både handledare och andra studenter tagit del av vårt arbete under hela 

forskningsprocessens gång och granskat samt bedömt det material som vi har arbetat 

med.   

 

Konfirmering  

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar konfirmering om att forskaren i så liten grad 

som möjligt ska låta personliga åsikter och värderingar påverka utformandet och 

resultatet av studien. Vi har under hela forskningsprocessen varit väl medvetna om att 

det är svårt att vara fullständigt objektiva vid genomförande av en kvalitativ studie, då 

det till stor del innefattar vår tolkning och förståelse. För att konfirmera valde vi att 

genomgående, i så stor utsträckning det var möjligt, anamma ett objektivt synsätt för att 

inte låta våra egna tolkningar eller värderingar av såväl teori som empiri påverka 

utformandet eller resultatet av studien.  

 

Äkthet  

Med äkthet syftar Thurén (2005) på att källor som används i studien inte ska vara 

förfalskade. I vår litteraturinsamling har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som är 

”peer-reviewed”,  vilket  betyder  att  artiklarna är granskade av experter innan de 

publiceras. Detta är en form av kvalitetsgranskning och något som bekräftar att 

forskningen håller god standard (Karolinska Institutet, 2018). För att söka artiklar har vi 
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valt att dels använda oss av Scopus, vilket anses vara den största databasen för litteratur 

som är peer-reviewed (Elsevier, 2018) men även andra databaser. Bland andra Business 

Source Premier, dock alltid i läget för peer-reviewed. Vi har utöver detta använt oss av 

pålitlig metodlitteratur. 

3.2.13 Metodkritik 
Vi hade i ett tidigt skede av forskningsprocessen gång ambitioner att genomföra fler än 

tio intervjuer till vår studie då vi anser att detta hade ökat trovärdigheten ytterligare i vår 

analys och följaktligen även i vår slutsats. Under forskningens gång blev vi dock 

tvungna att inse att detta inte var möjligt givet den tidsram vi hade att förhålla oss till 

vilket bidrog till beslutet att enbart genomföra de tio intervjuer som enligt kraven 

behövde genomföras. 

  
Något som hör ihop med detta som vi ansåg var viktigt att ha i åtanke i samband med 

valet att undersöka en specifik individ i en organisation, nämligen chefen, var att det blir 

chefens uppfattning vi tolkar. Denna uppfattning blir således subjektiv vilket eventuellt 

kan bli en nackdel. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2014) finns det vissa svårigheter med 

att genomföra en kvalitativ metod. En av dessa är att det aldrig med säkerhet är möjligt 

att vara övertygad om att det som sägs under en intervju är den fullständiga sanningen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2014). Hur en chef uppfattar sig själv eller sitt ledarskap, samt 

förhåller sig till sitt egna beteende och inställning kan komma att skilja sig från 

verkligheten. Vi har under arbetets gång haft i åtanke att det finns en möjlighet att vissa 

intervjupersoner förskönar och talar om sitt ledarskap på ett sätt de tror förväntas av 

dem. Hade vi haft tid och möjlighet att intervjua fler personer, skulle vi valt att även 

intervjua en del av medarbetarna inom organisationen. Vi hade då även fått deras bild 

av hur de ser på det innovativa beteendet inom organisationen, samt hur de anser att det 

främjas av ledarna. Genom att även intervjua medarbetarna anser vi att vårt empiriska 

material hade haft en något högre trovärdighet.  

 

Något som styrker de svar vi fått från intervjuerna är att alla respondenter är chefer på 

olika nivåer inom organisationen. Vi kan i efterhand tydligt se att det den högsta chefen 

sagt, stämmer överens med hur cheferna under hen svarar och vidare hur cheferna under 

denna framställer sina svar.  
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Vi är även medvetna om att vissa respondenter var benägna att omformulera sina svar 

för att inte råka avslöja sin identitet i svaren, detta är givetvis ett problem då 

intervjupersonen kan undanhålla och hålla tillbaka vissa åsikter. Vi upplever dock att vi 

i den frågan inte kunde göra mer än att klargöra att de var anonyma genom hela 

intervjun samt att inspelningen enbart var till för oss. I efterhand bedömer vi att det som 

till störst del blev underhållet var namngivna exempel och konkreta siffror, vilket vi inte 

anser har någon direkt påverkan på studiens resultat i slutändan.  
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4.   Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet med citat från intervjurespondenter. 

Materialet presenteras i kategorier utifrån de teman som tagits upp i teorikapitlet, som 

sedan legat till grund för skapandet av teman till vår intervjuguide. Avslutningsvis 

sammanfattas resultaten av empirin i en modell liknande tidigare teorimodell för att 

belysa skillnaderna mellan teori och empiri. Vi tar även upp resultaten av en enkät som 

respondenterna fått besvara vid intervjutillfället. Respondenternas referenser i parentes 

efter varje citat utgår från figur 2 över respondenterna. 

4.1 Vikten av innovativt beteende och nytänkande  

Vi kan se att samtliga av våra respondenter anser att det är viktigt att ha ett innovativt 

beteende på sin arbetsplats, flera av respondenterna menar att det är direkt avgörande 

för dem och för att deras verksamhet ska fungera.  

 
“Nytänkande  och  att  vi  klarar  av  att  fånga  upp  nytänkande,  det  är  helt  

avgörande  för  vår  verksamhet,  om  den  ska  fungera.” (R1) 
 
Majoriteten av respondenterna menar att ett innovativt beteende handlar om att förbättra 

det som varit. En respondent beskriver det som att det gamla slängs ut och det nya tas in 

för att förbättra. Några av respondenterna belyser dock vikten av att förändringen har en 

mening och inte bara genomförs för förändringens skull. Samtliga respondenter är 

överens om att det hör ihop med att utveckla och förändra verksamheten. Flera av 

respondenterna belyser även att detta är ett arbete som aldrig är färdigt, utan något som 

pågår hela tiden genom att de förfinar och förbättrar sina verksamheter allt efter de 

uppdrag eller problem som uppkommer.  

 

Samtliga respondenter är även överens om att det inte är någon specifik person på 

arbetsplatsen som ansvarar för att främja ett innovativt beteende, de betonar att det är 

något som bör genomsyra hela arbetsplatsen. Två av respondenterna menar dock att de 

indirekt har en person som kan anses mer ansvarig som de kallar för strateg, den 

personen är i viss mån till för att samordna organisationen och kan därmed lätt 

uppmärksamma innovativt beteende och nya idéer. Ett antal av respondenterna väljer 

dock att poängtera att det i slutändan alltid är ledaren som har det yttersta ansvaret för 

allt inom organisationen, vilket även innebär ansvaret att främja innovativt beteende. En 
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majoritet av respondenterna menar också att det är ledarens ansvar att uppmärksamma 

innovativt beteende, kreativa idéer och nytänkande på arbetsplatsen. Det ska 

uppmärksammas och uppmuntras även om det inte varje gång leder till någon 

förändring. Ledaren ansvarar även för att ta idéen vidare och implementera den i hela 

organisationen poängterar en majoritet av respondenterna.  

 

4.2 Ledarens roll i att främja innovativt beteende 

När vi tar upp frågan om hur ledarna personligen gör för att främja ett innovativt 

beteende är den större majoriteten överens om att de inte gör något alls. De menar att de 

inte behöver uppmuntra sina anställda till ett innovativt beteende då de redan i väldigt 

stor grad har ett innovativt beteende på sin arbetsplats. Flera respondenter betonar att de 

istället behöver hålla tillbaka medarbetarna i deras nytänkande i viss mån för att kunna 

fokusera på det som är aktuellt att göra för stunden. Utöver detta belyser de vikten av att 

se sina medarbetare och deras nya idéer. De menar att de som ledare inte får vara en 

stoppkloss och att de hela tiden försöker lyssna in allas idéer. Även om dessa idéer inte 

kommer leda till något alla gånger är det viktigt att ändå lyssna in dem, för att sedan 

tydligt beskriva varför det inte går att genomföra just nu, om så är fallet. Detta beskrivs 

som viktigt för att kunna ha ett öppet arbetsklimat. 

 

4.3 Arbetsklimatets inverkan på innovativt beteende 

På frågan om respondenterna tror att arbetsklimatet påverkar hur benägna medarbetarna 

är att komma med nya idéer som innebär förändring och utveckling, är de överens. Det 

är avgörande för deras verksamhet.  

 

“Jag  tror  att  ett  tjänsteföretag  som  vi  är,  kan  inte  fungera  med  en  dålig 

arbetsmiljö. ” (R1) 
 

Samtliga respondenter menar att de strävar efter ett öppet arbetsklimat med högt i tak. 

Majoriteten betonar även vikten av att skapa ett klimat där medarbetarna känner sig 

trygga och behövda. Medarbetarna behöver känna att de kan påverka på arbetsplatsen 

och att de känner sig delaktiga i arbete som pågår på arbetsplatsen.  
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“Min  roll  blir  ju  att  få  folk känna sig trygga. Trygga, behövda och duktiga för 

det är då man får dem att växa, och det är då man får kraften att komma med nya 

idéer. Det är ingen människa som känner sig pressad och nedtryckt som skulle 

komma med en bra idé. Du måste se till att arbetsklimatet är riktigt bra. ” (R5) 

 
En av våra respondenter målar upp en bild över den vision de har och jobbar för på 

arbetsplatsen vad gällande arbetsklimat. Respondenten förklarar att uppdraget är det 

centrala och finns i mitten, för att kunna genomföra detta uppdrag behöver de 

samarbeta, vilket är nästa del av visionen. Samarbetet ska kunna ske både mellan 

medarbetarna men även mellan avdelningarna, såväl som med kunderna. De som 

kommer till dem med att uppdrag vill ha hjälp med något och då är det viktigt att 

bemöta detta och känna att man blir lyssnad till, vilket är nästa del av visionen. Efter 

detta ska de vara konstruktiva och hitta lösningar till kunden. Genomförs dessa steg 

inom ramen för uppdraget, ska rätt kvalité komma ut. Respondenten menar då att när 

man som medarbetare känner att rätt kvalité kommer ut, blir det även roligare att jobba. 

Om kunden är nöjd, är även medarbetarna nöjda med det de har gjort och då uppstår 

arbetsglädjen. Respondenten beskriver det som en form av matematisk ekvation som 

alltid löser sig.  

 

Ungefär hälften av våra respondenter uttrycker även en oro gällande det generella 

arbetsklimatet i landet som de även tycker syns i deras egna organisation gällande 

stress. De menar att detta är något inom arbetsklimatet som de försöker motverka och 

att det är en förändring som behöver göras för att deras medarbetare ska känna sig 

mindre stressade.  

 

4.4 Förändringar som skett genom innovativt beteende  

Det är lätt att påstå att en själv som ledare har ett innovativt beteende och genomför 

därmed många förändringar på arbetsplatsen. Vi var därför intresserade av att i dessa 

fall få ett tydligt exempel på förändringar de gjort inom den närmsta tiden för att få 

bevis på att deras innovativa beteende faktiskt gjort något konkret. 
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Det visade sig att många av de förändringar som gjorts berörde ämnet arbetsklimat. En 

av cheferna berättar att de i ett av deras senaste projekt har arbetat med att skapa ett 

hållbart arbetsklimat, arbetet innefattade att få medarbetarna att känna sig trygga och 

behövda på arbetsplatsen för att våga ta plats. En annan av respondenterna berättade om 

att de sett en ökad stress bland sina medarbetare vilket de försökte lösa genom att alla i 

grupp fick sätta sig och ta fram lösningar som ledde till att de skulle uppleva mindre 

stress. De arbetade för att minska arbetsbelastningen för att inte behöva ta med sig 

jobbet hem. 

 

“Helt  plötsligt  fick  jag  ett mejl klockan 22 en fredagskväll och det var svar från 

en kollega, och det kändes inte bra. ”  (R7) 
 
En annan av våra respondenter berättade om en av deras avdelningar som inlett ett 

omfattande projekt där de själva fick sätta sitt egna schema. Detta var dels för att kunna 

tillmötesgå sina kunders önskemål om detta, men även för att hitta ett system för vilka 

som skulle täcka upp för vilka när man blev sjuk, till exempel. En annan av våra 

respondenter berättade om ett stort arbete hos en kund som även där handlade om att 

förbättra arbetsklimatet för medarbetarna i att känna sig trygga på arbetsplatsen, de 

menade att om en inte känner sig trygg kommer denne inte att kunna komma med nya 

idéer och utveckla arbetsplatsen. 

 

4.5 Begränsningar inom offentlig sektor  

På frågan om respondenterna anser att det faktum att de jobbar inom offentlig sektor 

begränsar deras förmåga att främja nytänkande möts vi av en viss oenighet bland de 

tillfrågade. Cirka en tredjedel av respondenterna menar att det absolut är en begränsning 

på grund av att de måste hålla sig inom vissa ramar som resultat av att de arbetar inom 

en politiskt styrd organisation. De tar upp att de alltid måste hålla sig inom given budget 

vilket är målande för en offentlig verksamhet. De tar även upp att de på grund av att de 

befinner sig i en offentlig verksamhet är styrda av såväl lagar som regler. Detta gör att 

de hamnar efter resterande näringslivet för att många beslut tar lång tid inom offentliga 

verksamheter och en generell tröghet upplevs. Ett exempel som många av 

respondenterna tar upp är digitaliseringen och den ökade demografin vilket är ett stort 

problem för offentliga verksamheter. De menar att människor generellt har höga krav på 
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tjänster och att de ska vara digitaliserade och förklarar vidare att det är inom området 

för digitalisering som de ligger efter mest och beskriver att det är svårt att hänga med 

när de inte har fungerande digital-tjänster som underlättar för deras kunder. Detta blir en 

flaskhals som är orsaken till att saker tar längre tid inom offentliga organisationer tror 

en majoritet av respondenterna. 

 
“Finns  det  inte  en  app  så  finns  inte  den  tjänsten. “(R1) 

 

Den andra delen av respondenterna anser inte att de har några begränsningar och menar 

att de inte kan se några paralleller med begränsningar och offentlig sektor. De menar att 

ämnet vi pratar om, innovativt beteende och nytänkande, innebär förändring och det är 

svårt oavsett i vilken organisation en befinner sig i. En av respondenterna tar upp att det 

är för enkelt att skylla på ekonomin som begränsning, vilket är målande för offentlig 

sektor. Denna respondent menar att det snarare handlar om att kunna motivera sina 

medarbetare. En av respondenterna förklarar att offentlig sektor har så stora krav på 

förändring för att kunna konkurrera med resten av näringslivet, att de inte kan begränsa 

möjligheterna för innovativt beteende och nytänkande. En annan av respondenterna 

beskriver att det inte finns några begränsningar jämfört med någon annan organisation 

på grund av att de arbetar för olika mål inom offentliga verksamheter gentemot andra 

organisationer. 

 
“Vårt  medel  är  pengarna,  medan  deras  mål  är  pengarna,  och  deras  medel  är  

verksamheten, medan vårt mål är verksamheten. ”(R9) 
 
Den sista delen respondenter uttrycker en viss osäkerhet och vill inte riktigt ta ställning i 

frågan. De menar att det å ena sidan finns begränsningar men å andra sidan inte och 

syftar till de ramar som finns inom organisation som är kraven ställda från politikerna. 

Så länge de håller sig inom uppdraget har de inga begränsningar, samtidigt som 

uppdraget i sig är en sorts begränsning. En av de andra respondenterna tar upp att det 

kan ske missförstånd på grund av att de får sina uppdrag via politikerna som inte är 

särskilt insatta i deras verksamhet vilket kan skapa problem, men ser inte det som en 

begränsning. 

 

En av respondenterna tar upp något som det visar sig att majoriteten av de andra 

instämmer i. Respondenten belyser att det svåraste med att förändra inom offentlig 
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sektor är den kulturen som verkar bita sig fast. Respondenten menar att det pratas 

mycket om att det sitter i väggarna, och undrar hur det är möjligt att det sker när de 

rekryterar nya människor så frekvent. Respondenten menar att det är den största 

utmaningen när det kommer till att förändra något inom offentlig sektor.  

 

”Ibland  hör  man  ju  som  uttryck, “det  sitter  i  väggarna” och det kan jag undra 

hur  det  går  till.  När  vi  rekryterar  väldigt  många  nya  medarbetare,  /…/  kan  jag  

ibland klia mig i huvudet och undra hur kan en kultur sitta i väggarna, vem är 

det som står för den? För ingen vill ha den,  och  ändå  så  biter  den  sig  fast.” (R2) 
 

4.6 Politikens påverkan på ledarnas förmåga att ha ett innovativt 

beteende 

Redan i frågan om respondenterna anser sig ha några begränsningar på grund av att de 

arbetar i offentlig sektor, kom politikens påverkan på tal, men i denna fråga är 

respondenter mer överens.  

 

En majoritet av respondenterna menar att de i allra högsta grad påverkas av politiken.  

De förklarar att det är politiken som bestämmer vad dem ska göra, vilka uppdrag de får 

och vilken budget de har att använda sig av. Det är sedan deras uppgift att komma på en 

lösning på uppdraget inom de givna ramarna. En av respondenterna beskriver att det i 

slutändan är politikerna som bestämmer och det kan de inte göra så mycket åt. De 

förklarar att de som tjänstemän kan vara hur innovativa som helst i sitt beteende men i 

slutändan kan deras idéer prioriteras bort ändå av politikerna för att de inte anser det 

vara tillräckligt viktigt.  

 
En av respondenterna väljer att betona att det är både på gott och ont, trots problemen är 

det ändå något bra med denna process på grund av att den är väldigt demokratisk, för att 

alla hinner tänka till och ta beslut. En annan av respondenterna säger det motsatta och 

önskar ibland att organisationen inte var så demokratisk av den anledningen. Personen 

menar att det tar tid och att det finns en generell tröghet men vet själv inte varför det blir 

så, respondenten påpekar att politikerna till stor del består av lekmän som byts ut med 

jämna mellanrum vilket kan vara en bidragande orsak.  
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“En  demokrati  är  bra  men  vissa  dagar  är  det  svårt  på  grund  av  att  allt  tar  sån  

tid,  politiken  tar  tid.”(R7) 
 
En av respondenterna anser att det inte finns någon tröghet inom offentlig verksamhet, 

förutsatt att de som tjänstemän håller sig inom ramarna. Ramarna är satta av politiken 

och vill de som tjänsteman kliva utanför ramarna är det möjligt att det finns en tröghet 

menar de. Just ramarna är något som nästan alla respondenter nämner, men det skiljer 

sig i hur stor påverkan de har på deras arbete och om de känner sig begränsade eller ej. 

 

Flera av respondenterna menar också att de inte anser att det finns någon större tröghet 

inom denna organisation gentemot organisationer de jobbat inom tidigare som inte varit 

en offentlig organisation. De menar vidare att det alltid finns ett motstånd till förändring 

oavsett vilken organisation man befinner sig i, det är alltid jobbigt med en förändring 

och alla vill inte att det går så fort.  

 
 “Det går absolut inte trögare här än när jag jobbade i privat sektor, det går 

snarare  fortare  för  att  man  är  mer  förändringsbenägna”.  (R3) 
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4.7 Empirisk modell 

I modellen nedan som är en spegling av respondenternas svar, kan vi se en skillnad 

gentemot den teoretiska modellen. Våra respondenter anser att det är ledarens uppgift 

att öka befogenheter, ge ansvar och involvera sina medarbetare och stärka relationer. 

Om de gör detta tror de att de kommer uppnå ett bra arbetsklimat vilket enligt dem är 

öppet, uppmuntrande, tryggt och tillitsfullt. Om de uppnår den sortens arbetsklimat 

kommer de kunna skapa ett innovativt beteende på arbetsplatsen. Våra respondenter 

anser att politikens påverkan, lagar, regler och budget är en sorts förutsättning i deras 

jobb och något de behöver förhålla sig till hela tiden. Men till skillnad från tidigare 

forskning anser de generellt inte att detta är ett hinder utan mer en förutsättning.   

 
Figur 4: Modell över empiriska resultat 

  

Förutsättningar:
Politik, lagar, regler, 

budget

Ledarens uppgift: 
-Öka medarbetarnas 

befogenhet 
-Stärka relationer

-Involvera medarbetare 

Bra arbetsklimat:
-Öppet

-Uppmuntrande
-Trygghet

-Tillit

Innovativt beteende
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4.8 Resultat av enkätsvar  

I figuren på nästa sida kan vi se resultaten av ett antal begrepp vi bad respondenterna ta 

ställning till under intervjun. Begreppen är valda utifrån egenskaper vi sett enligt teorin 

höra ihop med ämnet. Kreativ och nytänkande förknippas ofta med innovativt beteende 

i tidigare forskning, och togs därför upp. Utifrån teorin hade vi även noterat att 

delaktighet var en viktig parameter för att kunna skapa ett bra arbetsklimat, och tog 

därför med det begreppet. Modig tas upp för att teorin visar att ledaren kan behöva ta 

risker för att kunna främja ett innovativt beteende. Vi menar att modig är en egenskap 

som krävs för att våga göra det. Rationell, konkurrenskraftig, ambitiös och självständig 

är traditionella egenskaper hos en ledare, generellt sett, vilket teorin tog upp. 

Respondenterna fick på en skala mellan ett till tio ta ställning till i hur stor grad de 

ansåg sig vara exempelvis modig inom sitt ledarskap. Siffrorna visar vilket värde de tre 

högsta cheferna svarade och sedan medelvärdet på vad cheferna under respektive chef 

svarat. Raden för totalt visar det totala medelvärdet för samtliga respondenter. Ca 60 % 

av respondenterna var säkra i sina svar och var de skulle lägga sig på skalan, de var 

generellt på den högra sidan av skalan.  

 

Utifrån resultaten kan vi se att det chefen på den högsta nivån säger verkar spegla sig i 

hur de två cheferna under hen har svarat. Vi kan även i vissa begrepp se ett mönster, där 

chefen till gruppen svarar en hög siffra ligger oftast dennes grupp på en siffra väldigt 

nära chefens uppfattning. Ett exempel där detta syns tydligt är på begreppet ambitiös, 

men även kreativ, modig och nytänkande visar ett starkt samband. Vissa avvikelser 

finns dock, exempelvis gällande begreppet delaktighet kan vi se en skillnad i vad chef 

nummer tre har svarat och vad dennes grupp svarade. Det är dock ingen skillnad vi 

lägger särskilt stor värdering i då dessa begrepp enbart speglar hur respondenterna 

själva ser på sig och sitt ledarskap. Generellt är dessa svar enbart till för att få en bild av 

hur respondenterna ser på sig själva och sitt ledarskap samt hur de ställer sig till dessa 

begrepp. Denna enkät gjordes dels för att få en tydligare bild av deras syn på sitt 

ledarskap men även för att få respondenterna fundera över olika begrepp som har med 

ämnet att göra. 
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Figur 3. Resultat av enkätsvar 
 

 
 Rationell Modig Konkurrens-

kraftig 
Delaktig Självständig Kreativ Nytänkande Ambitiös 

Chef 1 7 10 9 10 10 8 9 10 

Chef 2 
 

8 8 10 8 8 8 8 10 

Chef 3 
 

6 9 8 6 8 7 8 9 

Chef 1 
Grupp 

7 8,5 9 7 8 7,5 8 9,5 

Chef 2 
Grupp 

8,5 8,25 6,25 9 7 8,5 7,75 9,25 

Chef 3 
Grupp 

7,33 8,67 7 9,33 9 7 8,67 8,33 

Totalt 7,5 8,6 7,3 8,6 8,1 7,5 8,2 9,1 
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5.   Analys 
I detta kapitel analyseras våra empiriska resultat, ställt mot tidigare forskning och 

teori. Resultaten kommer att analyseras utifrån våra tre forskningsfrågor samt teman 

inom ämnet som uppkommit under studiens gång. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av vad som framkommit i analysen. 

5.1 Ledarens inställning till innovativt beteende 

Det framgår tydligt att våra respondenter bekräftar bland annat Rich (2016) och Wu et 

al. (2014) teorier när det kommer till vad det innovativa beteendet har för betydelse 

inom organisationer. Både Rich (2016) och Wu et al. (2014) är några av de forskare 

som anser att ett innovativt beteende är en viktig faktor när det kommer till en 

organisations långsiktiga överlevnad. Vi kan även se att samtliga av våra respondenter 

delar denna åsikt, de menar att det är mycket viktigt både för dem och för 

organisationens överlevnad. Ren och Zhang (2015) är ytterligare några av de forskare 

som menar att det innovativa beteendet är värdefullt. De lyfter fram vikten av att alla 

medarbetares innovativa beteende har påverkan på, och rentav kan vara avgörande för 

en organisations framgång och konkurrenskraft. Även Martin et al. (2007) delar samma 

uppfattning och menar att organisationer numera har börjat förstå vad arbetet med ett 

innovativt beteende kan bidra med till organisationen, och att det faktiskt kan vara en 

avgörande faktor för företags överlevnad på lång sikt. 

  
Samtliga respondenter menar att ett innovativt beteende till stor del handlar om att vara 

nytänkande och kreativ i sitt arbete. Men de anser även att det finns ytterligare en viktig 

del i främjandet av ett innovativt beteende. De menar att om ledaren uppmuntrar 

medarbetarnas kreativitet och nytänkande, kan det leda till ett innovativt beteende. Detta 

styrks även av Chen et al. (2016) som belyser vikten av att uppmuntra medarbetare som 

bidrar med kreativa och innovativa tankar.  

 

Trots att våra respondenter generellt har en mycket positiv inställning till främjandet av 

innovativt beteende, skiljer sig deras åsikter från teorin gällande huruvida det behövs 

mer arbete och utvecklig kring detta område än vad som görs idag. Enligt forskare som 

exempelvis Diefenbach (2009) och Considine, Phuc Nguyen och O (2018) behöver den 

offentliga sektorn utvecklas på ett eller annat sätt för att kunna hänga med i den 

förändring som sker på marknaden idag. Diefenbach (2009) menar att det är viktigt att 
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organisationer inom offentlig sektor accepterar att det behöver ske en förändring för att 

de ska utvecklas i takt med samhällets utveckling (Diefenbach, 2009).  

 

En stor del av denna utveckling handlar om digitalisering, ett område där offentlig 

sektor i dagens läge inte har följt med i utvecklingen. Tidigare forskning menar att detta 

kan bero på att det saknas utrymme för kreativitet och innovativt beteende inom 

offentlig sektor på grund av omfattande lagar och regler. Majoriteten av respondenterna 

instämmer i att digitaliseringen är ett område där offentlig sektor idag har hamnat efter 

resterande näringsliv, vilket de ser som ett problem. Lagar och regler är det som kan 

vara en begränsning när det kommer till utveckling av dessa digitala tjänster. Våra 

respondenter håller dock inte med tidigare forskning om att det inom offentlig sektor 

skulle saknas utrymme för kreativitet och innovativt beteende. De hävdar att det redan 

finns ett innovativt beteende inom deras organisation där kreativitet och innovativt 

beteende finns hos medarbetarna. Respondenterna ser därför inte någon anledning till att 

offentlig sektor skulle behöva lägga ner mer arbete med att främja ett innovativt 

beteende än någon annan organisation som möjligtvis inte befinner sig inom offentlig 

sektor.  

 

5.2 Ledarens arbete för att skapa ett bra arbetsklimat 

När det kommer till vad ledaren har för roll i främjandet av ett innovativt beteende kan 

vi se att både tidigare forskning och våra respondenter menar att ledarens största ansvar 

ligger i att arbeta med att skapa ett bra arbetsklimat inom organisationen. Våra 

respondenter och även Isaksen och Ekvall (2010) anser att ett innovativt beteende har 

större chans att främjas om det på arbetsplatsen råder ett klimat där medarbetarna 

uppmuntras till att dela och även bygga på varandras nya idéer och tankar. Isaksen och 

Ekvall (2010) menar att det är ledarens ansvar att se till att detta klimat skapas, men 

belyser svårigheterna och utmaningarna i att skapa ett bra arbetsklimat som stödjer ett 

innovativt beteende. De menar vidare att trots att det är en utmaning för ledaren, är det 

en utmaning som är viktig att de tar sig an. Tidigare forskning belyser i stort att det 

endast är ledarens ansvar att skapa det som de kallar ett bra arbetsklimat som kan främja 

ett innovativt beteende. Även en stor del av respondenterna delar åsikten att ledaren bär 

det stora ansvaret för att skapa ett bra arbetsklimat inom organisationen. 

Respondenterna menar i likhet med både Jong och Hartog (2007) och Gunzel – Jensen 
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et al. (2017), att en stor anledning till att ledaren bär en stor del av ansvaret är för att 

ledaren ofta har en stor påverkan på medarbetarna. Ledarens agerande och beteende har 

en direkt påverkan på medarbetarnas innovativa beteende, utan att ledaren själv alltid är 

medveten om detta (Gunzel – Jensen et al., 2017 & Jong & Hartog, 2007). 

Respondenterna håller med om detta och förklarar att de är medvetna om att deras eget 

agerande påverkar hur medarbetarna agerar när det kommer till att vara kreativ och 

anamma ett innovativt beteende.  

 

Respondenterna menar vidare att deras vision därför är att arbetet med att skapa ett bra 

arbetsklimat är något som ska genomsyra hela organisationen, både hos ledarna och 

medarbetarna. Respondenterna belyser dock att trots att de vill att arbetet ska 

genomsyra hela organisationen är de som ledare i slutändan alltid ytterst ansvariga för 

allt som sker inom organisation, vilket även innefattar att skapa ett bra arbetsklimat 

inom organisationen. De poängterar att arbetsklimatet har en betydande roll och är en 

förutsättning för att ett innovativt beteende kan få utrymme att utvecklas och därmed 

främjas inom organisationen. Utan ett bra arbetsklimat vågar inte medarbetarna komma 

med nya idéer vilket är en stor del av ett innovativt beteende menar respondenterna.  

5.3 Arbetsklimatets inverkan på arbetet med innovativt beteende 

På frågan om respondenterna tror att arbetsklimatet påverkar hur benägna medarbetarna 

är att komma med nya idéer som kan leda till förändring och utveckling, är de överens 

om att det är avgörande för deras verksamhet. Detta stöds av bland annat Parker (2000) 

och Jong och Hartog (2007) som menar att arbetsklimatet har en betydande roll när det 

kommer till hur ett innovativt beteende främjas inom organisationer. Det främjas bäst av 

ett klimat som stödjer innovativa tankar och idéer genom att exempelvis tolerera 

avvikande åsikter, vilket Parker (2000) benämner som ett öppet klimat. Ett 

återkommande svar även bland respondenterna gällande vilket arbetsklimat de strävar 

efter, var öppet. När respondenterna beskrev vad ett öppet klimat är för dem kan vi se 

likheter med tidigare forskning. De menar att ett öppet klimat kan liknas med att det är 

högt i tak, där en vågar säga vad en tycker och alltid vågar komma med idéer och tankar 

utan någon rädsla att dessa inte ska tolereras av de andra på arbetsplatsen.  

 

Vidare beskriver Parker (2000) det öppna klimatet som en anda där det ska vara bättre 

att våga prova något nytt och se hur det går, än att inte göra något på grund av rädsla att 
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göra fel. I samband med att respondenterna beskriver vikten av ett öppet arbetsklimat på 

arbetsplatsen, nämner även de i likhet med tidigare forskning att det är viktigt att det 

råder ett klimat där ingen i organisationen känner en rädsla för att göra fel, vilket är 

något de arbetar med inom organisationen. Något som även Chen et al. (2016) belyser, 

rädslan för misslyckande är ett problem gällande främjandet av det innovativa beteendet 

men menar att det finns en lösning, vilket är att skapa ett arbetsklimat där misslyckande 

tolereras. Jong och Hartog (2007) menar att misstag inte ska användas för att straffa 

medarbetare, utan bör betraktas som en möjlighet för alla inom organisationen att lära 

sig något. En av respondenterna beskriver att om, eller när det uppstår fel är det viktigt 

hur dessa fel hanteras och respondenten menar i likhet med Jong och Hartog (2007) att 

det är viktigt att inte straffa någon, utan att alla tillsammans ser till att reda ut vad som 

har blivit fel och att de rättar till det. 

 

Vidare beskriver majoriteten av respondenterna att en viktig del av ett bra arbetsklimat 

är att medarbetarna har tillit för såväl ledaren som deras kollegor. Respondenterna 

menar att det genom tillit uppstår en trygghet hos medarbetarna, vilket leder till att 

medarbetarna kan komma med nya idéer och att de även vågar ha ett innovativt 

beteende. Detta ligger i linje med Chen et al. (2016) tidigare nämnda teori angående 

vikten av att öka medarbetarnas förtroende för ledaren för att skapa trygghet, som 

därmed främjar ett innovativt beteende. Både Gunzel - Jensen et al. (2017) och Chen et 

al. (2016) har teorier som grundar sig i att skapa förtroende och arbetsnöjdhet för både 

medarbetare och ledare. Förtroendet kan skapas på olika sätt men att till exempel ge 

medarbetare ökade befogenheter är en del i att skapa förtroende som Gunzel - Jensen et 

al. (2017) anser vara viktig. Även ett flertal av våra respondenter påpekar att det är 

viktigt att ledaren har förtroende för sina medarbetare och ger dem ansvar, för att de ska 

känna sig behövda på arbetsplatsen. Förtroende leder till trygghet vilket i sin tur 

kommer bidra till att ett innovativt beteende växer fram hos medarbetare inom 

organisationen, menar Gunzel- Jensen et al. (2017) och Chen et al. (2016).  

 

5.4 Begränsningar inom offentlig sektor  

Tidigare forskning visar att det kan finnas begränsningar inom offentliga verksamheter 

som kan hämma främjandet av innovativt beteende, men bland våra respondenter kan vi 

se att åsikterna är aningen splittrade gällande denna fråga. Ca en tredjedel av våra 
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respondenter anser att det absolut finns begränsningar. Detta belyser även Borins (2001) 

och Damanpour & Schneider (2009), som menar att offentlig sektor ofta stöter på olika 

typer av hinder när det kommer till i vilken utsträckning de kan anamma ett innovativt 

beteende inom organisationen. Borins (2001) menar även att det inom offentlig sektor 

inte finns lika stora möjligheter att uppmuntra ett innovativt beteende som inom den 

privata sektorn. Respondenterna tar upp att de i viss grad är begränsade på grund av de 

ekonomiska ramar samt lagar och regler de har att förhålla sig till. Bello et al. (2018) 

menar likt respondenterna att ett av problemen inom en offentlig verksamhet kan vara 

den budget som bestäms av politikens lagar och regler. De menar vidare, i likhet med 

respondenterna, att storleken på budgeten är något som påverkar organisationer inom 

offentlig verksamhet och deras sätt att arbeta (Bello et al., 2018). 

  
Den andra delen av respondenterna anser inte att de har några begränsningar och menar 

att de inte kan se några paralleller mellan begränsningar och offentlig sektor. En av 

respondenterna anser att det inte finns fler begränsningar jämfört med någon annan 

organisation på grund av att de arbetar för andra mål inom offentliga verksamheter 

gentemot organisationer som till exempel är privata. I likhet med Bos-Nehles et al. 

(2017) och Borins (2001) beskriver en av respondenterna att offentlig sektor inte arbetar 

för samma mål som privat sektor vilket gör det svårt att jämföra dem med varandra. 

Respondenten menar vidare att det är för enkelt att skylla på exempelvis ekonomiska 

åtstramningar inom offentlig verksamhet och menar att det kan vara just dessa 

begränsningar som gör att de måste vara extra nytänkande och ha ett innovativt 

beteende. Det är en teori som även Bello et al. (2018) delar. De bekräftar å ena sidan att 

ramar och politiska budgetar kan vara en begränsning, men de menar att trots 

ekonomiska åtstramningar kan detta i flera fall vara det som driver det innovativa 

beteendet inom offentliga organisationer (Bello et al., 2018). 

  

5.5 Politikens påverkan på ledarnas arbete för ett innovativt 

beteende 

Huruvida politiken påverkar ledarnas förmåga att främja ett innovativt beteende är 

majoriteten av respondenterna överens om att de i allra högsta grad är påverkade. 

Många tar upp att det kan vara svårt att få igenom förändringar för att saker kan ta lång 

tid, vilket beror på politikens lagar och regler. Montin (2000) menar i likhet med detta 
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att något som ofta brukar kopplas samman med offentliga verksamheter är hur stor 

inverkan politiken har i de beslut som fattas, och att alla dessa beslut regleras av lagar 

och regler. Både Montin (2000) och en majoritet av respondenterna menar att på grund 

av dessa lagar och regler finns det en risk att offentlig sektor hamnar efter det resterande 

näringslivet inom vissa områden. Majoriteten av respondenterna nämner 

digitaliseringen som ett av de områden där de har hamnat efter i utvecklingen på grund 

av just lagar och regler. De beskriver att det ibland blir ett problem att de inte har 

utvecklade digitala tjänster eftersom det är något som kunder idag ställer höga krav på. I 

likhet med detta belyser även Petersson, Leppänen, Jönsson och Tranquist (2006) detta 

som ett problem, de menar att det inom offentliga verksamheter kan ta längre tid att 

förankra och genomföra beslut som kan leda till förändring. 

 

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att våra respondenters inställning till innovativt beteende, 

vilket var vår första forskningsfråga, är väldigt positiv. De anser generellt att det 

innovativa beteendet är avgörande för deras överlevnad som organisation. Detta 

stämmer överens med tidigare teori som belyser vikten av ett innovativt beteende.  

 

Den andra forskningsfrågan i denna studie berör hur ledarna gör för att skapa ett bra 

arbetsklimat. Respondenterna beskriver att de arbetar med detta genom att ge 

medarbetarna ökade befogenheter, stärka relationerna dem emellan samt involvera dem. 

Detta ligger i linje med tidigare teori som belyser vikten av att ledaren involverar 

medarbetarna och att de ska få ökade befogenheter är en del i att skapa förtroende som 

tidigare teori belyser som viktig. Förtroende leder således till trygghet vilket i sin tur 

kommer bidra till att ett innovativt beteende växer fram hos medarbetare inom 

organisationen.  

 

Vilken inverkan ett bra arbetsklimat har på ledningens arbete med innovativt beteende, 

vilket är vår tredje forskningsfråga, ser våra respondenter som avgörande.  

Även detta stöds av tidigare forskning som menar att arbetsklimatet har en betydande 

roll när det kommer till hur ett innovativt beteende främjas inom organisationer. Det 

främjas bäst av ett klimat som stödjer innovativa tankar och idéer genom att exempelvis 
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tolerera avvikande åsikter, vilken tidigare forskning benämner som ett öppet klimat. 

Något som även våra respondenter nämnde som en viktig del av ett bra arbetsklimat.  

 

När det kommer till vems ansvar det är att främja det innovativa beteendet på 

arbetsplatsen menar både teori och våra respondenter att det i grunden handlar om att 

skapa ett bra arbetsklimat. Tidigare teori och respondenterna är överens om att ledarens 

stora ansvar, är att se till att det skapas ett sådant arbetsklimat där det innovativa 

beteendet får utrymme att utvecklas. Utan ett bra arbetsklimat finns det inte lika stor 

möjlighet för ett innovativt beteende att utvecklas bland ledare och medarbetare. Men 

trots att både teorin och respondenterna i grunden delar samma tankar om att det behövs 

ett bra arbetsklimat, skiljer det sig en aning gällande hur mycket ansvar som ligger på 

ledaren. Våra respondenter anser fortfarande att det yttersta ansvaret alltid ligger hos 

ledaren, men de menar att det är viktigt att arbetet med att skapa ett bra arbetsklimat är 

något som bör genomsyra hela organisationen. Det är något som inte den tidigare 

forskningen vi har hittat inom ämnet lägger lika stor vikt vid utan anser det vara 

ledarens ansvar. 

 

Vidare skiljer sig teorin och empirin i frågan om huruvida det behövs mer arbete och 

utvecklig än vad som görs idag gällande främjandet av ett innovativt beteende. Enligt 

teorin behöver den offentliga sektorn utvecklas för att kunna hänga med i den 

utveckling som sker på marknaden idag. Utvecklingen handlar om digitaliseringen som 

sker, där offentlig sektor i dagens läge inte har följt med resterande näringslivet. 

Forskning menar att det kan bero på att det saknas utrymme för innovativt beteende 

inom offentlig sektor, på grund av omfattande lagar och regler. Respondenterna håller 

med om att digitaliseringen är ett område där offentlig sektor idag har hamnat efter 

resterande näringsliv vilket de ser som ett problem. Orsaken till detta kan vara lagar och 

regler som kan vara en begränsning när det kommer till utveckling av dessa digitala 

tjänster. Våra respondenter håller dock inte med om att de skulle behöva arbeta mer 

med att främja ett innovativt beteende än någon annan organisation, de menar att det 

redan finns ett innovativt beteende och stor kreativitet bland deras medarbetare.  
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6.   Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån teman från de ställda 

forskningsfrågorna samt det ställda syftet. 

6.1 Innovativt beteende inom offentlig sektor 

Valet av offentlig sektor som undersökningsobjekt grundade sig i att tidigare forskning 

menade att offentlig sektor är i behov av förändring och utveckling för att inte hamna 

efter resterande näringslivet. De ansåg att en ökad grad av innovativt beteende kan vara 

lösningen på detta. Vi kan efter vår undersökning se att det enligt våra respondenter inte 

behövs ett ökat arbete gällande innovativt beteende inom deras organisation. De menar 

att både ledare och medarbetare har möjlighet att vara kreativa och nytänkande inom de 

ramar som finns att förhålla sig till inom organisationen. Deras ansvar som ledare är att 

arbeta med arbetsklimatet inom organisationen, vilket är en förutsättning för 

utvecklingen av det innovativa beteendet inom en organisation. Respondenterna menar 

att genom ett bra arbetsklimat kommer det innovativa beteendet från medarbetarna 

själva utan att de som ledare aktivt behöver göra något ytterligare för att främja ett 

innovativt beteende.  

 

6.2 Arbetsklimatet och arbetet med det  

Respondenterna anser att ett bra arbetsklimat är en förutsättning för att ett innovativt 

beteende ska kunna främjas. De beskriver ett bra arbetsklimat som tryggt, tillitsfullt, 

uppmuntrande och öppet. Genom denna undersökning har vi fått en ökad förståelse för 

hur arbetet med ett bra arbetsklimat går till. Det skapas genom att ledarna ger 

medarbetarna befogenheter, stärker relationerna samt involverar medarbetarna. Trots att 

majoriteten av respondenterna menar att de inte behöver göra något aktivt för att främja 

det innovativa beteendet inom organisationen drar vi slutsatsen att arbetet med att skapa 

ett bra arbetsklimat indirekt är ett aktivt arbete med att främja ett innovativt beteende. 

Vi kan därmed också dra slutsatsen att ledarens arbete med att skapa ett bra arbetsklimat 

har en positiv effekt på främjandet av det innovativa beteendet. Detta grundas på att 

respondenterna beskriver att det finns ett innovativt beteende inom deras organisation 

vilket har skapats på grund av ledarnas aktiva arbete med att skapa ett bra arbetsklimat. 



 
 

51 
 

Det innovativa beteendet är inte heller något som våra respondenter verkar sakna på 

arbetsplatsen, vilket bekräftar att deras arbete med ett bra arbetsklimat genererar något. 

6.3 Politikens påverkan på offentlig sektor 

Något som uppkom under intervjuerna men som inte var en del av våra 

forskningsfrågor, är politikens påverkan på offentlig sektors arbete med att främja ett 

innovativt beteende. Vi kan se att tidigare forskning anser politikens påverkan vara det 

stora problemet med offentlig sektors utveckling, de menar att politiska lagar och regler 

är det som många gånger hindrar organisationer inom offentlig sektor att vara kreativa 

och nytänkande. Detta är något våra respondenter inte är helt eniga om, de väljer istället 

att se politikens många lagar och regler som potentiella möjligheter och förutsättningar 

de ska förhålla sig till i arbetet. Ett antal av respondenterna medger dock att det största 

problemet inom deras utveckling, vilket är digitaliseringen, påverkas av de politiska 

lagar och regler som finns inom offentlig verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis upplever vi att respondenternas generella inställning till innovativt 

beteende är mycket positiv, de är måna om- och uppmuntrande till att ett innovativt 

beteende skall genomsyra hela organisationen. De inser alla vikten av ett innovativt 

beteende men de menar att det inte behövs mer arbete kring detta än vad som redan görs 

idag. Detta kan givetvis inte dras som en slutsats för alla offentliga organisationer då 

just denna kan vara ett undantag, men på grund av att vi inte har jämfört med någon 

annan organisation kan det ses som en slutsats för denna undersökning.  
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7.   Bidrag 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie lämnar framförallt ett bidrag i form utav en teoretisk modell som ger en 

tydlig bild över organisationens väg till ett innovativt beteende på arbetsplatsen. 

Modellen visar att ledaren har ett stort ansvar när det kommer till att ett innovativt 

beteende har möjlighet att främjas i organisationer inom offentlig sektor. För att det ska 

kunna främjas visar studien att det i första hand är viktigt att det råder ett bra 

arbetsklimat inom organisationen, vilket därmed blir ledarens uppgift att skapa. Teorin 

visar att det arbetsklimatet skapas genom att öka medarbetarnas befogenheter, stärka 

relationer inom organisationen samt att få medarbetarna känna sig involverade i 

organisationens arbete. Modellen beskriver ett bra arbetsklimat som öppet, 

uppmuntrande, tryggt och tillitsfullt. Skapas detta arbetsklimat inom organisationen 

finns förutsättningarna för att ett innovativt beteende kan främjas. Under hela 

processens gång beskriver teorin att det finns lagar och regler som kan påverka en 

organisations arbete med att skapa ett innovativt beteende. Modellen visar tydligt hur 

dessa hela tiden påverkar och i vissa fall hindrar ledarens och organisationens arbete 

med att främja ett innovativt beteende.  

 

Vidare visar denna studie att det finns en skillnad i hur tidigare forskning och 

respondenterna i studien ser på dessa lagar och regler och behovet av innovativt 

beteende inom organisationen. Respondenterna i denna undersökning menar att det 

arbete som görs idag gällande innovativt beteende idag är tillräckligt, och det behövs 

därför inte mer arbete inom det området. Detta behöver dock inte betyda att detta är 

fallet i alla liknande organisationer inom offentlig sektor, men det är det bidraget som 

lämnas av denna genomförda studie. Skillnaden mot tidigare forskning kan bero på att 

tidigare genomförda undersökningar är relativt gamla och utvecklingen inom offentlig 

sektor har gått fort. 
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7.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidrag som studien lämnar visar hur ledare inom offentlig sektor ser på, 

och även arbetar med att främja ett innovativt beteende inom organisationen. Studien 

visar att ledare inom denna organisation anser att arbetsklimatet har en betydande roll i 

främjandet av ett innovativt beteende. Studien redogör därmed även för vad ledare inom 

denna organisation anser vara ett bra arbetsklimat och hur de arbetar med att skapa det 

klimatet inom organisationen. Denna studie kan framförallt vara användbar för ledare 

inom alla typer av offentlig verksamhet men även ledare inom organisationer som liknar 

den organisation som har undersökts i denna studie. Studien kan användas som underlag 

för såväl ledare som medarbetare inom offentlig sektor som önskar främja det 

innovativa beteendet inom organisationen. Den kan även användas för ledare inom 

offentliga organisationer som vill förbättra sitt arbetsklimat. Genom denna studie kan 

ledare och medarbetare få en ökad förståelse för hur ett innovativt beteende främjas 

inom en organisation, dels genom att ta del av tidigare teori inom ämnet men även ta del 

av en undersökning gjord på en offentlig organisation.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi valde i denna studie att intervjua tio personer inom en offentlig verksamhet där alla 

respondenter var ledare på olika nivåer inom organisationen. Då vi genomförde 

intervjuer på olika nivåer inom organisationen anser vi att det hade varit intressant att 

göra en djupare analys gällande just de olika positionerna respondenterna hade inom 

verksamheten. Vi anser därför att ett förslag till vidare forskning kan vara att genomföra 

en liknande studie, där större fokus läggs på att studera om inställningen till och 

främjandet av det innovativa beteendet ser olika ut beroende på vilken position ledaren 

har inom organisationen. Vi är även medvetna om risken för att denna studie är ett 

undantag från hur den generella inställningen till innovativt beteende ser ut inom 

offentlig sektor, då vi endast har genomfört denna studie på en organisation. Det skulle 

därför vara intressant att även göra en liknande studie på en ytterligare organisation 

inom offentlig sektor, då denna studie inte kan spegla hela den offentliga sektorns syn 

på innovativt beteende.  
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9.   Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Berätta att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och används endast för 
forskningsändamål. Berätta om anonymitet, både gällande person och organisation.  
 
Dubbelkolla att ljudinspelning är okej. 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ledare inom offentlig sektor arbetar med 
att främja ett innovativt beteende, och hur de arbetar för att skapa ett bra arbetsklimat på 
arbetsplatsen.  
 
Vi tänkte börja med en kort enkät, som du ska få fylla i. Enkäten innefattar några 
begrepp som du utifrån ditt ledarskap ska få ta ställning till.  
 

Hur ser du på det nytänkande och vad innebär det för dig? Är det viktigt? 
Tycker du att det hör ihop med förändring och utvecklingsarbete?  
 

Vill du berätta lite kort om din roll på den här arbetsplatsen och om 
verksamheten? 

x Hur stor personalgrupp ansvarar du över? 
x Har du alltid jobbat inom offentlig sektor? 

 
Är det någon specifik person på arbetsplatsen som ansvarar för att se till att 
främja ett innovativt beteende som leder till förändring och utveckling?   

x Varför denna person? 
 
Hur gör du för att främja innovativt beteende bland dina medarbetare? 
 

x Har du något konkret exempel på förändring som genomförts inom den 
närmsta tiden?  

 
Vi har hittat forskning som visar på att arbetsklimatet har en betydande roll när 
det kommer till hur benägna medarbetarna är att komma med nya idéer som 
innebär förändring och utveckling, hur ser du på detta? 
 

x Vill du beskriva det arbetsklimat du strävar efter att ha på den här 
arbetsplatsen 

 
Hur benägen skulle du säga att du själv är i frågan när det kommer till 
nytänkande som är kopplat förändring och utvecklingsarbete som kan innebära 
risker? (kanske att någon regel bryts inom organisationen, något kan göra någon 
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upprörd. Eller att det sker en förändring, som inte ligger inom den “vanliga 
ramen”?)   

x Hur tror du att det påverkar dina anställda? (Alltså hur du agerar i en 
risksituation) 

 

Anser du att du har några begränsningar gällande nytänkande inom ditt 
förändring-och utvecklingsarbete pga att du arbetar inom offentlig sektor? 
Exempel på dessa begränsningar? 
 
Har politiken någon inverkan på i hur stor grad du kan ha ett innovativt beteende 
inom ditt ledarskap? 
 
Anser du att offentlig sektor är i särskilt behov av mer förändring och utveckling 
än möjligtvis den privata sektorn?  
 

Slutligen, är det något du vill tillägga? 
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9.2 Bilaga 2. Enkät 

 
På en skala från 1 – 10, där 1 är väldigt lite och 10 är väldigt mycket, i hur stor grad 
skulle du säga att du i ditt ledarskap är;  
 

 


