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Syfte: Kandidatuppsatsen har två syften som lyder:  

1. Skapa ett lämpligt verktyg för att undersöka organisationers innovationsmognad 

2. Utveckla innehållet i den metod som skapas för att undersöka innovationsmognad 

 

Frågeställningar: Hur kan en prototyp skapas för att undersöka organisationers innovationsmognad? 

- Vilken undersökningsmetod anses mest eftertraktat för organisationer att delta i vid en audit? 

- Vilka beståndsdelar är viktiga i en innovativ organisation? 

 

Metod: Metoden som använts för uppsatsen består av kvalitativa undersökningsmetoder i form av 

strukturerad intervjuer. Utöver detta har även en litteraturstudie gällande den innovativa 

organisationen gjorts som ligger till grund för innehållet i prototypen.  

 

Slutsats: Slutsatsen resulterar dels i en enkätundersökning som ska användas för att  mäta innehållet 

i undersökningsmetoden, workshop, samt en prototyp i form av en spelplan. Spelplanen är uppbyggd 

utifrån den innovativa organisationen som vi tagit fram genom en litteraturstudie och innehåller 

diverse kategorier som är väsentliga när det kommer till innovation. Dessa delar utgörs i spelplanen 

av diverse spelmoment som ska få deltagarna att interagera och diskutera med varandra utifrån den 

egna organisationen. 
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Purpose: Bachelor’s thesis intends to have two purposes: 

1.       Creating a suitable tool for examining organizations’ innovation maturity. 

2.       Develop the content of the methodology created to highlight the innovation maturity. 

 

Research-questions: How can a prototype be created to examine the innovation matureness in 

organizations? 

- Which method of examination is considered most desirable for organizations to participate in an 

audit? 

- Which components are important in an innovative organization? 

 

Method: The method used for the essay consists of qualitative research methods in the form of 

structured interviews. In addition, even a literature study on the innovative organization made as the 

basis for the content of the prototype. 

 

Conclusion: The conclusion results partly in a survey to be used to measure the content of the 

examination method, workshops, and a prototype in the form of a game board. The game board is 

constructed based on the innovative organization which the authors developed through a literature 

review and contains various categories that are essential when it comes to innovation. These parts 

consist of the playing field of various game elements to get the participants to interact and discuss 

with each other based on their own organization. 
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kandidatuppsats att förklara mognadsgraden av innovation i en organisation.  

 

Audit: Är en process vars syfte är att undersöka samt belysa ett område för att sedan kunna 
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Projektbeskrivning/Sammandrag 

Projektet vi bedriver handlar om att, genom en auditprocess, få deltagarna inom diverse 

organisationer att reflektera och bekanta sig beträffande sin egen innovationspraktik. Genom 

interaktion samt diskussion i en workshop med spelplan som utgångspunkt är målsättningen att 

detta ska resultera i samsyn om diverse likheter kontra olikheter inom organisationen. Spelplanen 

som ska agera som guide för workshopen innehåller diverse kategorier utifrån den ’innovativa 

organisationen’ som vi har utvecklat från en litteraturstudie. Utifrån dessa kategorier har vi sedan 

skapat både övningar samt diskussionsfrågor för att behandla respektive områden på ett lekfullt men 

även kunskapsgenererande vis.  

 

Innovationsbidraget är att genom en workshop få upp ögonen hos deltagarna gällande innovation 

avseende den egna organisationen medan kunskapsbidraget är att förstå väsentligheten att tillämpa 

innovationsstrategi för att växa som organisation. Det blir även ett kunskaps- samt innovationsbidrag 

för oss författare till studien att få skapa ett lämpligt verktyg som ska kunna belysa 

innovationsmognad i organisationer.   

 

Det är i detta skede resultatet av auditprocessen framkommer, om hjälp för att förändra sin 

organisation behövs eller om de deltagande själva har omstrukturerat sig utifrån den kunskap som 

uppstår via workshopen. 
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1. INLEDNING 
1.1 Uppdragsgivare 
Tillsammans med uppdragsgivare, Magine, en managementbyrå inom Sigma IT Consulting, bedriver vi 

en undersökning för att belysa svenska organisationers innovationsmognad. Magine är en 

managementbyrå vars fokus landar på bland annat förändringsprocesser bestående av struktur, 

kultur, attityder samt beteenden. De arbetar aktivt med att hjälpa organisationer som är i behov av 

både inkrementella eller radikala förändringar av dess verksamhet. (Magine, 2016) 

 

För att genomföra uppdraget har en indelning gjorts för att bearbeta områdena mer ingående. 

Indelningen sker i två faser och framgår enligt nedanstående:  

1. Utveckling av en audit som ska belysa svenska organisationers innovationsmognad. 

2. Genomförande av en audit 

 

Denna uppsats kommer att ha sitt fokus på första steget av dessa två faser. Det första steget har 

brutits ned i två syften samt tre frågeställningar för att täcka hela området. Det andra steget ska 

genomföras i nästkommande kandidatuppsats som tar start under VT2017. 

 

1.2 Bakgrund 
Trots att innovation har blivit ett allt mer omtalad ämne existerar det fortfarande en del frågetecken 

(Tidd & Bessant, 2013). Det finns organisationer som inte inser värdet av innovation för att möta 

omvärldens konstanta förändring (Ma & Oystaeyen, 2015). För många organisationer kommer ämnet 

innovation oftast i form av en produkt eller tjänst som kan lanseras på marknaden. Men få inser 

potentialen av att implementera innovation internt i verksamheten när det kommer till den egna 

utvecklingen (Gremyr et al., 2014). Det bör vara en grundprincip för alla organisationer att förstå den 

typen av innovation för att kunna  stå stark mot omvärldens förändringar. (Ma & Oystaeyen, 2015) 

 

Att ständigt förnya organisationer är sedan gammalt och på grund av oviss framtid behöver många 

processer samarbeta för att generera framgång (Forslund, 2013). Innovation bör appliceras som ett 

förlopp inom organisationer att ständigt arbeta med för att hålla en stadig position på marknaden. 

Detta behöver göras även under så kallade normala perioder, där förändringar inte anses påverka 

organisationen väsentligt. Förändring och störningsmoment är normala tillstånd i ett samhälle men 

som organisationer måste se över för att själva kunna överleva och frodas. Ju tidigare dessa 

förändringar upptäcks desto snabbare kan möjligheter omvandlas till framgångsrika innovationer. 

Men för att detta ska kunna ske behöver det finnas bra hanteringsmetoder inför detta. (Druker, 

2014)  

 

Vad dessa hanteringsmetoder resulterar i har vi tänkt kan underlättas genom en auditprocess. 

Termen audit kan i grund och botten likställas med ett verktyg som används i främsta syftet till att 

undersöka, belysa samt lära. Verktyget ska på ett systematiskt sätt hjälpa till och bredda synen för 

innovation (Karlsson, 2015). Karlsson (2015) syftar på att en audit bör ses som en process för att få 

upp ögonen gällande innovation, exempelvis inom organisationerna samt förstå möjligheterna att 

arbeta med detta. Precis som forskaren påvisar Hallgren (2009) de positiva fördelarna med audit men 

beskriver även i sin artikel att en audit kan ha många liknande ansikten men väldigt få förklaringar, 

och ännu mindre engagemang har lagts ner för att testa de inom organisationer. Trots att en audit 
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kan genomföras på många olika sätt ser strukturen relativt likadan ut: En struktur för audit kan 

beskrivas utifrån dessa fem steg: 

 

1.   Insamling av data 

2.   Analys av data 

3.   Redovisning av data 

4.   Skapa en strategi utifrån insamlad data för att möta det uppsatta målet 

5.   Återkoppla och ta lärdom av processen 

 

Dessa fem steg är en egen tolkning utifrån Hallgrens (2009) artikel om uppbyggnaden av audits. För 

att den ska kunna kallas för en innovationsaudit menar Hallgren (2009) att kunskapen som uppstår 

från all data måste kunna utnyttjas för att nya innovationer ska uppstå. På så sätt kan hela verktyget 

få benämningen ’innovationsaudit’.  Utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv skulle den lärdom som 

uppstår ur själva auditprocessen kunna implementeras på marknaden, där kunden/användaren kan 

involveras för att tillsammans med organisationen maximera situationen gällande 

tjänsten/produkten. 

 

Genom att använda en auditprocess för att undersöka innovationsmognad i organisationer ser vi en 

möjlighet till att ökad förståelse för innovation kan uppstå. Detta är någonting som vi fokuserar på 

och undersöker vidare i denna studie.  

 

1.3 Problemformulering 
Karlsson (2015) genomförde en undersökning beträffande audits och hade inför detta olika 

tillvägagångssätt för utförandet. En av metoderna utgick från en enkätundersökning vars resultat 

påvisade att respondenter lämnat 103 otillräckliga svar. De förstod inte innebörden av många 

områden som efterfrågades och kunde därav inte lämna några passande svar, vilket utgjorde en hög 

frekvens av den totala empiriinsamlingen. Enligt Karlsson (2015) handlar audit om att öka förståelsen 

avseende innovation och utifrån forskningsresultatet kan en problematik framställas gällande denna 

enkätundersökning som metodval.    

 

Utifrån detta ställs vi inför frågan om enkätundersökning är det mest relevanta sättet att använda sig 

av vid en audit eller om det finns andra alternativ att utgå ifrån. Utifrån detta samt koppling till 

uppdraget har vi format syften samt frågeställningar för uppsatsen.  

 

1.4 Syfte 
Kandidatuppsatsen har två syften som lyder enligt nedan:  

1. Finna ett lämpligt verktyg för att undersöka organisationers innovationsmognad 

2. Utveckla innehållet i den metod som skapas för att undersöka  innovationsmognad 

 

1.4.1 Frågeställning  

Hur kan en prototyp designas för att undersöka organisationers innovationsmognad? 

- Vilken undersökningsmetod anses mest eftertraktat för organisationer att delta i vid en audit? 

- Vilka beståndsdelar är viktiga i en innovativ organisation? 
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1.5 Avgränsning 
Precis som Coghlan och Brannick (2014) förespråkar är avgränsning till en uppsats fördel, då den 

härleder att visa hur stor eller liten en undersökning kan tänkas bli. Med detta i åtanke tillämpas 

tydliga riktlinjer för uppsatsen. Avgränsningarna framkommer enligt nedan:  

 All sekundärdata som används är inte daterat senare än 1992, den äldre förekommande 

informationen i uppsatsen har enbart använts om den framkommit som aktuell i nutid.  

 All sekundärdata i form av forskningsartiklar är Peer Reviewed. 

 Organisationerna som vi valt att intervjua är medel- samt stora i sin omfattning. 

Medelstor organisation =  50-249 anställda 

Stor organisation = 300 eller fler anställda (Bolagsverket, 2012) 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Under detta avsnitt presenteras de teorier som kommer bädda grund för analysen. Här presenteras 

även de teorier kopplade till själva utformningen av auditprocessen i studien. 

 

2.1 Audit 
Karlsson (2015) har i sin forskning belyst tre områden som berör audit. Områdena omfattar 

nedanstående: 

 Audit - Det övergripande syftet med auditing som process är att få organisationer att inse 

hur de kan bli mer aktiva inom de områden som undersöks. (Karlsson, 2015) 

 Auditor - Innebär den person eller grupp som genomför auditen. Personerna kan vara 

interna eller externa, till och med en kombination av dessa. Internauditor är anknutna till den 

egna organisationen medan externa är bedömare ifrån den organisationen som auditen 

utgår ifrån. De externa personerna brukar inte genomföra hela processen utan fungerar som 

utomstående stöd för de interna som genomgår auditprocessen. En rekommendation som 

framgår när det kommer till gruppen som genomför processen är att den bör vara 

sammansatt utifrån ett multifunktionellt perspektiv så att diverse perspektiv samt åsikter kan 

framföras. (Karlsson, 2015) 

 Auditing - betonar det faktiska genomförandet av auditen. Vad som föreslås är att genom de 

bedömda tillstånden visualisera nuläget kontra det önskade läget av organisationen. Om 

sprickor uppstår emellan dessa kan berörda punkter lyftas fram för eventuell förbättring. 

(Karlsson, 2015) 

 

Många audits fokuserar enbart på en liten del av helhetsprocessen, vilket är bedömningen, trots att 

den sträcker sig över fler områden ändå. Det finns tre områden som bör vidtas för att få ut de mesta 

av en audit och dessa är: 

 Pre-assesment-phase: Behandlar den empiriska insamlingen som uppkommit vid 

genomförandet. Denna innehåller förberedelserna beträffande processen som ska komma 

att ske.  Vid denna fas kan otillräckliga stöd och processer lyftas fram för bearbetning. 

(Karlsson, 2015) 

 Assesment-phase: I denna fas sker bedömning utifrån det som genomförts i tidigare fas. 

(Karlsson, 2015) 

 Post-assesment-phase: Denna fas omfattar de implementeringar som kan komma att 

övervägas för att lösa vissa sprickor, det kan innebära utvecklingsmöjligheter, tolkning av 

resultaten m.m. Resultatet konverteras till variabler som organisationen kan se 

över.  (Karlsson, 2015) 

 

Resultaten avseende en auditprocess är enligt Hallgren (2009) bättre om en större grupp deltagare är 

med. Genom att involvera fler människor kan ett team bildas varav de står ansvariga för 

processgenomförandet. En del förekommande audits inkluderar endast den högre ledningen inom en 

organisation, men att plocka in folk även utanför dessa befattningar är att föredra. (Hallgren, 2009)  

 

Genom att diskutera hur hantering av innovation sker internt i organisationen blir deltagarna mer 

insatta i ämnet än om de enbart skulle besvarat ett antal frågor egenhändigt. Anställda i en 

organisation vet oftast vad som är bäst och vilka förändringar som bör ske, därav kan det vara 
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väsentligt, i en audit, att tillåta respondenterna välja riktningen på de frågor som ställs. På så vis får 

de möjlighet att diskutera frågeställningar kopplade till deras arbetssituation samt vardag och kan 

därigenom stärka validiteten avseende auditprocessen. (Hallgren, 2009) 

 

2.2 Det nya sättet att bemöta audit 

Fem lager Traditionellt sätt att 

bemöta audit 

Det nya sättet att bemöta audit 

1. Innovationsteori 

underliggande metodiken   

Teknisk innovation Hög-involverande innovation 

2. Metod för audit Framträdande och 

processer 

Involvering, deltagande, lärande 

3. Materialet som används för 

audit 

Poängkort och frågor Tankekartor, information, 

inspirationsfrågor 

4. Hur auditen används Bedömer, identifierar, 

definierar 

Involverar, väljer och implementerar  

5. Återkoppling och resultat 

 

Rapport och presentation Implementerade projekt, motiverade 

medarbetare   

Tabell 1  

 

Nedan beskrivs ’Det nya sättet att bemöta audit’ mer detaljerat i varje steg: 

1.   Det nya sättet att närma sig audit är att kontinuerligt förbättra innovation och sättet att se på det 

inom organisationen. Att inspireras av lärande samt deltagande för att uppmuntra 

medarbetarnas involvering avseende innovation. (Hallgren, 2009) 

 

2.   Innovation, kapacitet, möjligheter och kompetenser är underliggande komponenter som behövs 

för varje innovationsprocess varpå förmågan att handskas med innovation, expertis, kunskap, och 

utveckling stödjer dessa underliggande komponenter för organisationer som önskar bli 

innovativa. Det som “the new audit approach”- förespråkar är att förbättra samarbetet och 

involveringen hos majoriteten av de anställda istället för att drivet enbart består av den högre 

ledningen inom organisationen. (Hallgren, 2009) 

 

3.   Materialet som används för det nya sättet att se på audit är två mjukvarusystem omfattande 

tankekartor samt sökbara hemsidor som tankekartor (Hallgren, 2009) 

 

4.   Nedanstående punkter omfattar ett antal steg, oberoende i vilken ordning, hur auditverktyget 

kan användas för att främja teaminvolveringen: 

- Välja ut en grupp av deltagare som kan omfatta hela organisationen och inte enbart delar av 

den: 

 Att utbilda och träna gruppen avseende innovation 
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 Gruppen som medverkar får själva välja de områden som de anser är viktiga att 

fokusera ytterligare på 

 Att gruppen är ansvarig för process, implementering, sätta upp mål och planera 

event m.m. 

 Försäkra sig om att alla anställda är involverade i det som den deltagande gruppen i 

auditen genomfört och kommit fram till 

 Att återanvända den information som framkommer i auditprocessen, genom att ge 

exempel osv 

 Att skapa en lärande process som gör att detta sprids till alla parter inom 

organisationen (Hallgren, 2009) 

 

5.   Resultatet som framkommer genom auditprocessen är en grupp anställda som fått kunskaper 

beträffande innovation. Dessa har genom integrering valt ut ett antal projekt som framkommit 

genom auditverktyget samt de anställdas åsikter och frågor utifrån dessa. Det här resulterar 

sedan i en lista på förbättringsmöjligheter. (Hallgren, 2009) 

 

Genomgående under och efter dessa steg bör kunden tillgodoses med tillräcklig kunskap och 

information som gör att denne ska kunna utföra delarna på egen hand. (Kristensson, Gustafsson, & 

Witell, 2014) 

 

2.3 Tjänsteinnovationens värde 
Trots att ämnet tjänsteinnovation inte längre är ett nytt koncept fokuseras mycket av dagens 

forskning avseende innovationsperspektiv på produkter, processer och organisationsutveckling. 

Konceptet tjänsteinnovation och dess möjligheter kan dock enligt Carlborg, Kindström, och 

Kowalkowski (2013) till stora delar exkluderas inom vissa undersökningar. Det forskarna menar är att 

det existerar fler möjligheter ifall organisationer implementerade tjänsteinnovation som en del av 

deras innovationsprocess. Då detta i sin kan tur resultera i effektivisering genom interaktivt lärande 

mellan involverade parter. (Carlborg, Kindström, och Kowalkowski, 2013) 

 

Utifrån ett tjänsteinnovations-perspektiv kan kundrelationer spela stor roll vad beträffar 

utvecklingsarbete inom organisationen som exempelvis allt från konceptutveckling till produkt- och 

tjänsteutveckling. Kundens involvering ger alltså med andra ord oftast upphov till nya perspektiv 

samt möjligheter till förbättringar. (Carlborg, Kindström, och Kowalkowski, 2013) 

 

Människor köper sällan produkter enbart för ägandet i sig, utan köper dem för att generera något 

sorts värde. En tvättmaskin köps inte för att enbart ha den ståendes i tvättstugan utan för att få rena 

kläder. Det är mer än en fysisk produkt, den är paketerad med tjänsteinnovation som genom 

användandet skapar förutsättning att tillhandahålla tjänsten. Många organisationer är inte medvetna 

om detta utan tror att kunderna är ute efter själva produkten snarare än någonting annat. 

Tjänsteinnovation handlar om att vända på steken, istället för att utgå från det företag kan erbjuda 

ligger fokus på det kunden behöver för att tillfredsställa sina behov. (Kristensson, Gustafsson, & 

Witell, 2014) 
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En organisation förser kunden med resurser antingen bestående av varor, tjänster eller produkter, 

där de genom ett samspel vid användandet ger upphov till värdeskapande processer och som i ett 

senare steg resulterar i diverse upplevelser. 

 

Resurser → Värdeskapande processer → Upplevelser 

→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 

Kunskap och aktiviteter 

(Kristensson, Gustafsson, & Witell, 2014)  

 

 

2.4 The Innovation Rocket 

Figur 1 

 

Figuren ovan, även kallad för ”innovationsraketen” är en modell ur Managing Innovation som 

forskarna, Tidd och Bessant (2013), har skapat för att visualisera den innovativa processen. Enligt 

forskarna finns det många olika processer och tillvägagångssätt för att arbeta med innovation men 

ser denna modell som en bra utgångspunkt. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

I denna studie är det Capture, den sista sektionen av den så kallade ”innovationsraketen” som är av 

intresse. Capture kan jämföras med en återkopplingsfas där syftet är att genomföra en återkoppling 

på processen och arbetet. På så sätt utvärderas händelseförloppet och positiva kontra negativa 

händelser kan dokumenteras. Det som har gått bra kan implementeras i nästkommande processer 

och det som har gått dåligt kan genom dokumentation förebyggas inför framtida processer. Detta är 

någonting som Tidd och Bessant (2013) förespråkar oavsett om det berör innovation eller inte.  

Det forskarna menar är att återkopplingsfasen bidrar till effektivare arbete genom att utnyttja det 

som har gått bra samt förbättra det som har gått mindre bra. (Tidd & Bessant, 2013) 
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3. VISUALISERANDE VERKTYG 
Verktyg som går att visualisera är enligt Impact, D. och Nesta (2014) lättare att skapa förståelse kring 

för deltagarna. Utöver förståelse främjas även samskapelse med hela arbetsteamet vid användandet 

av dessa verktyg. Många organisationer är ute efter att effektivisera intäktsströmmarna, nya sätt att 

skapa värde hos konsumenterna samt nya affärsmodeller. Men för att uppnå detta behöver vi nya 

sätt att se på det, ny kompetens, nya verktyg och en ny förståelse. Visualiserade verktyg hjälper till 

att framhäva potentialen inom organisation där det kan samla alla idéer för utformningen 

beträffande en framtida strategi. Business Model Canvas är ett verktyg som ska visualisera en 

organisations affärsmodell. Med den beskrivs, utvecklas, designas och främjas en affärsplan som 

underlättar sökandet efter affärsmöjligheter och hur det i sin tur kan tillsätta värde gentemot dess 

intressenter. (Impact, D. och Nesta, 2014)  

 

På ett papper kan en visualisering göras som sammanfattar hela organisationen, vilket i detta stadie 

kan vara enkelt att förmedla till resterande medlemmar inom organisationen. Beroende på det 

resultat som uppnås, kan det sålunda användas olika typer av verktyg för att lösa problem eller 

förbättra områden. (Impact, D. och Nesta, 2014) 

 

Användandet av visuella verktyg för innovation är enligt Impact, D. och Nesta (2014) mer konkret och 

överkomligt. Det som behövs är en grupp individer i teamet med olika bakgrunder, så olika som 

möjligt. Därefter läggs en plan upp och verktyg som är anpassad för uppgiften väljs ut. Uppgifterna 

kan bland annat handla om förändringar inom den strategi som ska tillämpas inom organisationen 

eller förändring av organisationskulturen, skapa samsyn eller någonting som berör organisationen. 

Tanken är sedan att kunskap ska utvinnas genom en interaktiv process och kan även skapas genom 

visualiseringar. Att utgå ifrån de områden där inte tillräckligt med kunskap existerar blir huvudkärnan 

för detta. Forskarna menar alltså att det oftast är lättare att arbeta med de områden där det finns 

utvecklingsmöjligheter. (Impact, D. och Nesta, 2014) 
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4. SJÄLVSKATTNINGSVERKTYG 
Under 2015 genomförde SKL, Sveriges kommuner och landsting, i samarbete med Vinnova och 

Governo AB innovationsstafetten i diverse kommuner samt landsting. I och med detta användes ett 

självskattningsverktyg som SKL lämnar öppet för alla verksamheter att ta del av i sitt förändrings- 

samt innovationsarbete. Självskattningsverktyget är i enkätform och kan besvaras på internet, vars 

syfte är att hjälpa organisationer som behöver utveckla sitt innovationsarbete m.m. Verktyget ska 

göra en ”gradering” på innovationsförmågan i organisationen och består av tio-talet frågor som tar 

fem till tio minuter att besvara. Frågorna avser att svara på hur diverse anställda inom organisationen 

ser på innovation och hur pass innovativ deras organisation verkar idag. De beskriver att enkäten är 

formulerad så att den skall kunna användas av alla, oavsett kunskaper gällande innovation. Om en 

sammanställning av resultatet eller presentation samt analys är efterfrågat kan organisationer 

beställa detta till en extra kostnad på 2000 kronor. (SKL, 2016) 
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5. LITTERATURSTUDIE 

I detta avsnitt presenteras de komponenter som anses viktiga för den innovativa organisationen i 

form av en litteraturstudie. Anledningen för att litteraturstudien varken presenteras under teori- eller 

empiriavsnittet är för att den ska agera grund för själva workshopen och anses inte vara teori för 

själva studien.  

 

För att kunna presentera för läsaren vilka väsentliga delar en innovativ organisation innehåller har en 

litteraturstudie genomförts. Utifrån det forskarna har presenterat i sina studier kopplat till våra egna 

åsikter har komponenterna för den innovativa organisationen formats.   

 

5.1 Struktur 
Mekanisk respektive organisk struktur 

I de flesta företagen existerar det olika strukturmodeller som agerar grund för hela organisationen. 

Tidd och Bessant (2013) talar om två olika primära modeller som genomsyrar dagens organisationer, 

vilket är mekanisk- samt organisk struktur. Dessa strukturer har även benämnts primära av Tom 

Bruns och George Stalker. 

 

Den mekaniska strukturen består av en centraliserad hierarkisk struktur som är uppbyggd på ett 

vertikalt sätt, precis som en pyramid där makten koncentreras vid toppen och minskar mot basen. 

Den centraliserade hierarkiska strukturen visar en tydlig maktfördelning inom organisationen, där 

ledningen oftast tar beslut som kan behandla ämnen som bland annat berör strategi, regler etc. 

Under varje ledning finns det oftast talesmän, mellanchefer som kan förmedla besluten vidare samt 

ansvara för drift och personal inom respektive avdelningar. Längst ner i den hierarkiska strukturen 

tillkommer anställda, arbetstagare som utför det arbete som avsätts utifrån organisationens riktlinjer 

och regler. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Vad som kan avspegla negativa effekter kring en centraliserad organisation enligt Kalay (2016) är de 

sämre kommunikationskanalerna. Detta för att det tar flera steg att föra information vidare och den 

fortsatta filtreringen av information som förekommer. Den tröga kommunikationen som måste gå 

från botten till toppen inom organisationen hämmar kvaliteten samt effektiviteten beträffande de 

anställdas idégenerering samt problemlösningar. Detta kan i sin tur resultera i ett sämre resultat för 

den innovativa förmågan kring organisationens processer, produkter m.m. En formalisering inom 

organisationer innebär fördelning beträffande specialisering. Att ha en hög formalisering kan 

innebära en sänkt frihet för medarbetarna då detta innebär att följa de uppsatta reglerna. Dessa 

regler beträffande kommunikation, tillvägagångssätt, instruktioner och roller är oftast 

välformulerade och skall följas strikt, vilket gör det svårt för medarbetarna att gå utanför den ram 

som ritats och avvika från det skrivna. (Kalay, 2016) 

 

Kalay (2016) har genomfört en undersökning vars syfte är att se den inverkan organisationsstrukturen 

har på innovation management. De har utgått från centraliserade strukturer samt arbetsprocesser 

och i resultatet framgick det att en centraliserad struktur påverkar management innovation negativt. 

Utöver de uppstod resultat beträffande att en centraliserad struktur hämmar förvaltningen av 

innovation. (Kalay, 2016) 
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Den organiska strukturen kan jämföras med en decentraliserad struktur som främjar medarbetarnas 

stimulans och motivation. Denna struktur kan sägas existera för att möta marknadens snabba 

vändningar. Den decentraliserade strukturen är uppbyggd på ett horisontellt sätt där 

maktfördelningen sker från ett centrum och utåt mot avdelningar och fokusgrupper. Syftet med 

denna struktur är att uppmuntra egna initiativ samt möjlighet till snabbare beslutstagande. Själva 

strukturen skulle kunna jämföras med ett internt nätverk där direktkontakt ligger i fokus, till skillnad 

från den centraliserade strukturen där all kommunikation mellan toppen och basen i strukturen sker 

via mellanhänder. På så sätt kan idéer snappas upp snabbare och vidareföras i beslutsprocessen. 

Dock kan centrala beslut rörande själva organisationen, som likformighet och standardisering ske i en 

lägre hastighet då det är mer komplicerat att hålla koll på alla avdelningar samtidigt. (Mintzberg, 

1992) 

 

Inom dessa två förstnämnda strukturer råder olika typer av byråkrati, där regler och normer styrs 

utifrån den grundstrukturen som anpassats efter organisationen. Här nedan förklaras det lite kort om 

varje typ av byråkrati som kan råda inom organisationer idag. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Mekanisk 

 Professions byråkrati 

En professions byråkratiska organisationsstruktur omfattar individens expertis, det grundar sig på 

dess tidigare utbildningar och erfarenheter.  Medarbetarna är experter inom sina områden och 

arbetar inom den avdelning som definierar dess kunskap. Lärandet mellan avdelningarna för denna 

typ av organisation är väldigt begränsad. Lärandet inom proffessionsbyråkratin är väldigt hierarkisk 

samt individualistisk och går sällan från de högt uppsatta experterna ned till de ”okunniga 

medarbetarna” vilket härigenom påvisar dess negativa inverkan på innovation. (Lam, 2000) 

 

 Maskinbyråkrati 

Maskinbyråkratin åberopar nästintill helt och hållet på den ”kodade kunskapen”. Denna struktur 

omfattar standardisering, specialisering samt kontroll av organisationen och den är utformad för att 

stödja effektivitet och stabilitet. Detta är fördelaktigt vid massproduktion i en väldigt stabil 

omgivning. Ledarna är ansvariga för att föra talan vidare inom organisationen, uppifrån och ned så 

att den når ut till alla berörda parter inom hierarkin. Detta är en struktur som kan ta hand om 

problem rörande rutiner men som är opassande när det kommer till förändring eller nyheter. 

Kunskapen inom dessa organisationer eftersträvar lärdom genom ”förbättringar” genom 

övervakande av deras resultat. Den raderar tyst kunskap och har en väldigt låg koppling till lärdom 

och arbetet med innovation. (Lam 2000) 

 

Organisk 

 Holocracy 

Holacracy är en organisationsstruktur som är relativt nyutkommen. Den har funnit sin inspiration 

utifrån människan samt företags självorganiserade funktion i städer. Forskning har påvisat att ju 

större en organisation blir desto sämre blir innovationen samt produktiviteten generellt hos varje 

anställd. Genom att tillämpa en struktur som holacracy ska detta förhindras genom att varje 

medarbetare får självorganisera sina processer och fatta sina egna beslut snarare än att fråga en 

”överordnad” om lov och guidning. (Insights, 2016) 
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Den ska tendera att ersätta den annars traditionella hierarkin och förespråkar alla sina anställda att 

ta del av ledarskapsrollen och fatta beslut (Gladwell & Saw, 2016). Från en undersökning som gjorts 

beträffande, Dynamics of organizational change and learning, har nedanstående 

organisationsstrukturer undersökts och påvisat hur de ställer sig till innovation samt lärande. 

 

 Adhokrati 

Den aktiva adhokratin inom en organisation omfattar en högst organisk struktur som har väldigt lite 

standardiserade arbetsprocesser. Den tar tillvara på individens egen expertis beträffande 

problemlösning och diverse ”vet-hur-en-ska-göra”-kunskaper. Den här typen av struktur genererar 

kunskap genom experiment och de aktiva problemlösnings-processerna som de arbetar med. 

Medarbetarna som är experter inom sina områden har väldigt mycket självbestämmanderätt och 

diskretion i dess arbete. (Lam, 2000) 

 

Blandad struktur 

·         J-organisation 

En organisation vars kunskapsförmåga är inbakad i de operativa rutinerna. Grupprelationerna och en 

samsyn gällande kultur kan beskrivas som en J-utformad organisation.  Denna typ av 

organisation kombinerar stabilitet med effektivitet från den byråkratiska strukturen och 

flexibilitet samt gruppdynamik från den adhokrativa- strukturen. De här två delarna är 

sammansvetsade med en stark samsyn beträffande organisationskulturen vilket även härleder till 

kunskapsbasen hos de anställda av organisationen. (Lam, 2000) 

 

Utifrån den forskning som gjorts har det visat sig vara en nödvändig process att gå från en 

organisationsstruktur/arkitektur till en annan. Mycket av det som beträffar lärande samt 

utvecklande organisationer förespråkar att gå från det typiskt byråkratiska strukturen mot en mer J-

form eller en ”operation adhocrati”. (Lam, 2000) 

 

 
Figur 2  
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5.2 Kultur 
Den kreativa organisationskulturen 

Organisationskultur är ett begrepp som kan anses något komplext enligt forskare idag. Det är den 

som genomsyrar hela organisationen och som alla anställda tar vid, det är den som påvisar dess 

samsyn gällande tro och normer som formar deras beteende därutifrån. Kulturen berättar hur “saker 

och ting fungerar” just här, inom denna organisation. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Tidd och Bessant (2013) talar om en främjande organisationskultur inom organisationer, där de anser 

att en stor del av vikten bör läggas på utveckling av en passande organisationskultur för att kunna 

höja den gemensamma kreativa förmågan bland medarbetarna. Forskarna nämner företaget, Google 

som ett exempel där de exempelvis tillåter sina medarbetare att disponera ca 15 procent av deras 

arbetstid på egna projekt för att kunna skapa en god balans på arbetsplatsen. Det forskarna menar är 

för att kunna skapa en kreativ miljö bör alla medarbetare dels uppmuntras till att försöka främja sin 

egen kreativitet i sin vardag genom exempelvis egna projekt. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Leonard & Swap (2005) föreslår även många olika alternativ för att kunna öka sin individuella 

kreativitet, bland annat; olika färdrutter till och från jobbet för att kunna skapa nya intryck, knyta nya 

kontakter och generellt bryta vardagsmönstret. Att fastna i en rutin kan enligt forskarna hämma den 

kreativa sidan av hjärnan. Dessa ovannämnda exempel tillåter hjärnan att vara öppen för nya intryck 

och arbeta på ett sätt som främjar kreativiteten. (Leonard & Swap, 2005) 

 

Som tidigare nämnt bör en organisationskultur uppmuntra till att våga ta risker och att misstag är 

tillåtet bland medarbetarna. Att fela är en tillhörande komponent för ett kreativt klimat. Det kan 

hända att misstag uppstår under delar av processer och speciellt under idéutvecklingsfasen. Det är då 

en uppmuntran till att hitta nya vägar och ompröva idéerna tills det rätta alternativet uppstår, som 

bör främjas. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Misslyckande är en stor del inom innovation (Tidd & Bessant, 2013). Det gäller att överkomma den 

generella associationen mellan misstag som förnedrande samt en besvikelse inom 

organisationskulturen. De organisationer samt ledningar som förstår innebörden gällande detta som 

en del av arbetsprocessen avsätter en speciell procent av tiden där misstag kommer inträffa 

(Johansson, 2004). Det handlar dock inte om att uppmuntra till att göra om samma misstag utan 

snarare uppmuntra till att ta lärdom och forma nya vägar till problemlösningar. (Johansson, 2004) 

 

5.2.1 Lärande 

På tal om att lära sig från sina misstag finns det även olika typer av lärande. Lärande kan bland annat 

handla om att erfara nya kunskaper samt kompetenser som kan komma att påverka organisationen i 

positiva aspekter (Alvesson & Svenningsson, 2011). Lärande kan även innebära att lära sig av 

varandras tidigare erfarenheter genom att föra dokumentation och införa nya rutiner. Det kan 

exempelvis handla om att person A har arbetat inom organisationen i 30 år och fört dokumentation 

kring sina tillvägagångssätt i diverse avseenden, detta ger då person B som är nyanställd inom 

organisationen möjlighet att följa person A’s hela resa och därigenom få möjlighet till att inhämta ny 

kunskap (Alvesson & Svenningsson, 2011).  
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Enligt den sociala praxisen anses lärande som en konstant rörelse, det sker hela tiden. Tillgången till 

lärandet där upphov ges till de anställda inom organisationen att observera, delta och engagera sig i 

det andra gör och lära om dess motivation kan vara en väsentlig del i ett organisatoriskt lärande på 

daglig basis (Alvesson & Svenningsson, 2011). Det mest effektiva lärandet sker alltså mellan individer 

inom organisationer och team, där erfarenheter och kunskaper kan utbytas på flera nivåer och 

utifrån olika processer/projekt (Leonard & Swap, 2005). 

 

Vuxen inlärning i innovativa organisationer  

Dorothy Sutherland Olsen (2016) genomförde en undersökning (Adult learning in innovative 

Organisations) tidigare i år där sambanden mellan lärande och innovation studerades. Studien 

påvisade att de organisationerna som deltog i undersökningen ansåg att lärdom förekommer allra 

mest frekvent genom aktiva projekt. 

 

De som hade ansvarsroll som ledare för bland annat R&D, research and development, eller 

avdelningarna för produktutveckling kunde ge konkreta svar på vad de personligen ansåg främja 

innovation. Exempelvis efterfrågade de gärna nya medarbetare med en god utbildningsbakgrund, 

helst från en annan kultur också. Dessa medarbetare skulle gärna ha arbetat inom olika områden 

inom organisationen. De ledare som deltog i studien förespråkade medarbetare som hade lätt för att 

anpassa sig till olika situationer samt villiga att anta nya utmaningar och idéer. Deltagarna berättade 

även att det mest komplicerade inte var att hitta kandidater med rätt bakgrund, utan det 

komplicerade var att hitta kandidater med förmågan att kunna anpassa sig till förändrade situationer 

samt hålla god kommunikation med varandra oberoende kvalifikationer samt tidigare erfarenheter. 

Detta var någonting som alla var medvetna om att det skulle bli en process som kunde ta flera år att 

implementera i en arbetsgrupp. (Sutherland Olsen, 2016) 

 

Undersökningen påvisade en förståelse hos medarbetarna att kunskap var någonting som skedde 

omedvetet under arbetets gång. De förstod vikten av utbildningskurser som erbjöds samt utökade 

kunskaper kring diverse utbildningar samt att de mesta av kunskaperna skedde kontinuerligt samt 

omedvetet. När frågan kring hur de gjorde för att lära sig på jobbet ställdes, svarade mångfalden att 

lärdom uppstått genom de situationerna där de antagit diverse olika projekt vars mål inte riktigt har 

varit bestämt sen tidigare. (Sutherland Olsen, 2016) 

 

Alla deltagande organisationer i undersökningen hade frekvent kontakt till sina kunder och de 

anställda såg det som en möjlighet till generering av nya idéer. Ett sådant samarbete över tiden 

ökade förståelsen gällande praktiska problem och skapade en samsyn av kunskap samt lärande 

mellan berörda parter. I undersökningen visade det sig att kontakt med externa kunder och 

samarbetspartners gav ett stort innovationsbidrag avseende processer samt produkter inom 

organisationerna. (Sutherland Olsen, 2016) 

 

Vad som gick att utläsa i undersökningen gällande det som ledarna ansåg vara viktiga beståndsdelar 

för en innovativ organisation, visade sig utifrån det som medarbetarna lär sig genom nedanstående 

punkter: 

 Hur hen samtalar och förhandlar 

 Hur hen arbetar med folk olika kulturer och som har olika expertisområden 

 Hur hen anpassar sig och ställer sig till nya situationer som en inte är utbildad att förstå 
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 Vem som kontaktas och hur involvering i hens arbete sker 

  Hur hen bemästrar ny teknik och hålla avstämningar med diverse avdelningar 

(Sutherland Olsen, 2016) 

 

Baserat på den datainsamling som gjordes kunde en sammanställning ske utifrån ett interaktivt 

lärande och punkterna nedan bekräftar detta: 

 Arbeta i varierande omgivningar samt kulturer 

 Ta kontakt till externa parter, detta kunder inkluderar 

 Att kunna flytta på sig, vara mobil 

 Vara fri att planera sitt eget arbete 

 Att frivilligt kunna delta i konferenser 

 Att få möjligheter att gå kurser och utvecklingsprogram. 

Utifrån det här kan en sammanfattning antas att organisationer utvecklar miljöer och arbetsplatser 

som främjar ett interaktivt lärande. Om en organisation inte gör detta finns en risk att de inte klarar 

av att hänga med i omvärldens förändringar. (Sutherland Olsen, 2016) 

 

5.2.2 Multifunktionella team 

Det har visat sig i tidigare studier att grupparbete har en mer gynnsam effekt avseende idégenerering 

samt flexibilitet än när det kommer till den enskilde individen. En organisationskultur bör ur detta 

avseende uppmuntra till olikheter i grupper inom organisationer. Tidd och Bessant (2013) 

förespråkar självgående multifunktionella team där olikheter kan vara en gynnsam faktor till både 

lärande och effektivitet inom gruppen. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Cheung et al. (2016) förklarar att sedan flera år tillbaka har organisationer investerat resurser i 

projekt som kräver en stor bredd av kunskap och egenskaper. Anledningen till att organisationer 

använder sig av olikheter inom grupperna är främst för att främja innovation. Funktionella olikheter 

är baserat på bland annat tidigare erfarenheter och kunskaper samt perspektiv. Denna typ av grupp 

vars kunskaper samt erfarenheter varierar förväntas bidra till ökad innovation och uppkomsten av ett 

mer effektivt team. Dock kan förhållandet mellan dessa inte vara helt övertygande. Även om de visar 

sig vara den effektivaste typen av alla grupper krävs ändå en hel del investering av tid samt 

engagemang för att kunna sammansvetsa ett sådant team (Ancona, Bresman & Kaeufer, 2002). 

Funktionell olikhet är en källa för olika kunskaper och sådana kognitiva resurser är avgörande när det 

kommer till teaminnovation. Men dessa olikheter kommer inte framgå om inte medlemmarna delar 

med sig av sin kunskap. (Cheung et al., 2016) 

 

Tidd och Bessant (2013) samt Epstein et al., (2013) förespråkar följande viktiga element i ett effektivt 

team: 

 Definierade och klara arbetsuppgifter och ansvarsfördelning 

 Effektivt ledarskap i teamet 

 Bra balans av ansvarsområden som är fördelade utifrån individuella egenskaper 

 Fortsatt kommunikation och förbindelse med externa organisationer 

 Effektiva problemlösningar och konflikthanteringar inom teamet 

 

Dessa komponenter kan ge upphov till lösningar för att kunna klara av den föränderliga omgivningen 

som organisationer utsätts för idag (Tidd & Bessant, 2013). Syftet med ett sådant team är i grund och 
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botten att arbeta på ett mer effektivt och innovativt sätt där målet är att generera så goda och 

implementeringsbara idéer som möjligt. De idéer som berör organisationen ska då i sin tur 

genomföras och förhoppningsvis sättas upp som nya rutiner för framtida processer samt projekt. De 

idéer som ej genomförs kanske hamnar i en “pool” som möjligtvis kan komma till användning i 

framtiden. (Epstein et al., 2013) 

 

Anacona, Bresman och Kaeufer (2002) har utvecklat en modell som visar skillnaden mellan ett 

traditionellt team samt X-team. X-team är enligt forskarna en grupp av effektiva gruppmedlemmar 

som tillsammans strävar mot det gemensamt uppsatta målet. Detta team ska då symbolisera det nya 

moderna teamet som ska arbeta på ett mer effektiv sätt än den föregående traditionella typen av 

team. Syftet med konceptet X-teams är att fokusera mer på den interna gruppen i sig, bland annat de 

styrkor och svagheter som speglar gruppmedlemmarnas kunskaper, egenskaper samt 

prestationsnivå. Utifrån detta kan teamet sedan balansera upp de nackdelar och svagheter med hjälp 

av externa samarbetspartners samt andra typer av kontakter. På så sätt fungerar X-teams som ett 

enda stort nätverk med ett kärnteam som binder samman nätverket. Här nedan presenteras den 

modellen forskarna har tagit fram för att visualisera jämförelsen mellan det traditionella teamet och 

X-teams. (Anacona, Bresman & Kaeufer, 2002) 

Figur 3 
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Som modellen ovan visualiserar har forskarna visat tydliga skillnader mellan det traditionella teamet 

samt hur X-team arbetar. X-team består först av främst av en så kallat kärngrupp, bestående av 

individer som är basen för hela gruppen. Fokus ligger på att alltid hitta de bästa potentiella 

egenskaperna för att matcha uppgifterna som ska genomföras, även om det innebär att hitta externa 

prospekts. Därav kan X-teams arbeta i ett nätverk där även gruppmedlemmar och gruppen i sig kan 

ändras och skiftas beroende på mål, arbetsuppgifter och process. Kort sagt så arbetar X-teams som 

ett enda stort fungerande nätverk där alla integrerar med varandra och arbetar mot det 

gemensamma målet. (Anacona, Bresman & Kaeufer, 2002) 

 

En stor nackdel med ett sådant arbetssätt förmodas ligga i bristen av sammanhållning och 

koordination av arbetsuppgifter samt ansvarsområden. Här krävs gott ledarskap, precis som Tidd och 

Bessant (2013) refererar till i deras vision av ett effektivt team. Utan tydliga ansvarsområden, 

kommunikation och ledarskap kan hela nätverket fallera då det inte finns klara direktiv om vad som 

kan behöva utföras. Visionen och gemensamma mål är även faktorer som bör inkludera alla delar i 

nätverket. Även om ledarskapet kan brista finns det en chans för att bitarna i nätverket och 

kärngrupp kan arbeta mot de uppsatta målen så länge det existerar en samsyn och sammanhållning i 

nätverket. (Anacona, Bresman & Kaeufer, 2002) 

 

5.3 Ledarskap 
I varje organisation, företag och team finns det alltid en ledare, som sägs bära grund för hela 

gruppens totala prestationsnivå och engagemang samt motivation (Leonard & Swap, 2005). Ledarens 

främsta och primära uppgift är att uppnå de uppsatta målen och jaga resultat. (Goleman, 2000) 

 

Goleman (2000) har utfört över 3000 registrerade undersökningar på chefer inom olika 

organisationer för att hitta de gemensamma nämnarna för olika ledarskapsstilar som främjar 

innovation. Författaren presenterar sex olika distinkta ledarstilar som utmärker sig i sin forskning, 

den ena olik den andra men är samtidigt en viktig komponent för att lyckas som en god ledare.  

 

1. Den presterande ledaren förväntar sig och förespråkar perfektion. Denna ledarstil 

uppmuntrar till självgående koncept där medarbetarna bör följa och tekniskt sätt “göra som 

ledaren gör”. Denna stil fungerar bäst i grupper som redan uppnått en hög grad av 

motivation samt erhåller en grav av erfarenheter. Målet är att på snabbaste möjliga sätt 

uppnå resultatet vilket i vissa fall kan vara gynnsamt för organisationer. Dock kan det 

överrumpla medarbetare samt hämma innovation. (Goleman, 2000) 

 

2. Den auktoritära ledaren mobiliserar hela gruppen mot en gemensam vision och fokuserar på 

det uppsatta målet. Arbetsuppgifter fördelas sinsemellan gruppmedlemmar och självständigt 

arbete kan förekomma. Denna typ av ledarstil fungerar som bäst förutsatt att alla berörda 

fortfarande engagerar sig och är motiverade till att uppnå målet samt gruppens vision. Den 

auktoritativa ledaren inspirerar och förmedlar energi i gruppen för att hålla en hög 

arbetsmoral. Det kan dock visa tecken på svårigheter att leda gruppen ifall 

gruppmedlemmarna besitter högre grad av kunskap än ledaren själv. (Goleman, 2000) 

 

3. Den samarbetande ledaren fokuserar på att skapa en gemenskap och personligt band med 

medlemmarna i gruppen. Den här typen av ledare prioriterar alltid individen före gruppens 
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mål. Detta är en typ av ledarskap som utmärker sig bäst under stressade situationer, när 

gruppmedlemmar behöver stöd. Ledarstilen bör dock inte användas allt för ofta då det anses 

skapa en ganska medelmåttig arbetsmoral i gruppen på grund av den nära relationen 

sinsemellan gruppmedlemmar och ledaren. (Goleman, 2000) 

 

4. Den coachande ledaren fokuserar på utvecklingen av gruppmedlemmarnas förmågor. Denna 

ledarstil fungerar bäst i situationer där gruppmedlemmar behöver guidning för att kunna 

utvecklas i sitt arbete, både vad gäller deras styrkor och svagheter. Här hänger en stor del av 

samarbetet på gruppmedlemmarna. Skulle det vara så att någon gruppmedlem inte är 

samarbetsvillig eller har svårt för att ta till sig feedback kan ledarens ansträngning vara 

bortkastad. (Goleman, 2000) 

 

5. Den tvingande ledaren kräver i många fall lydnad. Denna typ av ledarskap fungerar bäst i 

tidspressade situationer där ledarens ord är lag. Exempelvis kan det fungera i situationer där 

gruppen har misslyckats med en uppgift eller under krissituationer som kräver snabba beslut. 

Detta är dock en ledarstil som i de flesta lägen bör undvikas då det kan skapa en barriär 

mellan gruppmedlemmar och ledaren själv, som i sin tur kan leda till minskad motivation, 

sämre engagemang och flexibilitet i arbetet. (Goleman, 2000) 

 

6. Den demokratiska ledaren bygger upp en enighet genom deltagande i gruppen. Den 

demokratiska ledaren ser alltid till att alla deltagarnas röst blir hörda och tar alla förslag i 

beaktning. På så sätt kan det skapa en stark sammanhållning och gemenskap inom gruppen 

där en möjlighet till ökad prestationsförmåga kan uppstå. Beslutsprocessen kan dock ske i en 

lägre hastighet då fler perspektiv och åsikter måste tas i beaktning. Denna typ av ledarstil har 

svårt att överleva under kritiska situationer eller när gruppmedlemmar inte engagerar sig 

nog. (Goleman, 2000) 

 

Som tidigare nämnt är dessa sex ledarstilar de mest utmärkande i Goleman’s undersökning. Dock 

anser forskaren inte att någon av dessa ledarstilar är den andra överlägsen. Tvärtom så anser, 

Goleman, att den perfekta ledarstilen är en kombination av dessa sex nämnda ledarstilar. 

Situationsanpassad ledarstil är den typen av ledarstilen där en individ kan anpassa sina ledarstilar 

utifrån olika situationer samt tar hänsyn till gruppmedlemmarnas behov. Den som kan göra det har 

receptet som en framgångsrik ledare. (Goleman, 2000) 

 

Den kommunikativa ledarens åtta principer 

Förutom de sex nämna ledarstilarna finns det flera tidigare studier som har påvisat att den absolut 

främsta egenskapen för bra ledarskap är skickligheten avseende kommunikation (Barret, 2006). En 

ledares kommunikationsbeteende kan både engagera och guida sina gruppmedlemmar men 

samtidigt försämra gruppens prestationsförmåga. I de flesta fallen skulle det kunna påstås att 

gruppens totala prestationsförmåga och resultat speglar ledarens vägledning och förmåga att leda 

gruppen. (Bäckström, Ingelsson, & Johansson, 2016) 

 

Hamrin, Johansson, och Jahn (2014) beskriver en kommunikativ ledare som någon som “involverar sig 

genom öppna dialoger med sina anställda, aktivt söker och delar med sig av feedback, tar beslut 

gemensamt i grupp och som uppfattas som öppen och involverad”. Tillsammans med dessa nämnda 
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egenskaper presenteras även åtta relevanta principer för hur en kommunikativ ledare bör agera för 

att kunna främja motivation i gruppen: 

1. En kommunikativ ledare leder och uppmuntrar sina anställda till att ta kommando själva. 

2. En kommunikativ ledare tillhandahåller strukturer som underlättar arbetet. 

3. En kommunikativ ledare sätter klara mål och förväntningar tillsammans med anställda. 

4. En kommunikativ ledare ska vara tillgänglig, respekterande och se efter sina anställdas 

välmående. 

5. En kommunikativ ledare arbetar aktivt med problemlösning, återkopplingar och förespråkar 

för gruppen. 

6. En kommunikativ ledare framför direktiv och står till tjänst med att hjälpa andra uppnå 

individuella- och gruppens gemensamma mål. 

7. En kommunikativ ledare engagerar sig aktivt med eventen och förmedlar viktiga 

meddelanden. 

8. En kommunikativ ledare uppmuntrar och stödjer idéer och förslag. 

(Hamrin, Johansson, & Jahn, 2014) 

 

5.3.1 Self-efficacy (motivation) 

Sedan flera år tillbaka är self-efficacy en term som myntades i samband med motivation. Termen 

innebär kortfattat “tron på individens egen förmåga” och kan påverka bland annat synsättet, 

engagemang samt hantering av exempelvis arbetsuppgifter hos en individ inom organisationen. 

Enligt forskare kan self-efficacy ha många positiva effekter som exempelvis ökat självförtroende att 

ta sig an utmaningar, optimistiskt tänkande samt hantering av motgångar och uppmuntran till 

samarbete med andra individer för att uppnå mål. (Bandura, 2000)  

 

Bandura (2000) menar att beroende på hur hög kontra låg self-efficacy så kan det ses som en tillgång 

inom organisationer samt för individen. Att ha en medarbetare inom organisationen vars self-efficacy 

är hög, kan i många situationer bidra till en effektivare samt ökad prestationsnivå, speciellt inom 

grupparbeten. En motiverad individ kan oftast smitta av sig och motivera sina medmänniskor i sin 

omgivning. Forskaren berättar även att self-efficacy är ett fenomen som konstant ändras beroende 

på utmaningarna som individen ställs inför. Det forskaren menar är att self-efficacy är någonting som 

bör underhållas kontinuerligt för att kunna användas effektivt, kanske i form av utmaningar med 

lagom svårighetsgrad. Skulle individen möjligtvis utsättas för alldeles för enkla utmaningar kan hen få 

det svårt när en tuffare utmaning dyker upp vilket kan leda till misslyckanden. Hade individen 

däremot löst utmaningarna i form av högre svårighetsgrad genom en gnutta ansträngning kan hens 

self-efficacy öka. (Bandura, 2000) 

 

Self-efficacy är någonting som även kan jämföras med Alvesson och Svenningssons (2011) syn på 

motivationen hos individer inom organisationer. Motivation inom en organisation kan innehålla 

syftet att bland annat: 

 Bibehålla personal och få dem intresserade 

 Utveckla dess förmåga 

 Få dem att anstränga sig till att leverera ett bra arbete 

 

Det finns tre olika grundläggande former av motivation och dessa är: 
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- Inre motivation - handlar om att lyfta fram en individs inre behov och drivkrafter. Maslows 

behovstrappa är en utmärkt stapel att se över en individs stadier av behov och den 

motivation som krävs för att ta sig vidare upp i pyramiden. (Alvesson & Svenningsson, 2011) 

 

- Instrumentell motivation - handlar om själva individens väg mot att uppfylla belöningar och 

undvika bestraffningar. Det kan exempelvis te sig på detta vis: En individ är intresserad av att 

få en befordran av något slag, detta omfattar att personen skall arbeta ett visst antal i veckan 

för att uppnå önskan. Motivationen landar i hur pass individen upplever värdet av sin önskan, 

då det kan innebära hur pass sannolikt det är att lyckas arbeta dessa timmar för att nå sitt 

mål. Om det anses att trots hög ansträngning och hårt arbete är det högst troligt att inte nå 

dit, så blir motivationen väldigt låg och även vice versa åt andra håller om det anses vara 

rimligt att nå dit genom högt arbetstempo. I denna form av motivation är det än mer 

väsentligt att se till varje individs förväntningar snarare än dess behov. (Alvesson & 

Svenningsson, 2011) 

 

- Interaktiv motivation - denna typ av motivation handlar övergripande om en social 

utgångspunkt beträffande värdering, moral, status samt identitet. Att göra som andra gör 

inom en organisation kan ge upphov till motivation gentemot likvärdigt arbete. Om den 

generella normen över en organisation omfattar hårt arbetande medarbetare kommer 

säkerligen även den som inte är särskilt karriärfokuserad att anamma detta beteende då 

önskan om att passa in i den rådande normen blir stor. Här kan motivation finnas till att 

arbeta hårdare. Desto mer en organisation är eftertraktad samt prestigefylld ju högre brukar 

normerna vara. (Alvesson & Svenningsson, 2011) 

 

Att sätta upp mål inom en organisation kan i en del fall verka motiverande för personalen. Rent 

generellt kan mål göra bidra till något att sträva efter, till exempel att genomföra en utbildning för att 

kunna få sitt drömjobb. Men som mycket har myntet två sidor, likväl som det kan verka motiverande 

kan det även hämma. Detta för att en besatthet kan tänkas uppstå som gör att andra relevanta saker 

kan förbises (Forslund, 2013) 

 

5.4 Nätverk 
Innovationslandskapet ser inte längre ut som det gjorde för ett par år sedan (Tidd & Bessant, 2013). 

Landskapet ändras konstant precis som marknaden vilket försvårar överlevnaden för många 

organisationer. Av den anledningen kan det synas att allt fler organisationer hjälps åt för att överleva 

och skapar ett samarbete sinsemellan i form av ett värdenätverk (Hamrefors, 2014). Nätverket kan 

bestå av bland annat leverantörer, distributörer samt producenter. Oavsett organisationstyp finns 

det möjligheter att dra nytta av varandras kompetenser och kunskap om marknaden för att 

tillsammans möta de hot samt anamma de möjligheter som uppstår. Tidd och Bessant (2013) anser 

genom att utveckla en förståelse för intressenter både inom och speciellt utom organisationen kan 

innovation och kvalitet i arbetet förbättras markant. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

5.4.1 Extern fokus 

Att involvera likväl utomstående nätverk samt mer ingående och kopplade till organisationen i fråga 

är en väsentlig beståndsdel för de framgångsrika innovativa organisationerna. Det är väsentligt att ha 
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ett öppet sinne för information, oberoende om de uppstår internt eller externt. (Tidd & Bessant, 

2013)  

 

Det handlar bland annat om att inte utesluta information, förslag och idéer utanför organisationens 

nätverk. Tidd och Bessant (2013) berättar att all personal som existerar inom organisationen inte 

sitter på den bäst kvalificerade kompetensen och därav kan det vara väsentligt att våga ta hjälp 

utifrån. En av de många positiva anledningarna till att vända sitt fokus utåt kan vara för att på ett mer 

effektivt sätt inhämta kunskap och idéer. Detta är ett fenomen som Tidd och Bessant (2013)  kallar 

‘open innovation’, baserad på Chesbrough’s (2003) principer för open innovation: 

 

 Alla smarta individer arbetar inte inom företaget (som även tidigare nämnts). 

 Externa idéer kan skapa ett värde, men det kräver dock att organisationens interna R&D-

avdelningen tar del av denna kunskap för att kunna implementerad det. 

 Det är viktigare att bygga upp en stadig och bättre organisationsstruktur än att ligga i 

framkant av marknaden. 

 Om både interna och externa idéer utnyttjas väl uppnås framgång. 

 En organisation bör expandera R&D’s befogenheter till att inte endast fokusera på 

idégenerering men även förmedling samt implementering av idéer. 

(Chesbrough, 2003) 

 

Dessa principer anser Tidd och Bessant (2013) vara anledningar nog till att expandera sitt perspektiv 

och fokusera på kunskaper utifrån. Chesbrough (2013) förklarar att en organisation må kunna utsätta 

sig för sårbarhet från konkurrenter och hot på marknaden ifall de är allt för transparenta, dock anser 

forskaren att transparensen ger en högre positiv effekt för organisationen kontra de hot som kan 

uppstå. Ifall organisationsstrukturen är stadig och självklar minskas de potentiella hot och konkurrens 

från externa faktorer. (Chesbrough, 2003) 

 

5.5 Strategi 
Många idéer som uppkommer inom organisationer hinner aldrig till nästa stadie där det ska 

implementeras på marknaden, utan tappar sitt fotfäste längs vägen. För att förhindra detta bör en 

klar strategi baserad på visionen och organisationens mål utvecklas. Termen strategi är enligt, Burns 

(2010), en slags taktik av att kunna skapa en avgränsning för hur en organisation ska kunna ta sig från 

punkt A till punkt B på ett systematiskt och strukturerat sätt. (Burns, 2010) 

 

Enligt Burns (2010) ska strategi utvecklas på ett systematiskt sätt där organisationens vision är grund 

för hela konceptet. Det författaren menar är då att en vision ska spegla ledarnas mål om hur 

organisationen skall komma att se ut i framtiden. Visionen ska helst vara realistisk och även mätbar i 

ett sådant sammanhang. Förutom en stark vision är det viktigt att kunna ha en klar överblick över 

organisationens interna styrkor samt svagheter. Det vanligaste sättet att kunna skapa en sådan 

överblick är att genomför en så kallad SWOT-analys där organisationens interna- och externa miljö 

analyseras utifrån fyra grundkategorier; styrkor, svagheter (internt) samt möjligheter och hot 

(externt). (Burns, 2010) 

 

Nästa steg i strukturen är att se över de strategiska möjligheterna som kan jämföras, var och en, med 

den insamlade informationen från SWOT-analysen över organisationen. Utifrån analysen kan ett 
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passande alternativ utses och sättas in i strategin för genomförande. Det sista steget i processen är 

att implementera strategierna i organisationen. Detta är ett moment som återkopplar till alla tidigare 

stadier i processen för att inte missa någonting viktigt längs vägen. Av denna anledning menar Burns 

(2010) att hela processen är en sammansvetsad process som aldrig avslutad förrän målet är 

uppnådd. (Burns, 2010) 

 

Tidd och Bessant (2013) förespråkar även dessa punkter som anses väsentligt för en strategi: 

1. Tydlig vision/mål – En vision, den viktigaste beståndsdelen i en organisation kan egentligen 

jämföras med en stöttepelare i en byggnad. Är stöttepelaren för svag kan det vara svårt att 

stötta och bära upp hela byggnaden, men är den däremot stark och tydlig kommer 

byggnaden att stå emot alla vindar och oväder. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

2. Omvärldsanalys - Genom att utföra en omvärldsanalys kan en större förståelse för vilka 

möjligheter och hot det kan finnas marknaden. På sätt kan oväntade överraskningar 

minimeras och därmed större fokus ligga på strategin. Förutom en omvärldsanalys för 

organisationens externa miljö kan det vara lika viktigt att undersöka den interna miljön för 

att upptäcka nya potentiella styrkor samt svagheter som kan främja/hämma den nya 

strategin som ska implementeras. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

3. Bra tidsplanering – Genom att skapa en strukturerad tidsplan för att genomföra alla moment 

i strategin kan vi få en överblick samt effektivisera arbetet. Med detta följer även deadlines 

som kan hålla god kvalité i processen. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

4. Arbetsorientering – Förutom en strukturerad tidsplan är det även viktigt att kunna 

effektivisera arbetet genom att fördela arbetssysslor och ansvarsområden där saker och ting 

kan utföras samtidigt, fast på olika platser av olika individer. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

5. Ledarskap – Vad som definierar en god ledare i detta sammanhang är någon som kan ta 

hänsyn till varje individs svagheter samt styrkor och på detta sätt kunna fördela 

arbetsuppgifter och ansvarsområden för att effektivisera arbetet (Leonard & Swap, 2005). 

(Tidd & Bessant, 2013) 

 

Enligt Forslund (2013) bör strategisk utveckling ses som en slags process, vilket menas att 

förändringar alltid sker under utveckling. Forslund (2013) menar även att företagsledare själva bör 

förstå och tolka den omvärld och interna organisation som de agerar utifrån. Organisationer bör 

förstå hur nuläget ser ut gentemot omvärlden, alltså de involverade aktörerna bör ha en klar bild 

över organisationens interna delar kontra de hot och möjligheter som existerar i organisationens 

externa miljö, precis som Burns (2010) presenterade som en SWOT-analys i tidigare stycket. Forslund 

(2013) påvisar att fokus för en strategi inte i första hand bör ses som ett slags verktyg för att ta sig 

framåt utan snarare ett verktyg som skapas utifrån den tolkning och innebörd som genomsyrar hela 

organisationen. (Forslund, 2013) 

 

Genom att skapa samsyn och en klar bild över organisationens nuläge kan en effektivare strategi 

skapas utifrån de mål som sätts upp. Det Forslund (2013) argumenterar för är att de aktörer som 

involveras i strategin kan arbeta på ett mer effektivt sätt ifall visionen är stark, målet är tydligt samt 
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att strategin anses genomförbar. Dessa är då de faktorer som kan påverka hur organisationen kan ta 

sig från sitt nuläge mot sitt önskade läge. (Forslund, 2013) 

 

5.6 Sammanställning av litteraturstudien 

Här nedan sammanfattas delarna i den innovativa organisationen för att underlätta förståelsen för 

läsaren. Litteraturstudien är sammanställd utifrån diverse forskares åsikter samt författarnas egna 

kunskaper inom ämnet, innovation.  

 

Den innovativa organisationen 

 Organisationsstruktur  

 Organisationskultur 

- Lärande 

- Multifunktionella team 

 Ledarskap 

- Self-efficacy (motivation) 

 Nätverk 

- Extern fokus 

 Strategi 

  



24 
 

6. METOD 
Under detta avsnitt presenteras bland annat en överblick av tillvägagångssättet för hela studien, hur 

vi gått tillväga med datainsamlingen. För att underlätta förståelsen för läsaren har processen för 

studien visualiserats i modellen nedanför. 

Figur 4 

 

6.1 Uppdraget 
Som tidigare nämnt utformades denna studie i samarbete med Magine som gick ut på att genomföra 

en undersökning för att mäta svenska organisationers innovationsmognad. Datainsamlingen ska 

kunna användas av dem som grund för framtida projekt samt expandering av sitt kundnätverk. 

Eftersom uppdragsgivarna gav oss fria händer att tolka uppdraget bestämde vi oss för att utveckla en 

prototyp som således skulle kunna generera ett mervärde för alla involverade parter i detta 

samarbete. 

 

6.2 Val av ämnesområde 
Under vår studietid på innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola hade vi upprepade gånger 

stött på organisationsutveckling i olika former. Detta resulterade tidigt i ett utvecklat intresse för hur 

detta skulle kunna implementeras i organisationer. Med hänsyn till både uppdraget samt intresset 

för ämnet kändes det som ett naturligt steg för oss att arbeta med någon form av utvecklingsprocess. 

Denna utvecklingsprocess kom i ett senare skede att resultera i en audit. 

 

Vi ville skapa någonting nytt som kunde belysa den innovativa organisationen för organisationer 

genom bland annat interaktion, diskussion och övningar.   

 

Detta planerades att ske i tre steg genom studien; 

1. Utföra en litteraturstudie för att samla data om relevanta komponenter för en innovativ 

organisation. 

2. Utföra kvalitativa intervjuer för att undersöka vilka metoder som är mest eftertraktade för 

organisationer att delta i. 

3. Sammanställa all data och empiri för att till slut utveckla en prototyp. 

 

 



25 
 

6.3 Förstudien 
För att kunna definiera den ‘innovativa organisationen’ behövde vi först och främst skapa oss en 

förståelse över vilka relevanta komponenter som existerande i en innovativ organisation. Detta 

skedde genom en litteratursökning, främst via Mälardalens Högskolas databaser. Databaserna som 

användes var Discovery samt Google Scholar.  

 

Exempel på nyckelord i databassökningen var bland annat; audit, innovationsaudit, innovative 

organization, organizational cultures, network, innovation strategies, teams, team-diversity, 

communication, leadership, self-efficasy. 

 

Förutom de ovannämnda databaserna som utnyttjades för litteraturstudien användes även diverse 

litteraturer som exempelvis Tidd och Bessant’s (2013) ‘Managing Innovation’ samt ‘When Sparks Fly’ 

av Leonard och Swap (2005). 

 

Med tanke på hur brett ämnet är framkom det många olika faktorer som enligt flera forskare, ansågs 

viktiga avseende innovation i organisationer. Genom våra egna teoretiska kunskaper samt forskarnas 

åsikter sammanställdes den innovativa organisationen, bestående av fem huvudkategorier samt 

några underkategorier. Detta presenteras i form av en operationaliserad matris under 

nästkommande rubrik. 

 

6.4 Operationalisering, den innovativa organisationen 

BEGREPP, begreppsdefinition Stöd från litteratur, artiklar, forskning 

Organisationsstruktur: 

Mekanisk m. hierarkisk struktur (pyramid) 

Organisk m. platt struktur 

·   (Tidd & Bessant, 2013) 

·   (Mintzberg, 1992) 

·   (Lam, 2000) 

·   (Insights, 2016) 

Organisationskultur: 

·   Lärande 

·   Multifunktionella team 

·   (Tidd & Bessant, 2013) 

·   (Leonard & Swap, 2005) 

·   (Johansson, 2004) 

·   (Alvesson & Svenningsson, 2011) 

·   (Sutherland Olsen, 2016) 

·   (Anacona, Bresman & Kaeufer, 2002) 

·   (Epstein et al., 2013) 

·   (Cheung et al., 2016) 

Ledarskap: 

·   Self-efficacy (motivation) 

·   (Goleman, 2000) 

·   (Bandura, 2000) 

·   (Leonard & Swap, 2005) 

·   (Barret, 2006) 

·   (Backström, Ingelsson & Johansson, 2016) 

·   (Hamrin, Johansson & Jahn, 2014) 

Nätverk: ·   (Tidd & Bessant, 2013) 



26 
 

·   Extern fokus ·   (Hamrefors, 2014) 

·   (Chesbrough, 2003) 

Strategi: ·   (Burns, 2010) 

·   (Tidd & Bessant, 2013) 

·   (Forslund, 2013) 

Tabell 2 

 

6.5 Metodval 
I den kvalitativa metoden för denna studie undersöktes respondenternas åsikter och tankar kring 

diverse undersökningsformer. Utifrån Karlssons (2015) tidigare studie där forskaren beskrev bristen i 

enkätundersökning ville vi dels skapa oss en egen uppfattning om det eventuella problemet men 

även passa på att undersöka ifall den tänkta undersökningsmetoden ändock kunde vara attraktiv för 

respondenterna som undersökningsform.  Den kvalitativa metoden hade utgångspunkt från 

respondenternas perspektiv, att försöka förstå hur de tyckte och tänkte ur detta avseende. (Bryman, 

2011) 

 

Vi valde att använda oss av en strukturerad intervjuform. Detta innebar att ett fåtal frågor ställdes i 

samma ordningsföljd och på samma sätt till respondenterna, samtidigt som det gavs utrymme för 

enklare förklaringar ifall de inte förstod frågans innebörd.  

 

6.6 Intervjuer 
Utifrån det som Bryman (2011) talar om angående intervjuguider sammansatte vi en lista i form av 

öppna frågor som användes som mall under första intervjutillfället med Helena Karlsson. Eftersom vi 

inte ville riskera att råka ut för det som Bryman (2011) nämner om att påverka respondenternas svar, 

ställdes frågorna i en varierande ordning där de lät den öppna konversationen under intervjutillfället 

styra processen. 

 

Organisationerna som kontaktades deltog i strukturerade intervjuformer. Grundtanken var att 

försöka boka in personliga intervjuer på plats med vardera respondent men på grund av olika 

omständigheter så genomfördes intervjuerna via telefon samt/eller på mail.  

 

För att hålla en lagom nivå på intervjuerna utformades en strukturerad intervjuguide utifrån Bryman 

(2011) som både agerade bas under telefonintervjuerna samt som underlag vid utskicka på mail.  

För att underlätta intervjuprocessen för respondenterna erbjöds korta förklaringar både direkt i 

telefon samt via mail för att öka förståelsen kring frågornas innebörd.  

 

6.6.1 Urval av respondent/genomförande av intervju 

Intervju 1 - Expertintervju 

Respondent: Helena Karlsson 

Befattning: Doktorand på Mälardalens Högskola i Eskilstuna 

 

Helena Karlsson valdes som respondent till den första kvalitativa intervjun.  

Anledningen till att Helena valdes som respondent är på grund av hennes tidigare forskning inom 
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audit samt hennes expertis gällande ämnet. Tanken med intervjun tillsammans med Helena var att 

använda den insamlade empirin som underlag för utvecklandet av studiens auditprocess. 

 

Intervjun med Helena Karlsson ägde rum den 28 november 2016 på hennes kontor, i en avslappnad 

miljö, på Mälardalens högskola i Eskilstuna. På grund av personliga förhinder var det endast en av oss 

som medverkade i intervjun tillsammans med Helena. Samtalet pågick i cirka en timme där öppna 

intervjufrågor ställdes i varierande ordning beroende på konversationens följd. Följdfrågor utifrån 

egna reflektioner uppkom allteftersom konversationen pågick och anteckningar fördes kontinuerligt. 

Under tillfällen i intervjun och vid slutet av intervjun informerades Helena om sina rättigheter utifrån 

bland annat samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

 

Ytterligare ett möte hölls med Helena Karlsson 2/1-2017 på hennes kontor på Mälardalens högskola 

för att presentera slutkonceptet av prototypen och de moment som vi tagit fram. Där gick vi igenom 

varje del som är tänkt att deltagarna ska genomföra under workshopen. Detta var ett tillfälle att få 

återkoppling på slutresultatet och det framkom positiv kritik likväl som tänkbara scenarion att ställas 

inför vid dessa typer av undersökningar.  Ett lärdomsfullt möte som enligt oss var en perfekt 

avslutning för uppsatsen och den prototyp som tagits fram. 

 

Intervju 2 – Organisationer 

Respondenterna valdes genom det Bryman (2011) benämnde som bekvämlighetsurval i form av 

kontaktnätverk. Detta betydde att vi strategiskt utgick ifrån vårt kontaktnät för att välja ut passande 

respondenter till intervjuerna. Ur detta avseende valdes respondenter som exempelvis redan 

arbetade inom en organisation som landar inom definitionen av medelstora- med 50-249 anställda, 

eller stora företag med 300 eller fler anställda (Bolagsverket, 2012). För att få en viss variation i 

studien sattes kriterier för att gallra bland respondenter. Kriterierna var inte många men räckte enligt 

oss för ändamålet. 

 De organisationerna som respondenterna arbetade för kunde geografiskt sätt vara utspridda 

men var tvungna att existera inom Sveriges gränser. 

 Respondenterna skulle ha tillräckligt god överblick över sin egen organisations struktur samt 

arbetssätt. 

 

Av de åtta potentiella respondenter som kontaktades var det fem olika kandidater som deltog i 

undersökningen. De resterande kandidaterna valde att inte delta på grund av diverse 

omständigheter som exempelvis brist på tillgänglighet in mot julperioden. Respondenterna 

behandlades som anonyma under studiens gång utifrån konfidentialitetskravet.  

 

De respondenter som deltog i undersökning fick följande benämning som visas nedanför och 

kommer refereras löpande under uppsatsens gång: 

- Respondent 1, föreläsare och informatör (Mellanstor organisation i Södermanland) 

- Respondent 2, flow controll coordinator (Stor organisation i Stockholms län) 

- Respondent 3, audit associate (Stor organisation i Västra Götalands län) 

- Respondent 4, strateg - kvalitet (Stor organisation Södermanlands län) 

- Respondent 5, social media coordinator (Stor organisation i Stockholms län) 
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Intervjuer med respondenter 

Organisationerna kontaktades under november 2016 via mail för att efterfråga deras medverkan i 

undersökningen. För de respondenter som svarade via mail bifogades frågorna i förhand där de 

sedan inom en tidsram på två veckor, själva fick välja när de besvarade dem och därefter skickade 

tillbaka det till oss. Respondenterna som valde att delta i telefonintervjuerna fick frågorna upplästa 

utifrån intervjuguiden, samtidigt som följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna skedde under olika 

tillfällen mellan november och december 2016. 

 

Vi informerade respondenterna om studiens innebörd samt deras rättigheter utifrån de etiska 

principerna som Langemar (2008) har presenterat. Dessa principer kommer att presenteras mer 

utförligt under rubriken 6.10 Etisk referensram.  

 

6.6.2 Operationalisering av intervjufrågor 

Kvalitativ intervju 1 - expertintervju 

Inför expertintervjun med Helena Karlsson framställdes ett antal frågor som skulle komma att 

behandla hennes forskning beträffande audits samt hennes åsikter beträffande uppsatsen som 

bedrivs. Detta ansåg vi skulle bidra till en större förståelse angående audit som kunde komma att 

vara av relevans för studiens innehåll.  

 

Nedanstående är frågorna som intervjun med Helena Karlsson grundade sig i: 

1.   Hur upplever du enkätundersökningar för att genomföra en audit som syftar till att få upp 

organisationers ögon beträffande innovation? 

2.   Hur anser du workshop är inför denna typ av mätning? 

3.   Fanns det någon specifik litteratur eller artikel som du minns varit händig för just din 

forskning? 

4.   Vad har du för tips till oss som önskar genomföra vårt auditprocess? 

 

Kvalitativ intervju 2 

Här nedan finns de frågor skrivna som ställdes till intervjurespondenterna. Detta skulle bidra till att 

ge en inblick i de mest eftertraktade tillvägagångssätten för dem att dela i när det kommer till denna 

uppsats syfte. Som tidigare nämnt fick alla respondenter inledningsvis en kort förklaring kring 

uppsatsens syfte samt de frågor som vi önskade få svar på från dem: 

 

Det finns ett antal metoder som finns att tillgå vid diverse undersökningar, ett fåtal av dem är bland 

annat: 

·         Enkätundersökning 

·         Telefonintervju 

·         Personlig Intervju 

·         Workshop - med diverse deltagare inom organisationen 

 

Det vi önskar fråga dig beträffande dessa metoder är: 

1.      Vad är din generella syn på dessa undersökningar? 

2.   Finns det några positiva och/eller negativa aspekter med vardera undersökningsmetod? 

3.      Vilken tror du är mest eftertraktad att bli undersökt på hos er som organisation? 
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6.7 Analys av datainsamling 
För att underlätta analysen av datainsamlingen beträffande de kvalitativa intervjuerna använde vi oss 

av det som Bryman (2011) benämner öppen kodning. Vid den öppna kodningen av datainsamlingen 

kunde empirin brytas ner, analyseras och jämföras utifrån vår tolkning av intervjusvaren. Därefter 

kunde den insamlade empirin kategoriseras utifrån vart den hörde hemma gentemot teorierna och 

därmed användas som analysmaterial i senare avsnitt. 

 

6.8 Kritisk granskning av metod 
Kritik mot den valda metoden att utgå ifrån bekvämlighetsurvalet, vårt kontaktnätverk, är att vår 

personliga relation till respondenterna påverkar resultatet av intervjuerna. Enligt Bryman (2011) bör 

denna typ av metod användas med försiktighet då detta oftast kan påverka en kvalitativ studie 

negativt ifall inte detta genomförs seriöst.  

 

En annan kritik mot den kvalitativa intervjun med respektive respondenter var att frågorna var styrda 

och att det inte fanns utrymme för respondenten att ge fler alternativ. Det vi skulle ha gjort bättre i 

detta avseende var att ha ännu en fråga som exempelvis skulle kunna undersöka ifall respondenterna 

kände till någon annan undersökningsmetod än de nämnda metoderna. 

 

Att expertintervjun med Helena inte spelades in kan kritiseras. Eftersom att intervjun inte 

dokumenterades via inspelning kan det ge en lägre kredibilitet av empirisk data till studien 

(Langemar, 2008). Dock ser vi att den insamlade empirin fortfarande ger studien hög kredibilitet då 

den godkänts av Helena själv. 

 

6.9 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är ofta förekommande när vetenskapliga undersökningar 

utförs. De komponenter för den innovativa organisationen som uppstod via litteraturstudien kan 

skilja sig i andra studier ifall det är andra författare bakom undersökningen. Detta innebär att 

resultatet av den innovativa organisationen inte är densamma i andras ögon då den delvis grundar 

sig i personliga kunskaper inom ämnet. Det innebär dock inte att resultatet är omöjligt att replikera. I 

många fall kan kvalitativa metoder vara svåra att replikera då det finns många variabler som bör tas i 

beaktning. (Bryman, 2011) 

 

Den externa respondentvaliditeten innebär enligt Bryman (2011)  att de resultat som uppstår från 

intervjuerna kan generaliseras. Resultatet av empirin gäller dock inte för alla miljöer samt situationer 

då svaren som uppkommit genom intervjuerna är baserade på respondenternas egna åsikter och 

tankar utifrån deras organisationer. Svaren kan enbart gälla för respektive organisation och inte 

omfatta andra utanför dessa ramar. Däremot kan själva auditprocessen och dess innehåll appliceras 

på flera organisationer och är högst möjlig att generalisera. 

 

6.10 Etisk referensram 
Studien har utifrån Langemar’s (2008) grundläggande etiska riktlinjer upplyst respondenterna om 

undersökningens syfte samt deras rättigheter som deltagare i studien. De grundläggande riktlinjerna 

omfattar i detta avseende: 
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 Informationskravet - som innebär att samtliga respondenter har rätt till att både skriftligt och 

muntligt få information kring studiens syfte samt respondenternas bidrag till studien. I detta 

avseende informerades alla respondenter angående studiens syfte samt vilket bidrag 

respondenternas svar gav studien. (Langemar, 2008) 

 

 Samtyckeskravet - som innebär att samtliga respondenter i studien skall formellt medverka i 

undersökningen frivilligt. Detta innebär då att det är helt upp till respondenterna att själva 

avgöra ifall de vill medverka i studien eller ej. (Langemar, 2008) Respondenterna kan när som 

helst avbryta sitt deltagande fram till studiens slutdatum utan invändningar från vår sida. Det 

är även frivilligt för respondenterna att neka svar till frågor som ställs under intervju och vi 

har då ingen rätt att under några omständigheter pressa fram ett svar. (Langemar, 2008)    

 

 Nyttjandekravet - som innebär att all material och empiri endast får utnyttjas i 

forskningsändamål. All material och empiri som samlas in måste sparas för att dels kunna 

kontrolleras men även användas i framtida forskningssammanhang. När det handlar om 

vetenskapen är det olagligt att plagiera varandras arbeten. (Langemar, 2008)  

 

Ur detta avseende kan det vara svårt att hålla avstånd från andras arbeten men vi vidtog åtgärder 

genom att noga hänvisa de delar som kom från andra studier eller andra forskare.  

 

 Konfidentialitetskravet - som innebär att all information om samtliga respondenter skall, 

enligt lag, behandlas anonymt om de har bett om det. Detta kan då i vissa fall medföra 

svårigheter för vissa kvalitativa studier ifall mycket av empirin från intervjun innehåller 

informationen om respondenterna samt deras företag. Dock kan detta undvikas ifall 

respondenterna ger sitt samtycke att informationen och empirin inte nödvändigtvis behöver 

behandlas konfidentiellt. För övrigt kan en överenskommelse med respondenterna göras 

angående vilken information som är validerad att ha med eller ej. (Langemar, 2008) 

 

Vi var noga med att se till så att respondenterna var införstådda i att deras medverkan var frivillig och 

att de när som helst kunde avbryta samarbetet fram till studiens slutdatum. Gällande 

intervjutillfällena behandlades alla respondenternas konfidentiellt och kunde inte kopplas till någon 

person eller företag, förutom expertintervjun med Helena Karlsson som gav sitt samtycke om att all 

empiri från intervjun kunde användas som teori i studien samt i löpande text. Vi förbehöll oss rätten 

att använda svaren för uppsatsens ändamål och även kring detta bildades en överenskommelse med 

vardera respondent. (Langemar, 2008) 

 

6.11 Auditprocessen 
För att visa läsaren hur auditprocessen påvisat sig i denna studie har vi valt att använda oss av en  

bild för att kunna på ett visuellt sätt beskriva vardera steg och dessa innebär i processen. Varje steg 

förklaras mer detaljerat under varje underrubrik i kommande stycken. Auitprocessen är en del av hela 

metodprocessen och tar start vid litteraturstudiens genomförande och pågår parallellt med 

metodprocessen för uppsatsen fram till resultatets uppkomst.   
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Figur 5 

6.12 Innovationsteori 
För att belysa innovationsmognaden i diverse svenska organisationer behövde vi först och främst 

utföra en litteraturstudie baserad på de teorier och åsikter som respektive forskare inom ämnet hade 

tagit fram i egna studier. Det förekom en hel del likheter men även olikheter kring vilka komponenter 

som ansågs väsentliga för en innovativ organisation. Vi utgick även från sina tidigare erfarenheter 

inom ämnet och förde dem samman med som forskarna sagt och fick därefter fram den innovativa 

organisationen.  

 

Den slutgiltiga versionen av vår ‘innovativa organisation’ presenterades i form av en 

sammanfattande matris under tidigare avsnitt i arbetet under rubriken ‘förstudien’. Resultatet av 

litteraturstudien utgjorde sedan grunden för resterande arbete av studien samt auditprocessens 

helhet. 

 

6.13 Metod av audit 
Syftet med expertintervjun tillsammans med Helena Karlsson var inte bara för att bredda vår kunskap 

inom ämnet, men även att kartlägga de styrkor kontra svagheter med själva auditprocessen. Den 

insamlade data skulle i sin tur användas som grund till förbättring av processen samt ge vi en klar bild 

över hur diverse undersökningsmetoder påverkade en auditprocess när det kom till att presentera 

resultat, vilket Helena fått kunskap gällande hennes tidigare forskning. 

 

Intervjun med organisationerna gav kompletterande underlag gentemot vilken undersökningsmetod 

som ansågs mest eftertraktad att delta i utifrån uppsatsens syfte. Detta gav, utöver det som Helena 

presenterat i sin tidigare studie, stärkande data till studien.  

 

De nästkommande rubrikerna som visualiserats i figur 3 ovanför kommer inte att presenteras under 

metodavsnittet då det inte är genomförda än. De resterande rubrikerna är: 

 Material för audit 

 Hur prototypen används  

 Mätning av workshop 

 Återkoppling 

 

Dessa kommer istället att presenteras under slutsatsen som en del av uppsatsens slutskede. Dock 

valde vi att visualisera dessa delar i figur 3 för att ge läsaren en bättre förståelse över auditprocessen 

och dess syfte.   
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7. EMPIRI  
Under detta avsnitt presenteras den samlade empirin från respektive intervjuer genom studiens gång.  

 

7.1  Intervjuer 

7.1.1 Expertintervju 

Namn: Helena Karlsson 

Befattning: Doktorand på Mälardalens Högskola Eskilstuna, forskare inom ämnesområdet audit. 

 

Under intervjun återger Helena Karlsson sin syn på enkätundersökningar. Fördelarna kontra 

nackdelarna går att sammanställa utifrån det resultat som önskas uppnå. Enkätundersökningar är att 

föredra när det kommer till kvantitativa samt statiska mätningar och bör framställas väldigt enkelt 

men användas mer sällan. I avseende att genomföra audit kan det verka väldigt minimerande, 

workshop är då en spännande och intressant idé att förhålla sig till istället. 

 

Prototypen som framtagits kan innehålla en del brister och för att identifiera dessa är det väsentligt 

att fastställa tydliga syften samt mål. Att genomföra ovanstående steg kan resultera i en överblick om 

prototypen förmedlar allt det som önskas nå fram till deltagarna. Angående upplevelsen för 

användare anser Helena Karlsson att ”spelet/prototypen” är utmärkt för att fylla den funktionen. 

Beroende på tillvägagångssätt som önskas av kunden, enkätundersökning eller workshop, kan ett 

kombinerat alternativ av dessa vara en möjlighet att ha i åtanke. 

 

För att mäta resultatet av workshopen samt förståelsen ger Helena Karlsson förslag om att 

sammanställa en enkätundersökning, utformad som ett diagram, där deltagarna fyller i sin 

bedömning precis innan workshopen startar samt efter avslut. 

 

Vid test av prototypen anses rekrytering av respondenter/deltagare ske utanför 

innovationsprogrammet, där det existerar människor som inte besitter kunskap gällande detta ämne. 

Detta för att se hur anpassat det är för även den ”okunniga” att förstå. Utifrån detta ställs frågan 

gällande den nivå på spelet som bör läggas på och om flera nivåer är aktuellt att tillämpa längre fram 

allteftersom kunskapen hos deltagarna ökar. Helena Karlsson uppfattar ordet ”innovationskapacitet” 

som ett komplicerat ord. Det som istället kan användas och som ses som något lindrigare är 

begreppet; ’innovationsmognad’ om det ges en förklaring att termen används på ett metaforiskt sätt 

genom uppsatsen.  

 

Att det existerar affärsmöjligheter är sant, men frågan som måste ställas är vilka affärsmöjligheter 

uppdragsgivarna har för denna auditprocess. “Vem skapar efterfråga och vilka är kraven?” återger 

Helena Karlsson som frågor att se över för ett lyckat resultat. 

Som fortsättning på vårt arbete råder Helena Karlsson dem att hämta inspiration från specifika delar i 

hennes avhandling. Mikaels raw-model-of innovation är en modell som är väsentlig för uppsatsen 

genom att identifiera de aktörer som är inblandade i projektet. Aktörerna som identifieras kan tänkas 

omfatta nedanstående parter: 

 Användare, de som kommer använda sig av prototypen som skapas. 

 Kund, kan även i detta avseende presenteras som deltagare i workshopen. 
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 Distributörer, i detta avseende är det uppdragsgivaren som ska arbeta med att sälja in 

workshopen  

 

7.1.2 Intervju 2, Mellanstora och stora organisationer 

Fem respondenter från tillhörande olika organisationer har kontaktats för att tilldela sin syn på 

undersökningsmetoder. Organisationerna är av varierande storlek och en del av dem är placerade i 

olika län.  

 

Respondent 1, mellanstor organisation i Södermanland 

Respondent 1 återger sin vision om undersökningsmetoder där den kvantitativa metoden, 

enkätundersökning innehåller en del brister. Bristerna som respondenten lyfter fram omfattar ifall 

deltagarna av undersökningen inte förstår innehållet i de frågor som ställs. 

En kvalitativ metod i form av telefonintervju är väldigt effektivt om de som undersöker samt 

respondenterna vid långa distanser emellan sig och kan resultera i en djupare konversation där även 

följdfrågor får möjlighet att ta plats. 

 

Den personliga favoriten enligt respondent 1 är workshop, detta avseende kunskap som sträcker sig 

längre än till att gälla en person som annars är förekommande i många andra intervjuer. För 

deltagande parter är denna metod givande. Nackdelarna som framkommer är att metoden är 

tidskrävande samt det faktum att deltagarna kan känna sig obekväma i att uttrycka sina åsikter inför 

en bredare publik. Men detta kan minimeras ifall respondenterna känner varandra eller om 

workshopledaren får dem att känna sig bekväma i varandras närvaro. 

 

Respondent 2, Stor organisation i Stockholms län 

Respondent 2 tilldelar sin syn på enkätundersökningar som effektiva och enkla att utföra, detta om 

frågeställningarna inte är alltför komplicerade att förstå. Om frågorna anses komplicerade finns 

risken att en egen tolkning av frågorna uppstår eller att de lämnas blankt. 

Kvalitativ metod i form av telefonintervju kräver tämligen snabba svar, om dessa inte skickats ut i 

förväg. Detta gör att metoden är bristfällig och inte att rekommendera ur respondent 2’s personlig 

åsyn, ett möte är därmed mer fördelaktigt i ett sådant syfte. Ur egen erfarenhet berättar respondent 

2 att workshop är en tidskrävande metod men som anses passande om en djupare analys skall göras. 

Detta allra helst avseende innovativt arbete, där metoden är högst lämplig att använda. 

 

Avseende den tid som en workshop tar, likväl som att förbereda som att delta i, är det väsentligt att 

redogöra för syftet av medverkan. Respondent 2 har flertalet gånger varit med i varierande 

workshop där syftet med medverkan inte framgått och det i slutändan ansetts onödig lagd tid som 

kunde prioriterats på andra håll. 

 

Respondent 3, Stor organisation i Västra Götalands län 

Respondent 3 tillger sin generella syn på enkätundersökning som lämplig vid framtagande av 

statistiska underlag men där den ur andra avseenden, som djupare förståelse, anses olämplig. Vid 

sådan förståelse bör istället telefonintervju eller personlig intervju tillämpas. 

Enkätundersökningar genomförs aldrig, enlig respondent 3, med vidare eftertanke och svarar sällan 

på frågan ”varför”. Därav är detta ett tillvägagångssätt som inte är att föredra enligt respondenten. 
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Workshop som undersökningsmetod benämner respondent 3 som intressant och modernt, men 

tidskrävande vilket resulterar i att företag sällan har tid att avsätta gentemot ett deltagande. 

Chanserna kan tänkas öka om företaget i fråga som bedriver denna typ av undersökning är 

marknadsförda i positiv bemärkelse, då kan ett deltagande vara mer aktuellt säger respondent 3. 

Respondenten tillägger sina åsikter om att den yngre generationen har ett förhållningssätt till 

förnyelse som är mer mottagliga än hos den äldre generationen, som istället kan tänkas ha svårare 

att anpassa sig till digitaliseringen. 

 

Respondent 4, stor organisation Södermanland 

Respondent 4 talar om att de som organisation vill vara faktabaserade och bereda bra 

beslutsunderlag. Detta kan resultera i att en kombination av både kvalitativa samt kvantitativa 

metoder används för att i ett senare skede, avseende fördjupning, övergå till en workshop. 

Emellertid berättar respondent 4 att de själva använder sig av undersökningsmetoderna för att lösa 

specifika områden medan i andra sammanhang andra berörda utifrån organisationen anlitas för att 

utföra delar av undersökningen. 

 

När de kommer till kundernas behov eller deras eget arbetssätt berättar respondent 4 att de brukar 

göra uppföljningar via exempelvis kundresor som sedan ger uppkomst till fördjupningsfrågor som 

hanteras via workshops eller fokusmöten. 

Som stor organisation behöver de fokusera på alla undersökningsformer för att utveckla dess 

service,  tjänster samt varor talar respondent 4 om. 

 

Respondent 5, stor organisation i Stockholms län 

Respondent 5 tillger sin syn på enkätundersökningar som en enkel metod där respondenten själv står 

som ansvarig för när utförandet ska ske, detta beroende på vilken typ av undersökning.  

Telefonintervju anser respondent 5 som en god metod då tiden ges till mer utvecklande svar, men 

kritik framkommer i form av att metoden ändock är tidskrävande. Metodformen kan även bidra till 

en obekväm situation, att konversera över telefon, som gör att en omedveten barriär byggs upp och 

påverkar intervjun som helhet.  

 

Workshop är enligt respondent 5 den personliga favoritmetoden att delta i vid undersökningar, men 

även den som är svårast att få igenom på företag då de är oerhört tidskrävande. Utöver tiden så 

krävs det också en stor motprestation av företaget och där workshopledaren får kämpa för att få 

deltagarna att känna sig bekväma och därigenom öppna upp sig för diskussionsfrågor.   
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8. ANALYS & DISKUSSION 
8.1 - Hur kan en prototyp skapas för att undersöka organisationers 

innovationsmognad? 
Som tidigare nämnt i studien har audit många olika ansikten vars främsta syfte är att belysa och lära 

(Karlsson, 2015). I denna studie används auditprocessen för att kunna belysa och lära organisationer 

mer angående innovation inom den egna organisationen. För att detta ska ske måste prototypen 

designas för att kunna matcha syftet att belysa innovationsmognaden i organisationer.  

 

Impact, D och Nesta (2016) förespråkar visualiserande verktyg och detta har vi tagit hänsyn till för att 

kunna få fram de resultat som vi önskar uppnå med prototypen. Resultat där samsyn och diskussion 

ligger i fokus för att generera en större förståelse gällande innovation. Utifrån det Impact, D och 

Nesta (2016) förespråkar om att kunskap uppstår genom interaktiva processer är målsättningen för 

oss att välja workshop som undersökningsmetod. Utöver detta väljer vi att designa en prototyp i 

form av en spelplan vars syfte är att guida deltagarna genom alla undersökningsområden, som är 

kategorierna i den innovativa organisationen. Det som vi vill uppnå med prototypen är att utifrån det 

som Impact, D och Nesta (2016) förespråkar genom användandet, av både interaktiva diskussioner 

och visualiserande verktyg, skapa samsyn bland deltagarna gentemot deras egen organisation.  

 

Trots den kritik som uppstår från respondenternas sida angående att workshop är tidskrävande anser 

vi motverka detta genom att noga planera undersökningen och motivera dess innehåll väl för 

deltagarna. Genom att göra detta tror vi tidsinvesteringen anses vara värd den kunskap som 

förväntas uppstå. Utifrån det forskarna presenterar kring tjänsteinnovation anser vi att syftet i 

workshopen bör generera ett så högt värde att deltagarna ska känna att det är värt att investera sin 

tid. I detta avseende skulle det kunna sammanfattas som: 

 

Workshop + Tidsinvestering från deltagarnas sida = Värde i form av ny kunskap. 

 

Det vi menar är att deltagarna ska kunna få ut ett värde i form av högre nivå av kunskap eller ny 

kunskap. Enligt det Carlborg, Kindström och Kowalkowski (2013) motsvarar värde i olika former 

tjänstelogik, så länge deltagarna upplever att workshopen genererar något värde för just dem.  

 

Helena Karlsson (2015) som tidigare forskat inom området gällande audit sammanfattar tre 

väsentliga faser som bör ses över i en auditprocess för att kunna maximera dess användningsområde 

och effektivitet. Dessa tre steg presenterades i teoriavsnittet men presenteras ännu en gång, dock 

utifrån hur de har använts i denna studie.  

 Pre-assesment-phase 

I den första fasen utvecklar vi en bild av en innovativ organisation för att kunna ha en bas att utgå 

ifrån under workshopen. Litteraturstudien genomförs för att hitta komponenter som anses vara 

relevanta enligt forskare utifrån innovation med koppling till den egna organisationen. Vi väljer även 

att implementera sina egna teoretiska erfarenheter för att göra en bedömning på vilka komponenter 

som anses relevanta utifrån deras perspektiv likväl som forskarnas. Trots valet av komponenter 

existerar det risker med att dessa delar kanske inte är väsentliga i längden när det väl ska 

implementeras i workshopen. Därför utgick vi utifrån det Tidd och Bessant (2013) förespråkar om 

angående en slags filtrering, vilket oftast genomförs under idégenereringsfasen i processer. 
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 Assesment-phase 

I denna fas analyseras de utvalda komponenterna för litteraturstudien och ska tillsammans bilda den 

innovativa organisationen. Därefter ska deltagarna guidas och belysas kring de väsentliga 

komponenterna för den innovativa organisationen utifrån spelplanen i workshopen.  

Vi utgår från ett lärandeperspektiv och måste ta hänsyn till att komponenterna går att presentera på 

ett sätt som är lätt för deltagarna att förstå, oavsett kunskapsnivå gällande innovation. 

 

Helena Karlsson talar i sin intervju om vikten av att anpassa sin audit till deltagarnas kunskapsnivå. 

Helena syftar på att inte ha en alltför hög svårighetsgrad på innehållet i workshopen då det kan 

resultera i lägre engagemang samt sämre resultat. Detta kan även uppstå ifall kunskapsnivån för 

workshopen anses för enkel ur deltagarnas perspektiv. Ur detta sammanhang menas det att vi bör ha 

i åtanke att designa workshopen och spelplanen utifrån en flexibel struktur, som kan anpassas till 

deltagarnas kunskapsnivå för att generera bästa möjliga respons samt resultat. 

 

 Post-assesment-phase 

Vid avslutad workshop bör de sprickor i organisationen, alltså de delar som behöver bearbetas och 

förbättras visa sig och därmed  en möjlighet till vidare samarbete uppstå. Det som är väsentligt för vi 

i den här fasen är den feedback och återkoppling som ges från deltagarna i workshopen.  

Tidd och Bessant (2013) har en modell för deras syn på hur en arbetsprocess bör se ut, där de 

förespråkar återkoppling som en sista fas i alla projekt. Till detta väljer vi att implementera en 

enkätundersökning där deltagarna får fylla i sina tankar kring deras organisation ur ett 

innovationsperspektiv. Enkätundersökningen fylls i både innan och efter avslutad workshop för se 

om dess uppfattning förändrats. Ur detta görs en mätning på hur framgångsrik eller inte workshopen 

är utifrån deltagarnas perspektiv.   

 

Vad som vi lyfter fram med vår workshop är att deltagarna ska representera diverse avdelningar inom 

verksamheten. Deltagarna ska helst inte ha samma arbetsuppgifter utan här förespråkas mångfald, ju 

fler olikheter som ansluter sig till workshopen desto bättre.  Då det kan skapa bredare diskussioner 

utifrån diverse perspektiv, precis det som Ancona, Bresman och Kaeufer (2002) förespråkar kring 

mångfald inom grupper. Impact, D och Nesta (2016) och Hallgren (2009) nämner likväl detta som en 

väsentlig del i processen.  

 

Hallgren (2009) menar att auditprocessen kan generera bättre resultat ifall ett större antal deltagare 

är med. Forskaren nämner en bred involvering av medarbetare inom organisationen i positiv 

bemärkelse än det faktum att enbart fokusera på ledningsgruppen som deltagare. Detta tar vi till 

beaktning i studien vid utveckling av spelplanen.  

 

Beroende det breda spann på deltagare som sammansätts vid genomförandet av auditprocessen 

finns förväntningar om ökad diskussion. Detta ska i ett senare skede resultera i ökad förståelse 

beträffande innovation i den egna organisationen, precis det som Helena (2015) bland annat 

beskriver som syfte med en audit. Hela processen för hur prototypen skapas baseras och grundar sig 

i Hallgrens (2009) artikel om uppbyggnad av audits samt inspirationer från teorier som presenteras 

under teoriavsnittet. Enligt Hallgren (2009) finns det en grund bestående av fem delar för alla audits 

trots att en audit kan förekomma i olika former. Dessa presenteras nedan: 
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 Insamling av data 

 Analys av data 

 Redovisning av data 

 Skapa en strategi utifrån insamlad data för att möta det uppsatta målet 

 Återkoppling och ta lärdom av processen 

Grundprincipen för hur vi bär sig åt genom utveckling av denna auditprocess grundar sig i dessa fem 

steg som Hallgren (2009) presenterar men även det Karlsson (2015) berättar kring audit, vars faser 

diskuteras ovan.  

 

8.2 - Vilken undersökningsmetod anses mest eftertraktat för organisationer att 

delta i vid en audit? 
Helena Karlsson nämner under intervjun att enkätundersökningar är en väldigt effektiv metod för att 

samla in data i större skala. Dock anses det inte vara en passande metod när det kommer till att mäta 

en audit då resultaten kan verka minimerande och ge lägre kredibilitet. Trots att många audits är 

sifferbaserade och ofta mäts genom kvantitativa enkätundersökningar väljer vi att se över andra 

alternativ för att hantera detta. Utifrån ett lärandeperspektiv vill vi se ifall det finns andra 

undersökningsmetoder som kan vara mer effektiva än enkätundersökning kopplat till audit. 

 

SKL (2016), Sveriges kommuner och landsting, tilldelar allmänheten ett självskattningsverktyg som 

mäter hur innovativ en individ är, på enbart 10 frågor. Självskattningsverktyget existerar i enkätform 

och är öppen för allmänheten att ta del av gällande förändrings- och innovationsarbete. Vi anser dock 

att detta verktyg som SKL lanserar kräver viss förkunskap gällande innovation för att få ut så mycket 

som möjligt av undersökningen. 

 

Tanken med undersökningen är god då den ämnar ta reda på innovationsförmågan men brister i att 

endast bestå av tio frågor som ska kunna mäta detta fenomen. Vi anser inte den typ av metod som 

SKL använder i sin mätning är lämplig för denna studie baserat på det som andra forskare redovisar 

kring kvantitativ metod gällande mätning av audit. Som tidigare nämnd kan en kvalitativ metod 

uppge en ungefärlig skala precis som kvantitativ metod. Dock anses metoden mer attraherande att 

använda utifrån ett lärandeperspektiv då sociala interaktioner implementeras och brister med en 

kvantitativ metod, som exempelvis feltolkning av information undviks. Under intervjun med Helena 

Karlsson förespråkar hon en kombination av både kvantitativ- samt kvalitativ undersökningsmetod 

för att generera det resultat som vi önskar uppnå med workshopen. Under intervjuerna kan vi 

urskilja ett gemensamt intresse för vilken undersökningsmetod respondenterna föredrar utifrån ett 

lärande- och innovationsperspektiv. Även om workshop anses tidskrävande förespråkar 

respondenterna värdet i en sådan undersökning då det kan  generera ett högre värde för deltagarna 

än de andra formerna som kvantitativ metod innebär. 

 

Det som Kristensson, Gustafsson, & Witell (2014) talar om är ett faktum att människor sällan köper 

produkter enbart för ägandet i sig, utan köper produkter för att generera något sorts mervärde för 

sina behov. 

 

Respondent 1 beskriver sin personliga favorit av undersökningsmetod som workshop för att all 

kunskap inte existerar i en person utan i ett större antal. Däremot kritiserar respondent 2 den 
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metoden men förespråkar nyttan som kan uppstå vid en väl genomförd workshop. Anledningen till 

kritiken är för att de workshops hen blivit inbjuden till inte riktigt lyckats generera ett värde som 

ansågs nyttigt för hens deltagande. Dock anser respondent 2 att det finns stor potential bakom 

workshops utifrån ett lärandeperspektiv ifall workshopen är välplanerad och anpassad till 

deltagarnas nivå. Enligt Hallgren (2009) är det nya sättet att bemöta audit genom en kontinuerlig 

förbättring av innovation. Det forskaren syftar på är att deltagarna i en audit ska inspireras och 

generera ny kunskap i form av lärande. Detta går att återkoppla till det som respondent 1 och 2 

förespråkade med deras syn på workshops, att ett värde av exempelvis lärande bör uppstå genom 

workshop ifall den ska bedömas som lyckad. 

 

Respondent 5 förklarar sin positiva inställning till workshops även om det kan vara tidskrävande, 

både för deltagarna samt de som planerar workshopen. Respondenten anser att det största ansvaret 

ligger hos workshopledaren att guida deltagarna samt få dem att våga öppna upp sig och känna sig 

bekväma nog för att visa sitt deltagande. Respondent 5 förespråkar även kvantitativ metod som 

undersökningsmetod beroende på syfte med undersökningen. Dock ratas telefonintervju utifrån ett 

lärandeperspektiv då respondent 5 anser att en omedveten barriär byggs upp och information inte 

delas med på samma sätt som om det varit i verkligenheten. Detta är dock någonting som 

respondent 3 inte håller med om utan förespråkar hellre telefonintervju som en metod för att 

genomföra undersökningar och anser även att ett lärande kan uppstå utan någon som helst problem.  

Detta är någonting som kan jämföras med det Kristensson, Gustafsson, & Witell (2014) talar om 

angående ett värde för kunden, eller i detta avseende deltagaren i workshopen. 

 

Det är viktigt att kunna anpassa undersökningsmetoden efter de respondenter som ska delta i 

undersökningen, bland annat språket, hur syftet med frågorna presenteras etc. Bryman (2011) 

förespråkar även detta i sin checklista för kvantitativ- och kvalitativmetod. Respondent 4 anser att 

det inte räcker med enbart en av dessa undersökningsmetoder utan förespråkar en kombinerad 

metod för att genomföra undersökningarna. Respondenten menar att en enkätundersökning kan 

användas för att sedan ha en uppföljning där mötet kretsar kring svaren till frågorna. Detta går att 

koppla till det Helena Karlsson förespråkade i sin intervju gällande undersökningsmetoder när det 

kommer till audit.  

 

8.3 - Vilka beståndsdelar är viktiga i en innovativ organisation? 
I denna uppsats genomförs en litteraturstudie där vi undersöker vilka väsentliga delar som enligt 

forskare bör involveras i en innovativ organisation. Genom att skapa en bild av den innovativa 

organisationen förenklar det vilka områden som bör undersökas och belysas i avseende att öka 

kunskapsnivån för deltagarna i workshopen. Precis som Hallgren (2009) förespråkar uppmuntras 

användning av diverse material för att främja samsynen och förståelsen kring den innovativa 

organisationen vilket vi i denna studie gör genom en litteraturstudie. Genom att bryta ner 

komponenterna, analysera dem och presentera dem på ett visuellt sätt kan det underlätta 

förståelsen för alla deltagarna oavsett tidigare kunskapsnivå kring innovation inom den egna 

organisationen. 

 

De huvudsakliga beståndsdelarna som presenteras utifrån litteraturstudien är sammanfattad i 

figuren här nedan: 
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Figur 6 

 

Komponenterna som presenteras i figuren ovan motsvarar det som flertalet forskare (se 6.4 

Operationalisering, den innovativa organisationen) anser i olika avseenden vara viktiga komponenter 

avseende innovation i organisationer. Begreppen som tas fram för vår syn på den innovativa 

organisationen innehåller ett antal huvudkategorier samt underkategorier som mynnar ut i varandra 

och är beroende av den ena och den andre på ett eller annat sätt. Det som menas är att alla dessa 

delar behöver integrera med varandra för att hålla den innovativa organisationen stadig och 

rullande. 

 

För att ge läsaren bättre förståelse om varför dessa komponenter väljs ut som delar i den innovativa 

organisationen placerar vi ut begreppen där de skapar den röda tråden utifrån ett lärandeperspektiv. 

Samtidigt kommer respektive del analyseras utifrån litteraturstudien, innovationsperspektiv samt det 

som forskare presenterar i deras tidigare studier kring området. 

 

8.3.1 Organisationsstruktur 

Vi anser att organisationsstruktur är en väsentlig del inom den innovativa organisationen. Detta dels 

på grund av våra tidigare teoretiska erfarenheter från utbildningen, innovationsprogrammet på 

Mälardalens högskola samt det Tidd och Bessant (2013) förespråkar om tyngden bakom en innovativ 

organisationsstruktur. Enligt forskarna ska en innovationsstruktur vara så flexibel som möjligt för att 

kunna möta marknadens utmaningar och hot. På så sätt kan organisationer fortsätta växa och vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Mintzberg (1992) presenterar två primära strukturer som kommer 

på tal i många sammanhang inom innovationsvärlden, den mekaniska- kontra organiska 

organisationsstrukturen. 
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Tidd och Bessant (2013) beskriver att den hierarkiska mekaniska strukturen efterliknar en pyramid 

där maktfördelningen sker uppifrån och nedåt. Alla beslut angående organisationens interna system 

som exempelvis strategier, regler etc. tas av ledningen som sitter på toppen av pyramiden. 

Däremellan finns det talesmän, mellanchefer som för beslutet vidare till de anställda inom företaget, 

alltså de längst ner i pyramiden. Den organiska strukturen däremot innebär processer och strukturer 

som inte riktigt är standardiserade som den mekaniska strukturen (Lam, 2000). Här anpassas det 

mesta av strukturen utifrån individers kunskap och de mål som sätts upp för respektive projekt inom 

organisationen. Med andra ord finns det en ledning men istället kretsar allting runt och alla arbetar 

på samma plan, i en horisontell linje (Tidd & Bessant, 2013). 

 

Ur ett innovationsperspektiv anser Tidd och Bessant (2013) att den organiska strukturen genererar 

ett högre värde för organisationen i längden och i detta avseende menas inte gällande ekonomi utan 

mer ett värde för de anställda inom organisationen. En flexibel struktur som fokuserar på 

problemlösning och främjar kreativitet samt förespråkar egna initiativ och ökad idégenerering. På så 

sätt resulterar det i kreativa medarbetare som tar egna initiativ utifrån organisationens normer och 

värderingar. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Vi anser utifrån de teorier som Tidd och Bessant (2013) och Lam (2000) har presenterat kring 

organisationsstrukturen, att detta är stommen för hela innovativa organisationen som efterliknar 

stammen på ett träd. De andra begreppen och förgreningarna uppstår från organisationsstrukturen 

som grenarna och löven till stammen på trädet. Ur detta avseende gynnar det deltagarna att förstå 

vilken organisationsstruktur deras egen organisation avspeglar samt vilken struktur som egentligen 

passar deras arbetssätt bäst. Precis som Hallgren (2009) belyser kan det vara till fördel med en viss 

kompetensnivå innan nästa steg i processen tas i beaktning.  

 

8.3.2 Organisationskultur 

Organisationskulturen är grundligt någonting som genomsyrar hela organisationen, lite som skrivna 

och oskrivna regler. Det gäller normer, hur anställda bör tänka samt agera och en anda om hur saker 

och ting fungerar inom organisationen. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

I tidigare stycke förklaras det lite kort kring det syfte en innovativ och kreativ kultur inom 

organisationen bör innehålla. Det absolut främsta som både Tidd och Bessant (2013)  och Leonard 

och Swap (2005) förespråkar är en passande kultur som främjar kreativiteten hos individer inom 

organisationen. Tidd och Bessant (2013) refererar till företaget, Google som en inspirationskälla när 

det kommer till organisationskultur. Det de menar är att Google har en öppen kultur som tillåter 

misstag, uppmuntrar till kreativitet och ett annorlunda tänk, någonting som även kan benämnas att 

tänka utanför boxen. Företaget uppmuntrar även medarbetarna till att arbeta på egna projekt 

kopplat till sina egna intressen där ungefär 15% av arbetstiden går till att fokusera på utveckling av 

sina egna projekt. Det Leonard och Swap (2005) samt Tidd och Bessant (2013) syftar till med sina 

teorier är att arbeta konstruktivt med kulturen inom organisationen för att skapa en kreativt 

främjande och förlåtande miljö . Kulturen bör i detta avseende ur ett innovationsperspektiv visa sina 

medarbetarna att det är tillåtet att göra misstag, så länge ett värde uppstår utifrån misstaget. Detta 

eventuellt i form av  lärdom och/eller huvudsakligen forma nya vägar till problemlösningar 

(Johansson, 2004). 
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Av dessa ovannämnda anledningar anser vi att organisationskulturen bör vara den andra väsentliga 

delen att fokusera på när det kommer till den innovativa organisationen. Ur ett 

innovationsperspektiv är organisationskulturen en stor och väsentlig del då den redogör för 

kreativiteten på arbetsplatsen. Precis som Tidd och Bessant (2013) tillsammans med Leonard och 

Swap (2005) förespråkar anser vi tyngden bakom en öppen och kreativ kultur som uppmuntrar till 

kreativitet, vilket i sin tur ökar möjligheter för nya innovationer. Alla behöver inte vara kreativa men 

vi anser att en sådan kultur bör råda inom organisationer för att tillåta de som har den kreativa 

förmågan att använda den. Men oavsett bör medarbetare vara förstående för varandras olikheter 

och att alla har olika grader av kreativitet i sig men att allas prestationer är bra att notera. 

 

Lärande 

Vi anser  lärande som en ytterst viktig komponent till den innovativa organisationen utifrån ett 

innovationsperspektiv. Det handlar helt enkelt om ett mindset, alltså hur vi, människor ser på saker 

och ting. I det här fallet lärande och hur det implementeras inom organisationen. Alvesson och 

Svenningsson (2011) talar om det nyttiga lärandet som kan uppstå ur tidigare misstag, vilket menas 

med att lära sig från sina misstag ur ett perspektiv som kan generera nytta i framtiden. Det forskarna 

syftar på är att dra nytta av det negativa vilket i detta avseende är att våga ta risker och göra misstag. 

Vi anser att ur ett innovationsperspektiv, som en förgrening ur kultur-komponenten, att lärande kan 

främja kreativitet och öka innovationsmöjligheterna. Samtidigt som det anammas i vardagliga 

arbetsrutiner och mynnar ut i aktiva gärningar som exempelvis behandlar att föra loggböcker eller 

dokumentera sina tillvägagångssätt med diverse arbetsuppgifter.  

 

Tidd och Bessant (2013) presenterar hur ofta misstag uppstår när det kommer till innovation, både i 

tjänsteväg samt produktutveckling. Dock kan det alltid uppstå nya och förbättrade tankegångar och 

tillvägagångssätt ur tidigare misstag, så länge vi lär oss att göra om och göra rätt. (Tidd & Bessant, 

2013)  

 

Att fela är mänskligt men hur det bemöts är där vi anser den stora kärnan ligger och att det är en 

viktig del för organisationer att se över. Om medarbetare ständigt får negativ respons från varandra 

och/eller ledning när ett misstag sker kan det leda till negativitet och dåligt självförtroende. Vilket vi 

anser inte ger organisationen någonting över huvud taget mer än personal som mår dåligt och inte 

vågar släppa projekt som de inte klarar av.  

 

Multifunktionella team 

Detta begrepp väljer vi som en förgrening av kultur-komponenten just för att det även här bör vara 

en typ av mindset som implementeras inom organisationskulturen. Det vi menar är att tillföra tankar 

som att mångfald är bra. Att det faktiskt är en fördel med olika bakgrund, kompetenser och 

tankebanor när det kommer till ens arbetsprocesser. Många organisationer som vi själva varit i 

kontakt med idag, söker specifik kompetens när de kommer till utannonserade tjänster och 

mångfalden av dem söker folk med arbetslivserfarenheter på flera år. Men om vi är en grupp 

studenter som pluggat ett antal år inom en specifik genre som vi vill jobba med efteråt och vi inte 

tillåts komma ut på arbetsmarknaden och lära upp oss för att erfarenheten inte finns, hur ska vi då få 

chansen att lära, skaffa kompetens och möjlighet att utvecklas. Detta är ett exempel som vi menar är 

viktigt för organisationer att se mångfalden i också. Genom att organisationer tar in 
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nyutexaminerade och låter dem lära av de äldre, mer praktiskt kunniga så kan framtida arbetskraft 

säkras och en kultur som främjar olikheter, även i ålder, uppstå.  

 

Ancona, Bresman och Kaeufer (2002) presenterar en typ av ett multifunktionellt team vars namn 

refereras som ’X-teams’. Denna typ av team kombinerar gruppmedlemmarnas styrkor men samtidigt 

kompletterar varandras svagheter för att tillsammans på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå de 

uppsatta målen. På detta sätt kan gruppens styrkor utnyttjas samt svagheterna kompletteras vilket i 

sin tur leder till ett mer effektivt team. Detta är precis det som Cheung et al. (2016) anser är nyckeln 

till framtiden inom arbetsprocesser i organisationer ur ett innovationsperspektiv. Att utnyttja 

olikheterna hos individer, att se fördelarna med olikheterna människors kompetenser, erfarenheter 

och tankesätt. 

 

Tidd och Bessant (2013) förespråkar precis som Cheng et al. olikheterna inom ett team utifrån ett 

innovationsperspektiv då det kan leda till lärande och effektivitet inom gruppen. Forskarna visar de 

fördelar med att arbeta tillsammans i ett sådant team men varnar även för de nackdelar och hot som 

kan tänkas uppstå. Alla team är inte framgångsrika team och kan även i många fall vara misslyckande 

team (Tidd & Bessant, 2013). Dock kan detta förhindras genom att exempelvis ha en god ledare vars 

syfte är att guida och leda teamet, fungera som en bro mellan alla medlemmar för att lättare kunna 

utnyttja varandras kompetenser för att uppnå målen. 

 

Det vi ser med detta begrepp inom den innovativa organisationen, ur ett innovationsperspektiv är de 

potentiella fördelar som uppstår ur ett sådant samarbete där både lärande samt effektivitet uppstår. 

Trots de hot och nackdelar som uppstår med ett sådant team anser vi att detta är en väsentlig 

beståndsdel i  den innovativa organisationen. Just för tyngden i att arbeta tillsammans, utnyttja 

varandras kompetenser samt erfarenheter och lära sig av varandra för att tillsammans uppnå en 

högre kunskapsnivå. Det vi menar är att syfta till helheten snarare än särskilda individers egenskaper 

för att gynna organisationerna, att se ett multifunktionellt team som en sammansvetsad fungerande 

enhet med multikompetenser, bakgrund och tillvägagångssätt, precis som Ancona, Bresman och 

Kaeufer (2002) förespråkar med sitt X-team. 

 

8.3.3 Ledarskap 

I varje organisation, företag och team finns det ledare, som sägs är grunden för hela gruppens totala 

prestationsnivå och engagemang samt motivation (Leonard & Swap, 2005). Goleman (2000) tillägger 

att den primära uppgiften för en ledare är att uppnå de uppsatta målen och jaga resultat. Ur ett 

innovationsperspektiv anser vi att ledarskap bör ses som en primär del i innovativa organisationen då 

de anser att ledarskap är en stor faktor som kan styra motivation, kreativitet och innovation hos 

individer. Ur det perspektivet anser vi att detta är en komponent som bör belysas där deltagarna ska 

förstå vilka risker samt fördelar, beroende på typen av ledare, det kan generera för en organisation. 

 

Hamrin, Johansson och Jahn (2014) beskriver i sin studie en del olika principer hos den 

kommunikativa ledaren, som de kallar det, och förklarar även vilka möjliga hot utifrån ett 

innovationsperspektiv som kan uppstå ifall fel ledare tar över i arbetsprocessen. Det kan dels hämma 

motivation samt prestationsförmågan men i värsta fall även kväva kreativiteten och innovationen hos 

individen. Ifall rätt ledartyp tillsätts i diverse arbetsprocesser kan det enligt forskarna och Goleman 

(2000) främja kreativiteten och motivationen hos individer vilket i sin tur kan leda till ett mer 
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effektivt arbete inom organisationen. Precis som forskarna visar ser vi både hotet och möjligheterna 

med att belysa de olika ledartyperna för att kunna öka innovationsförmågan hos individerna och 

organisationen i sig. Både forskarna och vi är eniga om hur väsentlig komponenten ledarskap i sig är 

för innovation och de egna organisationerna.  

 

Self-efficacy (Motivation) 

Self-efficacy är en term som myntades i samband med motivation sen flera år tillbaka och innebär 

kortfattat ”tron på den egna förmågan”. Beroende på hög eller låg self-efficacy påverkas synsättet, 

engagemanget samt individens förmåga att hantera arbetsförmåga. Enligt forskare kan detta vara en 

stor tillgång för motivation och utveckling för både individen samt organisationen i sig. (Bandura, 

2000) 

 

Redan i tidigare stycke under både kultur och ledarskap diskuteras motivation ur ett 

innovationsperspektiv. I detta avseende ser vi, utifrån de teorier som Bandura (2000) presenterar 

kring motivation self-efficacy, hur väsentligt det är och hur detta genomsyrar hela strukturen, 

kulturen samt ledarskapet. Vi anser att det skulle gynna deltagarna avsevärt om de insåg hur viktig 

motivation samt self-efficacy är för dels deras egen utveckling men även organisationens utveckling. 

Bandura (2000) beskriver effekten med motivation och hur den kan smitta av sig på människor i 

närheten av  individen vilket kan skapa en kemisk reaktion. Självklart kan detta även vara någonting 

negativt beroende på hur vi behandlar self-efficacy. Ifall en individ har låg self-efficacy innebär det att 

individen kan ha svårt för att engagera sig samt erhåller en låg prestationsnivå genom 

arbetsprocessen. Detta kan exempelvis resultera i sämre resultat av arbete samt lägre 

prestationsnivå. Skulle en individ däremot ha en hög self-efficacy kan det ge raka motsatsen av 

exempelvis högre resultat samt högre prestationsförmåga. (Bandura, 2000) 

 

Vi anser att self-efficacy är  en förgrening ur kulturen men som samtidigt integreras med de andra 

komponenterna genom den innovativa organisationen för att kunna skapa en effektivare och 

stabilare struktur för hela organisationen, baserad på teorierna kring fördelarna kontra nackdelarna 

med self-efficacy.   

 

8.3.4 Nätverk 

Nätverk är en omtalad komponent som många forskare anser ha stor betydelse för innovation i 

organisationer. Hamrefors (2014) talar bland annat om ett värdenätverk, där olika organisationer 

utnyttjar varandras kompetenser och styrkor för att överleva marknadens förändringar. Det 

Hamrefors menar är precis det Tidd och Bessant (2013) beskriver om dagens innovationslandskap, 

att det inte ser ut som det gjorde förr. Idag krävs det högre kompetenser samt snabbare 

anpassningar för att överleva och lättaste sättet är att utnyttja de kompetenser som finns i 

organisationens externa nätverk. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

Nätverket kan exempelvis bestå av producenter, leverantörer, distributörer samt andra aktörer inom 

branschen. Det forskarna menar är att inte bara fokusera på organisationens inre nätverk mellan 

avdelningar men även sitt yttre nätverk där de nämnda aktörerna existerar. Utifrån detta ser vi 

nätverkande som en väsentlig del för innovation och organisationers framgång i en föränderlig värld, 

där det måste tas tillvara på det externa nätverk som finns. (Tidd & Bessant, 2013) 
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Externt fokus 

Chesbrough (2003) presenterar i sin studie olika typer av principer för open innovation men det är en 

utmärkande som tas upp i analysen för att stärka vårt val till denna komponent. Enligt forskaren är 

det så att alla smarta individer inte arbetar inom företaget vilket stärker det som Hamrefors (2004) 

samt Tidd och Bessant (2013) har beskrivit i sina teorier ur innovationsperspektiv. Det vi vill framföra 

och belysa, är att våga utnyttja de kompetenser som existerar i organisationens nätverk. Med detta 

menas alltså att våga se bortom sina gränser, leta efter hjälp utifrån, precis som att hyra in en konsult 

för att maximera effekten och effektivisera arbetsprocesserna inom organisationen. Vi syftar på att 

deltagarna i workshopen bör förstå vilka möjligheter som existerar med att arbeta på ett sådant sätt 

inom den innovativa organisationen. Istället för att fokusera på att ta sig från sitt nuläge till önskat 

läge själv kan vi hjälpas åt, eventuellt till och med underlätta dessa steg. 

 

8.3.5 Strategi 

Bakom varje framgångsrik organisation eller företag finns det alltid en god strategi som har tagit dem 

dit dem är (Burns, 2010). I tidigare stycke diskuteras det lite kort om hur organisationer kan utnyttja 

sina yttre nätverk för att kunna ta sig från sitt nuläge till det önskade läget. Inom detta ingår 

strategier som bör implementeras i arbetsprocesserna för att på ett så strukturerat sätt som möjligt 

kunna uppnå sina uppsatta mål. 

 

Vi ser strategi som ett självklart val att ha med som en av de stora komponenterna inom den 

innovativa organisationen just för att kunna påvisa det som forskarna har redovisat. Utan en 

strukturerad och god strategi kan vägen från nuläge till organisationens önskade läge bli svår och 

kanske till och med omöjlig i vissa fall. Tidd och Bessant (2013) beskriver att en god strategi bör utgå 

från organisationens vision samt mål som bas och därefter byggas på med komponenter analys av 

organisationens interna samt externa miljö, bra tidsplanering samt arbetsorientering och även god 

ledarskap. Hela strategin bör enligt Forslund (2013) ses som en pågående och föränderlig process, 

vilket menas med att vara förberedd på att förändringar alltid kan ske under processens gång.   

Vi ser strategin som den sista viktiga komponenten ur ett övergripande innovationsperspektiv vars 

syfte är att binda ihop alla delar i workshopen. I strategin bör bland annat passande typ av ledarskap 

tas i beaktning samtidigt som organisationens kultur och struktur bestämmer hur strategin ska vara 

utformad. Samtidigt kan strategin inkludera vissa externa kompetenser genom processens gång för 

att kunna effektivisera just en bit av processen. Vi anser att dessa komponenter tillsammans kan 

utgöra den innovativa organisationen utifrån deras syn. 
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9. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenteras först svaret på uppsatsens första syfte. Efter det ges en  vidare beskrivning 

gällande resterande delarna i auditprocessen, som inte behandlades under metodavsnittet. Därefter 

kommer uppsatsens andra syfte att besvaras.  

 

9.1 Verktyg för att undersöka organisationers innovationsmognad 
Det första syftet i kandidatuppsatsen handlade om att finna ett lämpligt verktyg för att undersöka 

organisationers innovationsmognad. Tack vare datainsamlingen från respektive intervjuer har det 

varit lättare att skapa sig en uppfattning över vilken metod som ansågs mest lämplig att använda 

utifrån uppsatsens syfte samt ett lärandeperspektiv.  

 

Många av alternativen för undersökningsmetod fick delade åsikter men samtliga respondenter var 

eniga om att workshop, utifrån ett lärandeperspektiv, kunde skapa ett högre värde i form av kunskap 

jämfört med de andra alternativen. Detta trots den kritik som lyftes fram om att den var 

tidskrävande och svår att genomföra då den kräver engagemang från många medarbetare. Då vi 

tidigare stött på Helena Karlssons problematik med enkätundersökningarna i hennes studie valde vi 

att frångå den undersökningsmetoden för att istället finna en annan lämplig metod som tillåter 

breddandet av förståelse för innovation. 

 

Men det vi vill förespråka workshop som verktyg då vi ser möjligheten till bredare interaktion och 

dialog mellan deltagarna jämfört med de andra alternativa metoderna. Som tidigare nämnt i studien 

berättar Impact, D och Nesta (2016) kraften i visualiserande verktyg. Detta tror vi kombinerad med 

det Hallgren (2009) förespråkar kring interaktion och diskussion mellan individer kunna skapa ett 

högre värde i form av kunskap för deltagarna.  

 

9.2 De sista delarna av auditprocessen 
I auditprocessen under metodavsnittet är det ett antal kategorier som inte behandlats då de inte 

genomförts än. Dessa har vi valt att beskriva nedanför för att påvisa dess vikt kopplad till 

auditprocessen. 

 

9.2.1 Material för audit  

För att så lätt som möjligt guida deltagarna genom den innovativa organisationen har vi valt att 

utveckla en prototyp, i form av en spelplan. Här tillåts deltagarna visualisera sina svar på post-it 

lappar, som de sedan sätter ned på spelplanen. Därefter tas vardera svar upp i turordning och förs 

fram för diskussion. 

 

Prototypen ska bestå av följande material: 

 1st Spelplan i flyttbar struktur. Varje kategori ska vara visualiserad på i ett A3-papper. 

Strukturen bör byggas upp efter ordningen på komponenterna för den innovativa 

organisationen, men ger frihet till valfri modell 

 Post-it lappar i stora lass 

 Ringklocka  

 Klistermärken som ska motsvara JA/NEJ 
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 Pennor för deltagarna för att kunna skriva och rita 

 

9.2.2 Hur prototypen används  

Prototypen används för att främst undersöka och reflektera gällande innovation inom den egna 

organisationen. Detta ska ske genom interaktion mellan deltagare från organisationens olika 

avdelningar eller arbetsområden. Under genomförandet av workshopen ska två workshopledare, 

med kunskap inom ämnet, innovation, guida deltagarna genom de olika stationerna på spelplanen. 

Stationerna speglar de olika kategorierna från den innovativa organisationen. 

 

Workshopledarna ska tillsammans med deltagarna lösa diverse dilemman/moment kopplade till 

respektive kategori under den innovativa organisationen. Interaktionen mellan deltagarna är hela 

syftet med auditen, då vi anser att samsyn och lärdom kan främjas genom diskussion samt 

interaktion. 

 

9.2.3 Resultat samt mätning av workshop 

 
Figur 7 

 

I detta avsnitt ges en vidare förklaring på hur mätningen av workshopen ska gå till vid en 

undersökning hos diverse organisationer. Figuren ovan visualiserar hur mätningen sker.  

 

För att få fram en återkoppling samt mätning gällande hur effektiv workshopen är har vi designat ett 

formulär för att på individuell nivå mäta deltagarnas reaktion. Deltagarna får fylla i formuläret innan 

påbörjad workshop samt efter avslutad workshop. Att använda sig av samma formulär anser vi vara 

ett bra sätt att bedöma kunskapsvärdet i workshopen samt eventuellt kunna påvisa de områden i 

organisationen som har utvecklingsmöjligheter. Den insamlade data från enkäterna kan även 

användas vid förbättringssyften av både spelplanen och workshopen i framtiden. Själva enkäten finns 

bifogad som ’bilaga 3’ i uppsatsen. 

 

I formuläret gör deltagarna en uppskattning av sin syn på den egna organisationen utifrån 

komponenterna i den innovativa organisationen. De frågor som ställs i formuläret ska besvaras så en 

sammanställning kan ske i ett diagram. Detta ska bidra till att göra det hela lättläsligt.  

 

Denna metod för att mäta audit eller i detta avseende, en workshop, var någonting som Karlsson 

(2015) beskrev i sin tidigare studie. Denna form av mätning var inspirerad från forskarens tidigare 

studie där forskaren utförde en liknande mätningsmetod för att mäta auditens effektivitet. Karlsson 

talade om att de flesta deltagarna oftast skattade sig lägre i mätskalan efter att ha uppnått en högre 
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kunskapsnivå gällande ämnet. Anledningen var, enligt Helena, att deltagarna oftast insåg 

verkligheten av hur ovanligt det var att deltagarna skattade sig högt när det handlade om innovation 

i sig, då innovation är någonting som ständigt förändras och utvecklas. (Karlsson, 2015) 

 

9.1.4 Återkoppling  

Resultatet av auditprocessen är tänkt uppkomma efter avslutad undersökning. Resultatet visar sig 

ifall deltagande organisation sökt vidare hjälp i form av konsulter för att ändra sina arbetsprocesser 

eller om de själva valt att driva förändringar inom verksamheten. För att få reda på detta bör en 

återkoppling till alla deltagande organisationer göras någon/några månader senare för att se hur de 

ställt sig till det som skedde under workshopen. Detta är någonting som Tidd och Bessant (2013) 

förespråkar som en viktig del i alla sorters processer. Återkopplingar kan både generera nya idéer och 

förbättra processen inför nästkommande projekt i framtiden. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

9.3 Orsakssamband 

Figuren nedan ger en bild över hur vi ser på sambanden mellan de olika momenten och vilken 

betydelse de har för hela auditprocessen.  

Figur 8 

Workshop  

Workshopen är vald av vi för att flertalet deltagare ska kunna delta och med hjälp av varandra lyfta 

diskussioner. Den valda undersökningsmetoden ska bidra till ökad förståelse och samsyn hos 

deltagarna än om undersökningen istället skett i enkätbaserad form. Avseende spelplanen som 

presenteras i nästa steg är workshop en passande metod för den typen av underlag.  

 

Spelplan  

Spelplanen är vald för att på ett lättsamt men ingivande sätt guida deltagarna genom vardera 

kategori inom den innovativa organisationen. Den är utformad för att ge plats åt post-it lappar och 

andra material som tillåter deltagarna att vara kreativa i sina svarsutföranden. Den ska vara grunden 

för att, nästa steg som handlar om, interaktion ska vara möjlig.  

 

Interaktion 

Genom interaktion anser vi att lärande lättare kan uppstå. Lärandet uppstår oftast via diskussioner 

och i detta avseende den egna organisationen mellan deltagarna och när diverse likheter kontra 

olikheter visas. Precis som Kristensson, Gustafsson, & Witell (2014) berättar kan interaktion och 

diskussion bidra till ökad förståelse i de flesta situationerna. De övningar/diskussionsfrågor som 

kategorierna tar upp tillåter interaktion mellan deltagarna och leds av workshopledaren. 
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Förståelse 

Vi har valt ett antal övningar som inte direkt kan kopplas till innovationsarbete utan det kan 

exempelvis handla om att lösa ett problem. Problemet kan i efterhand visualiseras till att gälla 

arbetssätt inom organisationen och påvisa hur det kan hanteras och vilka positiva effekter det har. 

Förståelsen är tänkt att uppstå hos deltagarna när workshopledaren kopplat dessa problem till 

verkliga scenarion som kan tänkas ske inom organisationen. 

 

Lärande  

Lärandet kommer när vardera deltagare har förstått innebörden av hur väsentlig deras prestation är 

för innovationsarbete inom organisationen. Lärandet är ingenting som kan förutbestämmas när det 

sker, det kan ske under workshopens gång eller efter om deltagarna exempelvis ändrat sina 

arbetsuppgifter eller synsätt på särskilda delar inom kategorierna. Det ses av oss som en successiv 

process som sker hos respondenterna och som kan framkomma varierande beroende på person.  

 

9.4 Workshop/Spelplanen 

Uppsatsens andra syfte handlade om att utveckla innehållet i den metod som skapas för att 

undersöka innovationsmognad. Varje moment som presenteras här nedanför utgår ifrån det vi tagit 

fram inom den innovativa organisationen och påvisar de övningar som workshopen ska innehålla. De 

olika momenten kan relateras till deltagarnas situationer inom organisationer ute i praktiken och 

erhåller alla ett syfte. Genom detta anser vi möjliggöra en  lättare förståelse för hur innovation kan 

implementeras i arbetslivet.  

 

En mer detaljeras beskrivning över spelreglerna samt hur varje moment bör genomföras finns 

bifogad som ’bilaga 2’ i uppsatsen.   

 

STRUKTUR 

Syfte: Identifiera strukturen i organisationen utifrån deltagarna samt belysa positiva kontra negativa 

avseenden ur innovationssynpunkt. 

 

Moment: 

1. Alla deltagarna får ca 10 lappar var som symboliserar diverse egenskaper i en 

organisationsstruktur. Exempel på dessa egenskaper visas enligt bild längre ned.  

Därefter får vardera deltagare välja ut 6 av dessa alternativ som bäst beskriver deras 

organisation. 

2. I den runda ringen i mitten av spelplanen med ett streck rakt igenom kan deltagarna placera 

ut korten efter behag som bäst beskriver strukturen. 

3. Därefter diskuteras alternativen och workshopledaren separerar då alla egenskaper för att 

sedan belysa de olika strukturerna som existerar kopplat till den teoretiska referensram de 

känner till.  Exempelvis den mekaniska strukturen brukar kännetecknas enligt nedanstående 

egenskaper:  

 Stabil 

 Långsam kommunikation  

 Många chefsnivåer 

 Styrda arbetsprocesser  



49 
 

 

Medan den organiska brukar kännetecknas enligt nedan: 

 Få chefsnivåer eller inga alls 

 Effektiv 

 Flexibel 

 Snabb kommunikation 

 Snabba beslutstaganden 

När workshopledaren klustrar utifrån dessa två kategorier kan diskussionsfrågor ställas som bland 

annat behandlar potentialen bakom en blandad struktur och hur det kan påverka ur 

innovationssynpunkt.  

 

Diskussionsfrågor att ställa:  

1. Om en blandad struktur uppstått mellan likväl mekanisk som organisk ställs frågorna om hur 

deltagarnas syn på strukturen kan skilja sig åt?  

2. Funkar den nuvarande strukturen i organisationen, motivera gärna era svar? 

3. Vilken struktur är bäst ur innovations perspektiv och varför är det så?  

Figur 9 
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Figur 10 

 

KULTUR 

Moment 1:  

Inför denna korta övning ska workshopledaren få deltagarna att byta plats med varandra.  

 

Syftet med detta moment är att visualisera brytandet av ett mönster och se hur det kan påverka 

deltagarna.  

Ur innovationssynpunkt och vad beträffar den kreativa förmågan är det positivt att inte fastna i 

invanda mönster och detta skall denna enkla övning påvisa. 

 

Moment 2:  

Inför detta steg går spelledarna igenom 5 snabba frågor där deltagarna får svara ja eller nej med sina 

klisterlappar på spelplanen. Dessa frågor utgår från invanda mönster samt beteenden och skall få 

deltagarna till diskussion och insikt gällande dess betydelse för kreativitet inom organisationen.  

 

Frågorna som kommer ställas av workshopledaren är dessa:  

 
Figur 11 
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Figur 12 

 

Lärande  

Syftet med denna övning är att skapa förståelse om att lära sig av varandras misstag. Att genom 

dokumentation och översikt gällande problem kan lärdom uppstå och en lösning så småningom 

presenteras. Workshopledaren ska få deltagarna att inse det är okej att göra misstag, så länge 

lärdom och nya idéer uppstår från det.  

 

Moment: 

Deltagarna delas upp i två eller tre grupper där de i sin tur ska lösa ett problem under en 

förutbestämd tid. Hinner de inte lösa problemet skickas problemet vidare till nästa grupp. Alla 

deltagarna får iaktta varandra för att senare eventuellt kunna lösa problemet.  

 

Detta lösningsmoment ska visualiseras med verkligheten och hur organisationer kan arbeta med 

dessa typer av problem när de uppstår och hur ett positivt förhållningssätt till dem kan bearbetas.  

 

Diskussionsfrågor om hur de själva ser på detta och hur de fungerar hos dem i praktiken ska framgå 

som en del av övningen.   

 

Multifunktionella team  

Syftet med momentet är att inse väsentligheten gällande tillvaratagandet på varandras olikheter. 

Olikheter är någonting positivt som kan bidra till goda resultat och effektivitet.   

 

Moment:  

Deltagarna delas upp i grupper om två där ett case presenteras enligt nedan:  

Tänk dig att du är fast på en öde ö och ni tillsammans ska skriva en lista på saker som är nödvändiga 

att ha med sig. Tillsammans i gruppen ska ni lista dessa saker och sedan presentera i mitten på 

spelplanen för alla att se.  

 

Efter den första övningen är gjord och deltagargrupperna lagt varsina listor i mitten på spelplanen 

med saker de skall ta med sig så görs övningen på nytt men denna gång med en annan vinkel. Denna 

gång får alla deltagare varsin kategori som de ska förhålla sig inom. 
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Exempelvis: 

Grundläggande behov- mat, dryck 

Sekundära behov-  

Sociala behov 

 

Efter del två av detta moment är gjort ska en jämförelse mellan dessa två listor ske och 

nedanstående diskussionsfrågor ställas:  

 Skiljer de två listorna sig någonting åt, hade kategorierna någon roll? 

 Fick alla åsikter lyftas fram i den första övningen eller var det någon som försvann längs 

vägen? 

 Hur ofta tänker ni på och arbetar mellan gränserna inom organisationen? 

 

LEDARSKAP  

Denna övning är inspirerad från Metodbanken (2014) och har gjorts om för att anpassas till 

momentet. 

 

Syftet med övningen är att utifrån de nämnda påståenden, utifrån ett ledarskaps-perspektiv 

diskutera, skapa förståelse och samsyn för olika ledartyper som kan tänkas existera inom 

organisationer. 

 

Moment: 

Vid övningens början har spelledarna ett antal påståenden som deltagarna ska ta ställning till. I 

rummet där i befinner oss ska tre områden markeras ut som ska motsvara exempelvis: 

 Ingenmansland, där deltagarna inte har en specifik åsikt om påståendena 

 Ja-landet, där deltagarna tar en positiv ställning avseende påståendena 

 Nej-landet, där deltagarna tar en negativ ställning avseende påståenden 

Påståendena som exempelvis ställs är nedanstående:  

 

 En ledare bör vara strikt?  

 En ledare bör vara motiverande?  

 En ledare bör vara kommunikativ?  

 En ledare bör vara öppen med sina känslor?  

 En ledare bör vara coachande? 

 En ledare bör vara strukturerad?  

 En ledare bör känna sina medarbetare väldigt väl?  

 En ledare bör inte skapa vänskapliga band till sina anställda?  

 

Under tiden som alla deltagare tar ställning till dessa påståenden och motiverar sina val, skriver den 

ena workshopledaren ned det svar som fått flest röster i en persona som efter detta moment ska 

motsvara den ledare “de söker”.  

 

Därefter kan diskussionsfrågor ställas som berör nedan:  

 Är detta en ledare ni kommer i kontakt med i er verksamhet idag?  

 Vad tror ni fördelarna kontra nackdelarna med en sådan här chef är?  

 Vem är den “perfekta ledaren” enligt er?  
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Figur 13 

 

 

Self-efficacy (motivation) 

Syftet med detta moment är att försöka uppmuntra till mer komplimanger samt inse värdet av 

att motivera varandra.  

 

Moment: 

Deltagarna får skriva ned och beskriva vad som gör dem motiverad i deras arbete. Detta besvaras på 

post-it lappar som sedan fästs på spelplanen och tas sedan upp till diskussion där målet är att 

tillsammans kartlägga de faktorer som kan motivera, utifrån ett innovationsperspektiv.  

 

Diskussionfrågor:  

Hur ofta upplever ni får den motivation ni eftersöker?  

Hur anser ni att ni arbetar med motivation inom organisationen?  

Är detta något ni kan förbättra eller är ni nöjda så som det är?  

 

NÄTVERK  

Syftet med denna övning är att få deltagarna att identifiera deras nätverk för att sedan se hur pass 

mycket de faktiskt använder sig av externa aktörer för att effektivisera deras egen organisation.  

 

Moment:  

Detta görs via post-it lappar som ska placeras ut i cirkeln (nätverket) 

Diskussionsfråga: 

 Hur ofta är du i kontakt med era aktörer, kunder samt leverantörer för att kunna få hjälp med 

dina egna/organisationens arbetsprocesser. 
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Figur 14 

 

STRATEGI 

Syftet med detta moment är att deltagarna ska förstå den betydelse utsatta strategier har för att 

uppnå utsatta mål och att använda dessa som guide. Strategierna kan utgöras av diverse form och 

vara likväl kortsiktiga som långsiktiga.  

 

Moment:  

Detta moment syftar endast till att innehålla diskussionsfrågor. Detta för att lättare  

 

Diskussionsfrågor: 

 Hur ofta arbetar ni med strategier? 

 Brukar ni sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål?  

 Tror ni alla är medvetna om organisationens långsiktiga mål?  

 Har ni en framtidsvision?  

 Brukar ni ha uppföljningar?  

 

ÅTERKOPPLING 

Precis som Tidd och Bessant (2013) förespråkar kring återkoppling i processer anser vi tyngden 

bakom denna del av workshopen. Efter avslutad workshop kommer en uppföljning göras med 

deltagande organisation, någon/några månader efter, för att se om lärandet påvisat sig i någon form 

hos dem. Ofta kräver det en viss inkubationstid för att låta kunskapen vila och låta hjärnan bearbeta 

den nyfunna kunskapen. (Tidd & Bessant, 2013) 
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10. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Eftersom att innovation och audit är så pass breda ämnen anses vidare forskning kunna genomföras i 

framtiden. Som tidigare nämnt består denna studie av två delar där denna första del ämnar fokusera 

på utvecklingen av auditen och själva prototypen för att mäta innovationsmognaden. Den andra 

delen av studien ämnar fokusera på implementeringen av själva prototypen i organisationerna och 

beräknas vara genomförd VT2017. I detta avseende har vi redan avsatt tid och planering för vidare 

forskning inom ämnet samt utveckling av prototypen. Det skulle vara intressant att se hur prototypen 

i teorin kan skilja sig från praktiken då den ska implementeras inom organisationer och kunna 

genomföras praktiskt. Det skulle även vara intressant att testa prototypen i olika kontext för att 

kunna se möjligheter kontra brister.  

 

Vilka övriga faktorer uppstår under genomförandet av workshopen samt vad kan förbättras med 

själva processen för att anpassa prototypen till att matcha organisationerna i praktiken? Dessa frågor 

är några av de många intressanta som kan vara intressant att vidareforskas inom.  
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BILAGA 1 - TIDSPLAN  
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BILAGA 2 – KONCEPTET AV INNOVATIONSSPELET  
 

SPELREGLER för INNOVATIONSSPELET 
Workshopledare: 2st workshopledare som bör vara kunniga inom innovationsområdet  

Spelare: 6-10 spelare. Ålder: 16-99 Tid: 4 timmar eller en arbetsdag. 

Spelregel: Spelet är anpassat för alla deltagare oberoende kunskapsnivå kring ämnet, innovation. I 

grund och botten är spelets avseende att genom interaktion och diskussion belysa de olika 

komponenterna för att visa bilden av den så kallade ’innovativa organisationen’. 

 

Vid spelets början bör workshopledarna uppmuntra till egen åsikt och att det är okay att tycka olika. 

Detta är endast för organisationens bästa för att tillsammans komma överens om en samsyn 

gällande följande delar i den ’innovativa organisationen’. 

 

1. Svarsalternativ skrivs ner på post-it lappar som sedan placeras på spelplanen om inget annat 

anges av spelledarna. Därefter uppmuntras diskussion kring deltagarnas svar och post-it 

lapparna ska sitta kvar genom spelets gång för möjlighet till att återgå eller återkoppla till 

tidigare svar.   

2. 5-SNABBA: Där spelledarna går igenom 5 snabba frågor varav deltagarna får ta ställning 

genom att svara, ”ja” eller ”nej” med hjälp av sina klisterprickar som placeras ut på 

respektive svarsfält på spelplanen.  

 

”Innovationsbegreppet bör även belysas och diskuteras före spelet för att 

effektivisera lärandet genom spelets gång” 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATERIAL:  

 1st Spelplan i flyttbar struktur. Varje kategori ska vara visualiserad på i ett A3-papper. 

Strukturen bör byggas upp efter ordningen på komponenterna för den innovativa 

organisationen, men ger frihet till valfri modell 

 Post-it lappar i stora lass 

 Ringklocka (sån som finns på hotell, pling pling) 

 Klistermärken som ska motsvara JA/NEJ 

 Pennor för deltagarna för att kunna skriva och rita 

 En avslappnad miljö där deltagarna kan känna sig bekväma 

 Gärna lite fika och tilltugg 
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STRUKTUR 

Syfte: Identifiera strukturen i organisationen utifrån deltagarna samt belysa positiva kontra 

negativa avseenden ur innovationssynpunkt. Vilken struktur är bäst ur innovations 

perspektiv och varför är det så? Funkar den nuvarande strukturen i organisationen, varför? 

 

Moment: 

1. Alla deltagarna får ca 10 lappar som symboliserar alternativ av komponenterna i deras 

organisationsstruktur. Därefter ska 6 av dessa alternativ som bäst beskriver deras 

organisation väljas ut av respektive deltagare. 

2. I den runda ringen på spelplanen kan deltagarna placera ut korten efter behag som bäst 

beskriver strukturen för deras organisation, utifrån deras egen åsikt. 

3. Därefter diskuteras alternativen och spelledaren separerar då alternativen för att sedan 

belysa de olika strukturerna. Utgå från ett innovationsperspektiv där spelledarna berättar om 

potentialen bakom en blandad struktur. Diskussion bör ske kontinuerligt genom momentets 

gång.  

 

KULTUR "Never a failure, always a lesson" 

Syfte: Genom att integrera och visualisera hoppas det kunna skapa förståelse och samsyn. 

Deltagarna får dels inspireras av diskussions-seminarier samt utöva ett moment för att 

kunna visualisera vis tanke med misslyckande, att det även kan vara positivt. 

 

Rutin/kreativitet  

Moment: 

1. Hela havet stormar, tanken är att spelarna då exempelvis kanske ska byta plats. På något vis 

visualisera brytandet av mönstret. Detta kan ske lite då och då under spelets gång.  

2. 5-SNABBA: Där spelledarna går igenom 5 snabba frågor och spelarna får svara, ja eller nej 

med sina klisterlappar! (Därefter förklarar spelledaren anledningen bakom kategorier och 

innebörden av platsbytet) 

 

Lärande  

Moment: 

1. Spelarna delas upp i två eller tre grupper där de i sin tur ska lösa ett problem under en viss 

tid. Hinner de inte lösa problemet skickas problemet vidare till nästa grupp. Detta är för att 

kunna skapa en förståelse om att vi lärs oss av varandras misstag!  

- Förklarar att det är okay att göra misstag, så länge lärdom och nya idéer uppstår från 

misstaget.  

 

 Hur-frågan kan då i sin tur ställas, hur kan vi då göra för att få ut någonting positivt ur detta?!  

 Är det någon som klarar kluringen så kan vi fråga hur hen känner sig? Kontra hur de andra 

som misslyckades känner sig. 

 Hur kan vi då göra för att personen som klarade av kluringen samt de som inte klarade av 

kluringen ska kunna känna sig väl till mods oavsett?  
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MULTIFUNKTIONELLA TEAM “Diversity is good” 

Syfte: Belysa möjligheterna med att ta tillvara på varandras olikheter och perspektiv. 

Utnyttja varandras styrkor och kompensera för varandras svagheter för att tillsammans bli 

ett starkare team.  

 

Moment: 

Spelarna delas upp i två nya grupper.  
1. Tänk dig att ni är fast på en öde ö och ni tillsammans ska skriva en lista på saker som är 

nödvändiga att ha med sig. Tillsammans i gruppen ska ni sedan lista dessa saker.  
2. Efter denna övning är gjord och deltagargrupperna lagt varsina listor i mitten på spelplanen 

med saker de skall ta med sig så görs övningen på nytt men denna gång med en annan vinkel.  
 

Alla deltagare får en kategori som de ska förhålla sig inom, ex: 

 Fysiologiska behov 

 Trygghetsbehov 

 Sociala behov 

 Uppskattning 
 

Skiljer de två sig någonting åt, hade kategorierna någon roll? I den första övningen fick alla åsikter 

lyftas fram eller var det någon som försvann längs vägen? 

 
Moment: 

Efter övningarna är genomförda ställa en allmän diskussionsfråga: 

 Hur ofta tänker ni på och arbetar mellan gränserna inom organisationen? 
Att ta vara på varandras olikheter beträffande egentligen vad som helst kan lösningar uppkomma 

snabbare och bättre än vad man någonsin innan trott.  

 

Bild på färgad respektive svart/vit blomma som ska symbolisera följande: hur vacker blir inte 

blomman när färgerna tillsammans påvisar blommans vackerhet. 
 

LEDARSKAP  

Syfte: Tanken med övningen är att utifrån de nämnda påståenden, utifrån ett innovativt 

ledarskaps-perspektiv ska kunna diskutera, skapa förståelse och samsyn för de olika 

ledartyper som existerar inom organisationer. Genom att aktivt diskutera kan en ny 

kunskapsnivå uppstå.  

 

Moment: inspirerad från metodbanken.se 

En värderingsövning som syftar till att träna deltagarna till att se en fråga ur olika perspektiv. 

Och i detta fall blir det för innovativt ledarskap.  
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1. Vid övningens början har spelledarna ett antal frågor/påståenden som deltagarna ska 

ta ställning till. I rummet där i befinner oss ska tre områden markeras ut som ska 

motsvara exempelvis;  

 Ingenmansland, där deltagarna inte har någon specifik åsikt om frågan/påståenden 

 Ja-landet, där befolkningen tar en positiv ställning gentemot frågan/påståenden 

 Nej-landet, där befolkningen tar en negativ ställning gentemot frågan/påståenden 

 

2. Det existerar tre olika frågor/påståenden som presenteras efter varandra där 

deltagarna mellan varje fråga får ta ställning. Under varje påstående kan följdfrågor 

eller följpåståenden förekomma där deltagarna fortfarande kommer behöva ta 

ställning. Tanken är att deltagarna ska få argumentera och presentera just 

anledningen till att de valt som de gjort, skapa gärna en diskussion.  

 

Påståenden som exempelvis kan ställas är bland annat: 

 En ledare bör vara strikt? 

 En ledare bör vara motiverande? 

 En ledare bör vara kommunikativ? 

 En ledare bör vara öppen med sina känslor?  

 En ledare bör vara coachande? 

 En ledare bör vara strukturerad? 

 En ledare bör känna sina medarbetare väldigt väl? 

 En ledare bör inte skapa vänskapliga band till sina anställda? 

 

3. Därefter kan diskussionsfrågor ställas som berör nedan:  

Är detta en ledare ni kommer i kontakt med i er verksamhet idag?  

Vad tror ni fördelarna kontra nackdelarna med en sådan här chef är? 
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Self-efficacy (motivation) 

Syfte: Tanken med detta moment är att försöka uppmuntra till mer komplimanger samt värdet i att 

motivera varandra. Motivationen landar i hur pass individen upplever värdet i sin önskan.  

 

Moment: 

 Deltagarna kan få skriva ner och beskriva vad som gör dem motiverad inom deras arbete. 

Svaras på post-it. 

 Placera sedan svaren på spelplanen. 

 Motivera för svar och skapa sedan diskussion.  

 

5-SNABBA:  

 Diskussionsfrågor med perspektivunderlag fokuserad på grupp samt individ i sig.  

Exempelvis – hur anser ni att ni arbetar med motivation inom organisationen? Motiverar ni 

varandra samt ger komplimang för gott arbete?! Osv. 

 

NÄTVERK ”Alla smarta kompetenser jobbar inte inom företaget” 

Syfte: Det är viktigt att deltagarna förstår vikten bakom samarbete med sexterna aktörer för 

att ibland kunna underlätta problemlösning inom organisationen.  

 

Moment: 

1. Pointa ut organisationens nätverk. Samarbeta tillsammans i gruppen för att kunna pinpointa 

nätverket med diverse aktörer och leverantörer samt kunder. Detta görs via post-it lappar 

som ska placeras ut i cirkeln (nätverket) 

 

Öppen diskussionsfråga: 

 Hur ofta är du i kontakt med era aktörer, kunder samt leverantörer för att kunna få hjälp 

med sin egna/organisationens arbetsprocesser. (Utnyttjande och kvalitén av externt nätverk) 

 

STRATEGI 

Syfte: Tanken med momenten under denna kategori är att tillsammans skapa en samsyn över 

organisationens framtida visioner. Utvärdera organisationens nuvarande position samt hur vi 

tillsammans kan skapa en strategi för att gå tillväga för att nå dit, till vårt önskade läge? 

 

Moment: 

1. Det finns en produkt som deltagarna tillsammans ska förbättra. Men för att produkten ska 

kunna förbättras måste en strategi skapas och ett antal steg genomföras. Dessa moment kan 

vara de alternativ listade nedanför: 

 

 Omvärldsanalys 

 Anskaffning 

 Priskontroll 

 Montering 

 Testning  
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Deltagarna ska gemensamt diskutera och motivera för sina alternativ genom att gemensamt fylla de 

tomma rutorna på spelplanen och placera momenten i ordningsföljd för att kunna utveckla produkten.  

 

2. Diskussionsfrågor: 

 Hur ofta jobbar ni med strategier? 

 Brukar ni sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål?  

 Tror ni alla är medvetna om organisationens långsiktiga mål?  

 Brukar ni ha uppföljningar? 

 

 Vad är organisationens framtidsvisioner?  

 Är ni nöjda med er nuvarande position som organisation?  

 Hur ska vi göra för att tillsammans ta oss dit?  

 

ÅTERKOPPLING 

Precis som Tidd och Bessant (2013) förespråkar kring återkoppling i processer anser vi tyngden 

bakom denna del av workshopen. Efter avslutad workshop kommer en uppföljning göras med 

deltagande organisation, någon/några månader efter, för att se om lärandet påvisat sig i någon form 

hos dem. Ofta kräver det en viss inkubationstid för att låta kunskapen vila och låta hjärnan bearbeta 

den nyfunna kunskapen. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

 

THE END 
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BILAGA 3  - ENKÄT FÖR MÄTNING AV WORKSHOP 
Utifrån den innovativa organisationen som framtagits har ett antal frågor listats för deltagarna att 

besvara. Ovan några av frågorna kommer en begreppsförklaring ges för att förklara innebörden litet 

mer.  
 

 Organisationsstruktur avser den uppbyggnad organisationen har. En organisation kan ha 

olika typer av strukturer och kan exempel visas i hur många/få chefsnivåer som existerar, hur 

mycket ansvar alla medarbetare har osv. En passande struktur bidrar till stabilitet och styrka 

inom organisationen. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

1. Vi har en passande organisationsstruktur för att möta omvärldens förändringar? 

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls.  

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 Organisationskultur är någonting som genomsyrar hela organisationen och som alla 

medarbetare är verksamma under. Det är lite som oskrivna regler och kan beröra normer och 

hur man som anställd bör agera. Organisationskulturen påvisar ”hur saker och ting fungerar 

inom organisationen”.  (Tidd & Bessant, 2013) 

 

 

2 a) Vi har en organisationskultur som alla medarbetare är införstådda med?  

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

  

 

2 b) Vi har en organisationskultur som uppmanar sina medarbetare att vara kreativa. 

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

2 c) Vi är en organisation som ser möjligheter i varandras olikheter samt kompetenser vid 

gruppsammansättningar. 

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

3. Vi har passande ledare för respektive avdelningar/projekt som genomförs. 
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I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 

3 a) Vi är en organisation som arbetar med uppmuntran och  att se till varandras insatser 

samt berömma dem. 

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

4. Vi brukar använda oss av kontakter utanför organisationen för exempelvis hjälp vid 

utvecklingsarbete?  

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 

 Strategier kan beröra likväl kortsiktiga som långsiktiga mål inom organisationen. En strategi 

består oftast av flera steg och arbetas inte alltid i en rak linje. Kortfattat beskrivet så är en 

strategi en process som tar organisationen från punkt A till punkt B. (Tidd & Bessant, 2013) 

 

5. Vi brukar sätta upp tydliga strategier och mål inom organisationen?  

I vilken mån stämmer detta? Gradera ditt svar från 1-7, där 7 = stämmer väldigt väl, 4 = stämmer och 

1 = stämmer inte alls. 

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 

 


