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Förord 
 

 

 

Vi vill tacka alla som gjort denna studie möjligt. Samtliga respondenter som deltagit under 

intervjutillfällen och skapat en möjlighet att undersöka organisationen, Danderyd sjukhus 

innovation och framför allt innovationsavdelningen på Region Västmanland. Region 

Västmanland Innovation har varit till stor nytta under processen och gett oss ett väl bemötande 

under samtliga möten samt under mailkontakt.  

 

Förhoppningsvis kan läsaren få en bild av den påverkan kulturen kan ha på en organisations 

innovativa förmåga och använda den kunskapen för att skapa en positiv påverkan på sin egen 

organisation. 
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Research question:  

- How is innovation is addressed and managed within Västmanland 

county? 

- What hinders innovation from thriving with the organization? 

Purpose: Examine how organizational culture affects the innovative       

ability within the organization Västmanland county. This is to create a 

better understanding of the innovative ability in the public sector in 

Västmanland county aswell as in Sweden.  

Method: Qualitative case study with a deductive approach. To gather 

data semi-structured interviews were used.  

Conclusion: Many factors that have a proven influence on an 

organization's innovative ability are missing at Västmanland . There is a 

resource shortage within the organization and in similar organizations 

in Sweden and this shortage of resources has an impact on the culture. 

There is no agreement within the organization that innovation can create 

a value, which in turn creates a culture where innovation has difficulties 

to thrive. Innovative initiatives are not well addressed and have 

difficulty creating value because of the lack of support for innovation 

within the organization. In order for innovation to be an established part 

of the organization, there must be a shared vision and clear support for 

innovation within the organization. 
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Sammanfattning 

Datum: 1: a juni 2018 

Nivå: Kandidatuppsats  

Institution: Mälardalens Högskola 

Författare: Fredrik Eriksson & Filip Doder 

Titel: Innovationsfrämjande organisationskultur inom vårdsektorn 

Handledare: Annette Strömberg 

Nyckelord: Organisationskultur, innovationsfrämjande 

organisationskultur, offentlig sektor, innovation,  

- Hur bemöts och hanteras innovationsprojekt på Region 

Västmanland? 

- Vad hindrar innovation från att frodas inom organisationen Region 

Västmanland? 

Syfte: Undersöka hur faktorer inom organisationskultur påverkar den 

innovativa förmågan på Region Västmanland. Detta för att skapa en ökad 

förståelse kring innovationsförmågan inom den svenska offentliga 

sektorn. 

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. 

Empirisk data samlades in genom semistrukturerade intervjuer.   

Slutsats: Många faktorer som har en påvisad påverkan på en 

organisations innovativa förmåga saknas på Region Västmanland. Det 

finns en resursbrist inom organisationen och liknande organisationer i 

Sverige och denna resursbrist har en påverkan på kulturen. Det finns 

ingen enighet inom organisationen att innovation kan skapa ett värde 

vilket i sin tur skapar en kultur där innovation har svårt att frodas. 

Innovativa initiativ blir inte väl bemötta och har svårt att skapa något 

värde då det inte finns någon gemensam förståelse inom organisationen 

att innovation är någonting som man vill och ska arbeta med. För att 

innovation ska kunna bli en etablerad del av organisationen måste det 

finnas en delad vision samt tydliga stöd för innovation inom 

organisationen.  
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1. Inledning  

1.1 Beskrivning av kapitel  

I följande avsnitt kommer innovation att diskuteras ur ett globalt perspektiv följt av innovation 

och dess betydelse inom sjukvården. Efter det kommer ett kort avsnitt om Region Västmanland 

Innovation, som är deras innovationsavdelning och som sedan följts av en problembakgrund. 

Efter detta väntar en beskrivning av tidigare forskning som mynnar ut i det här arbetets syfte 

och forskningsfråga. Detta för att visa att vår studie har en infallsvinkel som är unik och inte 

har gjorts tidigare. 

1.2 Bakgrund          

1.2.1 Innovation 

Innovation har med tiden blivit mer accepterat som en stark påverkande faktor på vår omvärld 

och det är mycket troligt att den påverkan endast kommer öka i framtiden (Tidd & Bessant, 

2013). En innovation kan exempelvis vara en ny produkt, tjänst, affärsidé, arbetsprocess eller 

tankesätt. Det finns få begränsningar för vad en innovation kan vara, vad som krävs är att det 

är nytt och nyttigt. Det finns en växande medvetenhet hos beslutsfattare världen runt att 

innovativa aktiviteter är en huvudförare inom allt från ekonomiska framsteg och välmående till 

bemötande av globala utmaningar och hälsa (OECD, 2007). Det innovativa förhållningssättet 

och strävan efter att utvecklas blir mer och mer accepterat som en kritisk faktor för att kunna 

överleva i den ständigt förändrade omvärlden. Att sträva efter att arbeta innovativt räcker inte 

för att lyckas bli innovativ utan det finns en mängd faktorer som påverkar en organisations 

innovativa förmåga. En av dessa faktorer som har en kraftig påverkan är organisationskulturen 

(Tidd & Bessant, 2009). Att sträva efter att arbeta innovativt och lyckas med det är inte endast 

ett mål för vinstdrivande organisationer utan kan även vara attraktivt för icke vinstdrivande 

organisationer. 

1.2.2 Innovation inom offentliga organisationer  

Offentliga organisationers innovativa förmåga har under senaste åren legat hårt i fokus inom 

norden. Ett projekt vid namn innovationsbarometern initierades i Danmark av den danska 
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organisationen Center for offentlig innovation först år 2014 sen igen 2017 där en undersökning 

av offentliga organisationers innovativa förmåga genomfördes. Undersökningen genomfördes 

sedan i Norge samma år av organisationen KS. Sommaren 2018 startar för första gången en 

liknande undersökning i Sverige och studien som genomförs av Sveriges kommuner och 

landsting, SKL, innehåller två olika enkäter och kommer genomföras i samarbete med 

Mälardalsrådet, Göteborgs stad och Vinnova (SKL, 2018). Ena enkäten riktar sig mot 

förändringsarbeten under de två senaste åren och den andra enkäten fokuserar mer på 

organisationsstrategi och delas ut till ledningar och statliga myndigheter. I 

innovationsbarometern kommer organisationskultur inte ligga i fokus. Projektledare för 

innovationsbarometern Susanna Shaibu nämner vid mailkontakt att ”Som det lutar åt nu 

kommer frågorna kring innovationskultur att plockas bort från frågeformuläret på inrådan av 

våra statistikexperter här på SKL. Motiveringen att det är svårt för en person att göra en 

skattning av kulturen på en arbetsplats.” (Shaibu, 2018). Trots påstådda svårigheter att 

undersöka organisationskultur kommer denna studie med stöd av litteratur genomföra en 

undersökning på Region Västmanland där innovationsfrämjande organisationskultur ligger i 

fokus. 

1.2.3 Innovation inom sjukvård 

Det råder en överensstämmelse bland forskare inom den publika hälsosektorn att innovation 

även har en positiv påverkan på vården (García-Goñi, Morato & Rabalcaba, 2007). Det finns 

tydliga kopplingar mellan nyttjandet av innovativa processer i form av antingen teknologiska 

eller organisatoriska och samhällets hälsostatus och livskvalitet (García-Goñi, Morato & 

Rabalcaba, 2007). Sveriges befolkning har under senare år ökat kraftigt och människor lever 

allt längre (SCB, 2018). Denna befolkningsökning leder till att vården får högre press att 

utvecklas och optimeras. Innovationschef på Stockholm läns landsting Jakob Hellman beskriver 

att ”För att möta utvecklingen kommer våra verksamheter att allt snabbare behöva kunna 

tillgodogöra sig nya arbetssätt, bättre metoder och teknik till nytta för patienter och resenärer” 

(Hellman, 2016). För att främja och möjliggöra innovation inom sjukvården har interna 

innovationsstödsavdelningar formats inom olika landsting i landet. Dessa avdelningar ska 

stödja både interna idébärare i form av anställda inom landstinget och externa företag i 

utvecklingen och framtagandet av innovationer. En sådan avdelning, som är relativt ny finns i 

Region Västmanland. 
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1.2.4 LTV innovation   

Avdelningen, Region Västmanland Innovation, är likt innovationsavdelningarna på SLL avsatt 

för att ge stöd i utvecklingen av innovationer till interna idébärare och externa företag. I denna 

studie ligger fokus på de interna idébärarna. Detta stöd kan vara allt ifrån hjälp med att 

formulera idén och komma i kontakt med relevanta intressenter till att göra marknads- och 

behovsanalyser. Avdelningen ska inte endast kunna bidra med kunskap utan även resurser i 

form av en innovationsfond och andra inkubationsaktörer (LTV Innovation intervju, 2018). Vid 

utvecklingen av projekten följer innovationsavdelningen en formulerad innovationsprocess. 

1.3 Problembakgrund – Vad blir fel på LTV   

Innovationsavdelningen har under den korta tid som den varit aktiv gett stöd till drygt ett dussin 

interna idébärare inom region Region Västmanland. Dessa idébärare har olika anställningar på 

sjukhuset i form av allt från undersköterskor till överläkare. Under denna period har de 

innovationsprojekt som startats och drivits inte nått önskade resultat eller stannat upp på grund 

av okända anledningar.  

En tydlig vision med innovationsavdelningen finns där man strävar efter att främja 

innovationsförmågan inom organisationen som helhet och göra det möjligt för nya innovationer 

och tankesätt att förbättra vården inom Västmanland och vården över lag. Det problem som 

innovationsavdelningen presenterar är att det är någonting som hindrar innovationer att komma 

upp till ytan och när de väl gör det, hindras att nå önskade resultat. Under intervjutillfälle 

beskriver en av de anställda deras situation och motivet till varför denna studie genomförs 

som “Hur blir vi bättre på att ta emot idéer och att vilja få folk att komma med idéer?” (Intervju, 

Region Västmanland Innovation, 2018). Möjligheterna som finns ifall dessa problem först 

skulle identifieras och sedan förhindras är stora då de idéer och innovationer som anställda på 

Region Västmanland potentiellt kan ha skulle kunna ha en positiv påverkan på vården. 

1.4 Tidigare forskning – Vad finns inom området sen tidigare   

Litteratur som beskriver innovationsfrämjande organisationskultur presenterar olika typer av 

klimatdimensioner som har en direkt koppling till kreativitet och innovation (Hunter, Bedell & 

Mumford, 2007). För att få en bild av vad dessa olika dimensioner berör och vilka studier som 

presenterar resultat som stämmer bäst överens med verkligheten har två olika litteraturstudier 

kring ämnet undersökts i form av Climate for Creativity: A Quantitative Review och Building 

organisational culture that stimulates creativity and innovation (Hunter, Bedell & Mumford, 
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2007) (Martins & Terblanche, 2003). Hunter, Bedell & Mumford jämför 42 tidigare studier och 

kommer fram till slutsatsen att ”It is difficult to say with any certainty which of the many 

dimensions of climate found in the litterature is the most important influence on creativity and 

innovation” (Hunter, Bedell & Mumford, 2007, s70). Med förståelse för att det inte finns en 

exakt mall som presenterar vilka dimensioner som har störst påverkan på en organisations 

innovativa förmåga görs en avgränsning i denna studie och en specifik modell presenterad av 

Martins & Terblanche används. Dimensionerna Martins & Terblanche presenterar tas fram i 

samband med en litteraturstudie kring ämnet innovationsfrämjande organisationskultur. 

Dimensionerna i denna modell täcker dimensioner presenterade i en mängd annan litteratur 

kring ämnet bland annat Ekvall, Tidd & Bessant och Hunter, Bedell & Mumford och anses 

därför vara relevanta (Martins & Terblanche, 2003) (Tidd & Bessant, 2009) (Ekvall, 1996) 

(Hunter, Bedell & Mumford, 2007). 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad som hindrar innovationsprojekt inom Region 

Västmanland från att nå önskade resultat. Detta för att få en ökad kunskap kring den innovativa 

förmågan inom offentliga organisationer och se hur innovation behandlas och värdesätts. Syftet 

är även att presentera ett innovationsbidrag till Region Västmanland för att kunna skapa bättre 

förutsättningar för innovation inom organisationen. 

1.6 Frågeställning - Forskningsfråga  

- Hur hanteras och bemöts innovationsprojekt på Region Västmanland? 

- Vad hindrar innovation från att frodas inom organisationen Region Västmanland?   

1.7 Upplägg av uppsats / Uppsats Förfarande 

Uppsatsen är uppdelad i sju olika rubriker med följden Inledning, Teori, Metod, Empiriskt 

material, Analys, Diskussion och Slutsats. Innehållsförteckningen förenklar orienteringen i 

arbete och innan varje kapitel presenteras en kort kapitelbeskrivning som kort och koncist 

förklarar vad kapitlet innehåller. 
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2. Teori  

2.1 Beskrivning av kapitel 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som hanterats i denna studie. Teorierna 

används  

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Organisationskultur 

Organisationskultur definieras på många olika sätt inom litteratur. En relativt simpel definition 

som tydligt beskriver vad organisationskultur är presenteras av Lundy och Cowling som ”The 

way we do things around here” (Lundy & Cowling, 1996). Kultur beskrivs som det som fyller 

gapet mellan vad för regler och tillvägagångssätt som finns formulerad och undermedvetna 

normer och värderingar som människorna i organisationen delar (Martins & Terblanche, 2006). 

Organisationskultur innehåller många olika faktorer i form av beteende, värderingar, normer, 

känslor, spelregler och filosofier som individerna i organisationen delar (Martins & Terblanche, 

2006). Organisationskultur bestämmer vad organisationen som helhet har för värderingar och 

kan direkt kopplas till hur organisationen agerar och tar beslut. Vart en organisationskultur 

kommer från och hur den formas är genom antaganden som fungerat så pass bra i det förflutna 

att det generellt accepterats som godkända eller bra antaganden inom organisationen. När dessa 

antaganden om hur saker ska hanteras och värderas accepteras blir det i längden 

organisationskultur, eller ”The way we do things around here” som Lundy och Cowling beskrev 

det (Martins & Terblance, 2006) (Lundy & Cowling, 1996). Organisationskultur kommer inte 

endast från tidigare kunskaper och erfarenheter inom organisationen utan styrs även av 

värderingar och mål som den övre styrningen av organisationen fastsätter (Schein, 2010). 

Organisationskultur kan påverkas när nya mål sätts upp eller ny kunskap och erfarenhet blir en 

del av organisationen genom nya individer (Schein, 2010). 

2.2.2 Innovativ organisationskultur 

Att kultur inom en organisation har en kraftig påverkan på organisationens innovativa förmåga 

råder det överensstämmelse om inom litteratur (Tidd & Bessant, 2009) (Martins & Terblance, 

2003) (Ekvall, 1996). Organisationskultur påverkar en organisations innovationsförmåga och 

kreativitet på två sätt, sociala processer och grundliga värderingar (Martins & Terblanche, 
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2003). Sociala processer genom att individer lär sig vad för beteende som är accepterat och hur 

aktiviteter inom organisationen bör fungera. Detta skapar normer som adopteras av individerna 

inom organisationen. Normerna som skapas påverkar i sin tur de antaganden som individerna 

gör. Om individerna ska känna att det är acceptabelt att arbeta med innovation och kreativitet 

inom organisation måste normerna inom organisationen tillåta och stödja det (Martins & 

Terblanch, 2003). Det andra sättet organisationskultur påverkar innovation och kreativitet inom 

en organisation är grundliga värderingar. Grundläggande värderingar inom organisationen 

skapas är när värdering och antaganden blir en etablerad del av hur organisationen agerar. Till 

skillnad från sociala processer blir grundläggande värderingar en mer explicit del av 

organisationens kultur. Värderingar och antaganden blir till explicita beteenden och aktiviteter 

i form av hur man agerar, policys och tillvägagångssätt. Detta har en direkt påverkan på 

kreativiteten och den innovativa förmågan genom att detta blir en del av kulturen. Resurser 

läggs på utvecklingen av nya idéer och innovationer vilket visar för individerna vad 

organisationen värderar (Martins & Terblanche, 2003).    

 

Forskare inom området innovativ organisationskultur är dock eniga om att det inte finns en mall 

för hur en organisation ska främja sin innovativa förmåga (Martins & Terblanche, 2003) 

(Ahmed, 1998) (Tidd & Bessant, 2009) (Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy & Kilic, 2010). I en 

litteraturstudie visade det sig att det var bristande överensstämmelse inom forskning över vilken 

typ av organisationskultur som behövdes för att främja innovation (Martins & Terblanche, 

2003). Olika forskare presenterar olika typer av innovativa organisationer men det finns få 

empiriska studier, framför allt kvantitativa, som stödjer forskarnas fynd (Martins & Terblanche, 

2003). Däremot värderingar, normer och övertygelser är olika innovationsfrämjande 

klimatfaktorer inom en organisationskultur som har stärkts av empiriska studier (Nÿstrom, 

1990) (O´reilly, 1989) (Judge, 1997) (Ekvall, 1996). Dessa olika klimatfaktorer inom 

organisationskultur delas upp i dimensioner och Martins & Terblanche presenterar även 

determinanter för framgång inom dessa dimensioner (Martins & Terblanche, 2003).  

2.2.3 Dimensioner för innovationsfrämjande organisationsklimat 

På grund av litteraturens olika definitioner och varianter av en organisationskulturs olika 

dimensioner som främjar innovation hanteras i detta arbete Martins och Terblanches modell. 

Sju dimensioner inom organisationskultur hanteras av Martins och Terblanche (2003) och 

kopplat till dessa dimensioner presenteras delar av en organisation som har en påverkan på 

organisationskulturen. Till dessa organisationsdelar nämner skribenterna faktorer som har en 
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bevisad påverkan på en organisations kreativa och innovativa förmåga. Med förståelse för att 

litteraturen inte är enig om vilka av alla olika dimensioner som genom åren har presenterats 

stämmer bäst överens med verkligheten kommer dessa framgångsfaktorer hanteras. 

Dimensionerna som ligger som grund för framgångsfaktorerna är kundfokus, medel för att 

uppnå mål, interpersonella relationer, behov mål för anställda, ledarskap, strategisk vision och 

mål och ledningsprocesser (Martins & Terblanche, 2003). Som tidigare nämnt ligger inte 

dimensionerna i fokus utan det gör framgångsfaktorerna som är baserade på dessa dimensioner. 

Överst presenteras organisationsdelarna som är baserade på kulturdimensionerna. Under dessa 

visas framgångsfaktorer för innovation inom organisationsdelarna.    

 

Figur 1 Framgångsfaktorer för innovation och kreativitet inom organisationskultur (Bearbetning av Martin & Terblanche, 

2003) 

2.2.4 Strategi  

För att innovation ska bli en del av organisationen krävs det att det finns tydligt uppsatta mål 

och visioner. En organisations driv för att arbeta innovativt och kreativt skapas från 

organisationen delade vision att utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt. För att 

organisationen ska kunna främja och stödja utveckling inom organisationen behöver målen och 
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visionerna sikta mot framtiden. Att hela tiden sträva efter att hitta nya arbetssätt, produkter och 

tillvägagångssätt leder till en kultur som stödjer och uppmuntrar innovativt beteende. För att 

organisationens mål och visioner ska kunna påverka individerna inom organisationen måste 

dessa mål och visioner delas inom organisationen. Att endast ledningen har en syn på vart 

organisationen ska styras kommer inte leda till att individerna arbetar innovativt. Delas dessa 

målsättningar av samtliga inom organisationen skapas en kultur som främjar innovativt 

beteende. Det är även viktigt för individerna inom organisationen att gapet mellan den aktuella 

situationen och målet som organisationen arbetar mot förmedlas för att de ska kunna arbeta 

kreativt och innovativt. Innovation inom organisationens kultur ses som kaos inom riktlinjer. 

Organisationens ledning bör sätta upp tydliga mål och objektiv att arbeta mot men låta de 

anställda arbeta med stor frihet inom riktlinjerna för dessa uppsatta mål.  Målen och objektiven 

som sätts upp reflekterar organisationens värderingar och prioriteringar och har en tendens att 

antingen stödja eller hindra kreativitet och innovation. Anställda inom organisationen kommer 

genom de uppsatta målen och visionerna se att innovativt beteende antingen är någonting som 

uppmuntras inom organisationen eller någonting som inte önskas och bromsas. Det finns även 

en tydlig koppling mellan en organisations innovativa förmåga och den uppfattade 

meningsfullheten med målen och visionerna som sätts upp. Finns det en motivation och upplevd 

meningsfullhet med målen som organisationen arbetar mot kommer individerna inom 

organisationen arbeta mer kreativt och innovativt (Martins & Terblanche, 2003). 

2.2.5 Struktur 

För att innovation ska kunna frodas inom organisationen måste det finnas en flexibel och fri 

struktur. Medlemmarna i organisationen måste ha möjlighet att göra saker utanför sin arbetsroll.   

Likt organisationsstrategi speglar strukturer organisationens värderingar och detta kan antingen 

främja eller hindra innovation och kreativitet. Inom innovationslitteratur är 

organisationsstruktur ett väl diskuterat ämne som anses har en tydlig påverkan på en 

organisations innovativa förmåga. Typer av organisationer som har visat främjar innovation är 

organisationer som, till motsatsen av en hierarkisk struktur, har en platt struktur. En 

organisation med en hierarkisk struktur hindrar innovation och kreativitet. Denna typ av 

organisation som föredrar standardisering, specialisering och centralisering förhindrar 

flexibilitet inom organisationen vilket i sin tur begränsar innovation och kreativitet. 

Organisationer med en platt struktur där autonomi, frihet och flexibilitet värdesätts har visats 

skapa en organisationskultur som främjar innovation. Flexibilitet över strikthet och frihet över 

kontroll är mål för organisationens struktur som visat direkt påverkan på organisationens 
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innovativa och kreativa förmåga. Precis som beskrivet under strategi ska innovation inom denna 

kontext hanteras som kaos inom riktlinjer. Att ge anställda möjligheten att ta egna beslut och 

arbeta fritt inom de uppsatta riktlinjerna leder till en mer innovationsfrämjande 

organisationskultur. En organisationsstruktur där beslut tas snabbt har även visat påverka 

organisationens innovativa förmåga. Kan organisationen snabbt ställa om för förändring och 

inte förhindra eller bromsa nya utvecklingsinitiativ har organisationen större chans att skapa 

och implementera nya innovationer (Martins & Terblanche, 2003).  

2.2.6 Stödmekanismer  

Att det inom organisationen finns stödmekanismer är kritiskt för att innovation ska kunna bli 

en del av en organisationskultur. Visar organisationen att innovativt och kreativt beteende 

uppmuntras genom att till exempel belöna individer som tar innovativa initiativ sprids det och 

påverkar kulturen. Att belöna innovativt beteende reflekterar organisationens värderingar vilket 

leder till att individerna inom organisationen ser innovation och kreativitet som någonting 

värdefullt och positivt. Blir innovation någonting positivt i organisationen kommer fler våga ta 

liknande initiativ som tidigare visats bli belönade. Belöning som delas ut till individer som tar 

innovativa initiativ behöver inte vara extra pengar utan istället förmåner som i sin tur leder till 

ett mer innovationsfrämjande organisationsklimat. Innovation kan belönas genom autonomi 

eller möjlighet för personlig och professionell tillväxt.   Ett stort problem som finns inom 

organisationer är att det finns en vilja att stödja innovation och risktagande men belönar istället 

användande av välbeprövade metoder och felfritt arbete. Stödmekanismer kan även vara 

resurser inom organisationen. Finns det resurser i form av framför allt tid, information, 

teknologi och kreativa människor finns det större möjlighet för innovation inom organisationen. 

En organisationskultur som främjar innovation tillåter anställda att arbeta med innovation och 

kreativitet. Finns det möjlighet att på arbetstid arbeta med någonting utanför arbetsrollen har 

det visats bidra till organisationens innovativa förmåga. Innovation och kreativitet kommer i 

grund och botten från individer, organisationskultur stödjer eller hindrar endast dessa idéer. 

Kreativa och innovativa individer är ytterst nödvändigt för att nya idéer och initiativ ska komma 

upp i organisationen (Martins & Terblanche, 2003). 

2.2.7 Beteende som främjar innovation  

För att innovation ska kunna frodas inom en organisation behöver det finnas ett beteende inom 

organisationen som främjar innovation. Martins och Terblanche (2003) menar att beteenden 

som främjar innovation är att kunna hantera misstag och använda det som ett lärande moment 
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istället för att se misstag som ett misslyckande. I en organisation där det finns en negativ syn 

på misstag ignoreras dem, täcks upp eller till och med straffar personerna som är ansvariga för 

misstaget (Brodtrick, 1997) (Martins & Terblanche, 2003). Det är av stor vikt att individerna 

inom organisationen inte fruktar misstag utan att det finns en förståelse inom organisationen att 

misstag är ett tillfälle att lära ifrån och till nästa gång bli bättre. Kontinuerligt lärande och 

hantering av misstag menar Martins och Terblanche (2003) är kritiskt för att innovation ska 

kunna bli en del av en organisationskultur. Skribenterna nämner även att utveckling av idéer 

samt ett stöd för förändring måste finnas inom en organisation. När nya innovationspotential 

presenteras måste organisationen ha möjlighet att utveckla och implementera dessa 

innovationer inom organisationen. Ledningen inom organisation bör ständigt söka efter nya och 

mer optimerade sätt att arbeta på vilket leder till att förändring och förbättring blir en del av 

organisationen (Martins & Terblanche, 2003) 

2.2.8 Kommunikation  

För att innovation och kreativitet ska kunna frodas inom en organisation behöver information 

fritt kunna röra sig inom organisationen. En organisationskultur som stödjer öppen och 

transparent kommunikation byggd på tillit främjar kreativitet och innovation. Det ska finnas en 

öppen förståelse för hur arbete sker inom organisationen (Barrett, 1997; Robbins, 1996) Martins 

& Terblanche, 2003).    

3. Metod 

3.1 Beskrivning av kapitel 

I följande avsnitt beskrivs metoder som använts under studien för att besvara 

forskningsfrågorna och motivering kring varför metoderna valts. Kapitlet är uppdelat i tre delar 

i form av Insamling av data, Tolkning av data och Etiska överväganden. Insamling av data 

beskriver datainsamlingsmetoder i form av intervjutekniker, litteratursökning och teori för 

formning av intervjufrågor. Tolkning av data innehåller metoder kring hur det insamlade 

materialet har tolkats och hanterats. Etiska överväganden bemöter forskningsetik kring studien 

som helhet. Innan metodvalen motiveras presenteras en punktlista som beskriver momenten i 

detta arbete. En fördjupad beskrivning av momenten ligger som bilaga 1.  

3.2 Metodbeskrivning  
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- Kontakt med Region Västmanland Innovation 

- Insamling av teori 

- Forma intervjufrågor inför intervjuer med Idébärare 

- Kontakt med idébärare 

- Semistrukturerade intervjuer med idébärare 

- Kodning av empiriskt material 

- Semistrukturerad intervju Region Västmanland Innovation 

- Semistrukturerad intervju Danderyd Sjukhus Innovation 

- Analys av insamlat material.  

3.3 Forskningsdesign 

Detta är en kvalitativ fallstudie. Syftet är att beskriva och belysa situationen på Region 

Västmanland och ställa det empiriska resultatet mot studiens teoretiska referensram.  

3.4 Semistrukturerade intervjuer  

För att inte ha för stor intervjuareffekt öppnades intervjuerna med en öppen fråga utan att 

beskriva termer eller säga någonting som kan påverka materialet som respondenterna 

presenterar. Idébärarna fick öppet beskriva sin upplevelse hur det var att driva ett 

innovationsprojekt inom Region Västmanland. När respondenten berättat klart följdes en 

intervjuguide som formats från dimensionerna presenterade av Tidd och Bessant. Vid en 

semistrukturerad intervju förs diskussionen öppet och det finns ingen hård struktur som måste 

följas (Bryman, 2008). Semistrukturerade intervjuer kan definieras som en väldigt flexibel 

intervjuprocess (Bryman, 2008). Ingen specifik ordning på diskussionsämnena följdes utan 

intervjun var färdig när samtliga ämnen diskuterats. Även under diskussion kring de ämnen 

som valts låg fokus på att låta respondenterna lämna diskussionsämnet och prata fritt och ta upp 

ämnen som de var specifikt intresserade av eller kände starkt för. Det är viktigt att inte få 

tunnelseende för de ämnen som valts utan även vara öppen för att se andra samband (Bryman, 

2009). Intervjumallen användes därför endast som ett stöd för att täcka ämnen som låg i intresse 

men fokus låg på att hålla en dialog med respondenten och förstå respondenternas upplevelse.  

Den öppna frågan kring upplevelsen följdes upp av en intervjuguide uppdelad i olika kategorier. 

Dessa kategorier var baserade på dimensionerna inom en organisationskultur som främjar 

innovation presenterade av Tidd och Bessant (2009).   

3.5 Teori för datainsamling 

Olika dimensioner inom organisationskultur som påverkar en organisations innovativa förmåga 

presenteras inom litteratur. Det finns en brist på enighet inom litteraturen kring vilka 
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dimensioner som är bäst överensstämmande med verkligheten (Martins & Terblanche. 2003). 

Trots den spridda syn på organisationskulturens dimensioner finns det dimensioner som 

majoriteten av litteraturen på något sätt berör. Tidd och Bessant presenterar dimensioner och 

framgångsfaktorer för innovation inom en organisation (Tidd & Bessant, 2009). Dimensionerna 

som Tidd och Bessant nämner är tillit och öppenhet, utmaning och inblandning, stöd och 

möjlighet för idéer, risktagande och frihet. Tidd och Bessant nämner även framgångsfaktorer 

presenterade av högt uppsatta människor i framgångsrika innovativa organisationer. Vad som 

genomsyrar framgångsfaktorerna är att organisationen visar att innovation är någonting som 

eftertraktas inom organisationen, innovationsinitiativ blir väl bemötta och organisationen har 

resurserna och kompetensen att genomföra kreativa och innovativa förändringsprojekt. 

Samtliga framgångsfaktorer som presenteras går att placera in under dimensionerna som Tidd 

och Bessant tar upp (Tidd & Bessant, 2009).  

3.6 Formning av semistrukturerade intervjufrågor 

Eftersom det är finns en spridd bild på vilka dimensioner inom organisationsklimat som 

påverkar en organisations innovativa och kreativa förmåga formades intervjufrågorna relativt 

öppet. För att inte bli insnöad i någon litteraturs definition av dimensioner ställdes öppna frågor 

kring dimensioner som en mängd litteratur berör. Dimensionerna som frågorna formades efter 

presenteras av Tidd och Bessant (2009). En kombination av dimensionerna som presenteras 

och framgångsfaktorer framtagna av högt uppsatta individer inom framgångsrika innovativa 

organisationer användes som grund för intervjufrågorna. Operationaliseringen beskriver hur 

frågorna ställts för att beröra de olika dimensionerna. Tidd och Bessants (2009) dimensioner 

ansågs vara relevanta eftersom dessa dimensioner berörde ämnen som togs upp i annan 

litteratur. Kritik kring val av teori kan placeras här då ett bekvämlighetsval gjordes i form av 

att studielitteraturen valdes. Ett motargument för detta är att det inte finns en enighet inom 

litteratur vilka dimensioner som bäst beskriver verkligheten. Tidd och Bessant (2009) 

presenterar en bred bild av dimensionerna vilket leder till att det är en effektiv teori att använda 

som underlag till intervjufrågor.  

3.7 Litteratursökning 

För att hitta lämplig litteratur för denna studie har databaserna EBSCO HOST, Emerald Insight 

och Google Scholar använts. Sökorden som använts är innovationsprocess, kreativitet, 

motivation, entreprenörskap, ledarskap, organisation, organisationskultur, kultur, vård, 

innovation och motstånd. Böcker har även lånats från Högskolans bibliotek som har hittats med 
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hjälp av sökorden ovan. Tidigare kurslitteratur som presenterats under studiernas gång har även 

utnyttjats.  

3.8 Transkribering 

Vid kvalitativa insamlingsmetoder dyker svårigheter upp när det kommer till tolkning av 

material i efterhand. Eftersom stora mängder data samlas in under en kort tid föredrar forskare 

att spara materialet för att i senare skede med enkelhet kunna söka i och tolka materialet 

(Bryman, 2001). Den initiala tanken var att spela in intervjuerna genom både bild och ljud. 

Nackdelar med bildinspelning är att respondenter tenderar att känna sig obekväma vilket i sin 

tur påverkar det material som samlas in (Merriam & Tisdell, 2016). För att undvika att påverka 

materialet spelades intervjuerna endast in via ljud. Ljudinspelning har även det nackdelar då 

icke-verbalt beteende inte kan fångas upp vilket gör att materialet kan tolkas annorlunda 

(Merriam & Tisdell, 2016). För att bemöta den svagheten fördes anteckningar då dessa icke-

verbala beteenden som påverkar uttalandet dök upp. 

3.9 Tematisk kodning 

För att analysera det material som samlats in under de semistrukturerade intervjuer användes 

en tematisk färgkodning. Kvalitativa data kan vara tidskrävande att analysera då det på kort tid 

genererar stora mängder data (Bryman, 2001). För att på ett effektivt sätt kunna hantera den 

stora mängden data som samlats in organiserades materialet upp i fem olika rubriker som 

samtliga var baserade på Martin och Terblanches (2003) framgångsfaktorer för en innovativ 

organisationskultur. För att inte missa någonting i materialet som samlats in gjordes analysen 

individuellt och resultatet jämfördes sedan och argumenterades kring. Detta för att skapa en 

diskussion kring materialet och motivera varför specifika delar hamnar under vissa rubriker. 

Bryman (2001) nämner svagheter med tematisk kodning i form av att forskaren kan missa 

viktiga påståenden i materialet genom att endast fokusera på de ämnen som valts. För att inte 

fokusera för hårt på de fem framgångsfaktorerna togs ett sjätte ämne fram där intresseväckande 

påståenden som framkommit under intervjuerna samlades. För att inte respondenternas svar ska 

tas ur kontext och genom det vrida på den data som samlats in klipptes både frågan som ställts 

innan svaret och anteckningar som beskriver kontexten in i kodningsdokumentet.  

3.10 Urval  

Urval av respondenter (idébärare)  
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Cirka 10 idébärare har vänt sig till Region Västmanland Innovation med sin idé. En förfrågan 

om att få intervjua har skickats till samtliga, varav 4 stycken gick med på att intervjuas. Vi 

hoppades på att samtliga skulle tacka ja i hopp om att kunna generalisera resultatet i detta arbete 

(Bryman, 2013). Vi hade tur att de som tackat ja var både män och kvinnor i olika åldrar, samt 

att de alla har olika yrken inom vården, vilket betyder att de kan ses som ett representativt urval 

och ses som en miniatyr av Region Västmanland (Bryman, 2013). 

 

Urval av liknande organisationer   

Danderyd Sjukhus Innovation (DSI) 

En intervju har gjorts med Danderyds innovationsavdelning efter att intervjuer har gjorts med 

idébärare och analyserats. Frågor har formats efter analys med idébärare för att se om liknande 

problem har uppstått i Danderyd, och hur de i så fall har hanterat dem. Valet av just Danderyds 

Innovationsavdelning och inte någon annan var för att de har verkat under en längre tid och är 

en väletablerad avdelning. 

3.11 Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska forskningsprinciper (Bryman, 2011). Det 

finns olika kriterier för att uppnå en kvalitetsrik studie som har legat i baktanke i utförandet av 

denna studie. Nedankommande rubriker beskriver hur de olika kriterierna har bemötts.  

3.12 Sekretessavtal & Respondentvalidering  

Respondentvalidering  

För att försäkra oss om att vår uppfattning av vad intervjupersonerna har sagt är korrekt har vi 

använt oss av vad Bryman (2013) kallar för respondentvalidering. En redogörelse har skickats 

ut till intervjupersonerna utifrån vad de har sagt vid intervjutillfället där de fått godkänna eller 

göra ändringar om så har krävts innan vi som forskare har gått vidare med att analysera 

materialet. Detta har vi som forskare valt att göra för att inte ge en missvisande bild kring vårt 

valda område, och samt för att öka trovärdigheten för arbetet och resultatet.  

Sekrtessavtal 

För att de personer som har valt att delta i vår undersökning ska känna trygghet gällandes deras 

deltagande har etiska principer varit ett krav för oss som forskare. Ett avtal har skrivits under 

av båda parter innan respektive intervju gällandes informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2013). Detta har gjorts som tidigare 

nämnt för att deltagarna ska känna trygghet. Men för vår del som forskare gör detta avtal att de 

känner sig bekvämare att lämna information till oss som är viktigt för forskningens syfte och 

dess resultat. Uppgifter som lämnats ut till oss forskare kommer endast att användas i denna 

studie, och deras privata uppgifter förvaras konfidentiellt. För att öka trovärdigheten av studien 

har även en respondentvalidering av resultatet genomförts. Det resultat som presenterats i 

uppsatsen diskuterades med uppdragsgivaren i form av Region Västmanland innovation.  

3.13 Trovärdighet och autenticitet 

Vid en kvalitativ studie är validitet och reliabilitet viktiga begrepp som behöver bemötas för att 

det ska finnas någon relevans för studien. För att resultatet som presenteras ska vara relevant 

bör val och genomförande av metod för insamlade data vara förklarad och motiverad. Forskare 

som är inriktade på kvalitativa studier diskuterar dock ifall orden reliabilitet och validitet bör 

användas inom kvalitativa studier då de är kraftigt influerade av kvantitativa studier (Bryman, 

2001). Eftersom kvalitativa studier baseras på antaganden om verkligheten och inte är lika 

objektivt som kvantitativa studier används alternativa begrepp inom kvalitativa studier (Tisdell 

& Merriam, 2016). Några begrepp som inom kvalitativa studier behandlas istället för validitet 

och reliabilitet är trovärdighet och autenticitet (Stenbacka, 2001) (Davies & Dodd, 2002) 

(Seale, 1999) (Bryman & Bell, 2015). Trovärdighet delas upp i fyra kategorier vilka alla har 

motparter inom kvantitativa studier i form av extern validitet, intern validitet, objektivitet och 

reliabilitet. Dessa fyra kategorier är transferability, dependability, confirmability och credibility 

(Bryman & Bell, 2015) (Shenton, 2003).  

Credibility som ska motsvara kvantitativ forsknings interna validitet och ska bevisa att det som 

tas fram i studien stämmer överens med verkligheten. Vid kvantitativa studier är mycket öppet 

för tolkning och information som tas fram i undersökningar kan påverkas av många olika 

faktorer. Detta kan leda till att slutsatsen som presenteras inte blir aktuell för den situation som 

undersökts. Att säkra credibility i kvantitativa undersökningar är därför kritiskt för att skapa 

trovärdighet (Shenton, 2003) (Tisdell & Merriam, 2016). För att känna säkerhet i att credibility 

har uppnåtts i en kvalitativ studie presenterar Shenton olika verktyg och tankesätt (Shenton, 

2003). Dessa verktyg och tankesätt har bemötts i denna studie.  

Transferability som är kvalitativ forsknings svar på extern validitet och generaliserbarhet vilket 

är hur relevant resultatet från studien är i andra situationer. Vid kvalitativ forskning måste 

forskaren förstå att resultatet är kraftigt påverkat av den kontext i vilken studien genomförs 
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(Shenton, 2003). Faktorer som påverkar resultatet av studien är bland annat antal organisationer 

och respondenter inblandade i undersökningen och vart de är baserade, metod för datainsamling 

och under vilken tidsperiod studien är genomförd (Shenton, 2003). För att uppnå transferability 

i denna studie har transparens kring genomförande legat i fokus.   

Dependability som inom kvantitativa studier går under namnet reliabilitet och hanterar frågan 

om att samma resultat skulle uppnås ifall studien genomfördes igen (Tisdell & Merriam, 2016). 

För att se hur denna studie genomförts skapades en tydlig visuell processbeskrivning som visar 

hur studien genomförts samt att metoder som används har beskrivits och motiverats kring 

(Shenton, 2003).  

Confirmability besvarar hur objektiva forskarna har varit genom studien. Att genom en 

kvalitativ studie vara fullt objektiv är problematiskt då forskaren behöver göra antaganden som 

är baserade på subjektiva tolkningar för att finna samband och kopplingar (Tisdell & Merriam, 

2016) (Shenton, 2003). För att läsaren ska förstå hur materialet har tolkats av forskarna 

presenteras direkta orörda citat från respondenterna. Detta för att inte ta det insamlade 

materialet ur kontext samt att visa hur materialet har analyserats.  

4. Empiriskt material  

4.1 Beskrivning av kapitel  

I detta kapitel sammanställs empirin som samlats in och detta kommer delas upp i fem olika 

rubriker i form av strategi, struktur, supportmekanismer, innovationsfrämjande beteende och 

kommunikation. Rubrikerna är baserade på Martin och Terblanche’s (2003) framgångsfaktorer 

för en innovativ organisationskultur.  

 

Figur 2 Respondenters uppfattning av organisationskulturen inom Region Västmanland  (Bearbetning av Martin & Terblanche, 

2003) 
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4.2 Strategi  

Under intervjutillfälle ställs frågor kring hur respondenterna upplever organisationens 

målsättningar och visioner. Samtliga respondenter upplever att det inte finns någon tydlig vision 

att utvecklas inom organisationen, framför allt inte delad. Respondenterna menar att det finns 

en stor skiftning i vision beroende på vilken avdelning man ser på och vem man frågar. Det 

finns ingen tydlig delad vision och målsättning som man arbetar mot. R1 nämner att det är hård 

fokus på arbetsuppgifter men att det finns en antydan på att man vill optimera och utveckla 

organisationen.  R2 delar inte åsikt med R1 och berättar att respondenten upplevt att det finns 

en bakåtsträvande målsättning och att förändring inte är någonting som önskas. R2 har under 

sin tid på organisationen ständigt presenterat idéer och förändringsförslag och fick under sitt 

sista medarbetarsamtal kritik för detta. R2 nämner att… 

R2: ”Det jag fick höra, på mitt sista medarbetarsamtal som det heter, på *avdelning* 

var att du får sänka din ambitionsnivå lite.” 

Vid tillfrågan kring organisationens vision och mål nämner R3 och R4 att det finns en slags 

gammaldags och konservativt tänk som genomsyrar organisationen. Ingen stark antydan på att 

vilja förändra någonting som fungerar och inget driv till att hitta nya lösningar. R4 berättar att…  

R4: ”Nej det tycker jag väl inte, det är väldigt mycket låsningar när det gäller nya idéer. 

Man är överlag konservativ”. 

R2 tar under intervjutillfälle upp att det är otroligt otydligt vilka ambitioner och mål som finns 

inom organisationen. Respondenten nämner även att ifall det skulle finnas tydliga ambitioner 

och mål skulle meningsfullheten öka för arbetarna inom organisationen.  

R2: ”Är det någonting man inte hör så mycket om i landstinget så är det vilken 

ambitionsnivå vi har med något. Har vi ambitionsnivån att hålla näsan precis ovanför 

ytan. Att vi ska med billigast möjligt och ska bara precis, precis klara vårt uppdrag 

kanske? Eller ska vi fan bli bäst på någonting? Jag tror att man kommer ha mycket mer 

nöjda medarbetare om man anger en ambitionsnivå för sin klinik att vi ska kunna det 

här och det här. Sen ska vi bli bra på det här också. Det får man aldrig höra. Det skulle 

jag gärna höra.”  

Respondenten nämner även att det krävs mycket för att ett innovationsprojekt ska godkännas 

och stödjas. Ingen vilja att förändras finns på respondentens avdelning.  
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R2: Om jag kommer och säger till min chef är det bara att glömma det. Vill man driva 

en sådan här sak måste man ha goda mandat som sjukhuschefer säger att vi ska satsa på 

det här.” 

R2 nämner ett alternativ som respondenten anser skulle visa att organisationen vill utvecklas i 

framtiden och att det finns en vision att skapa förändring. Att endast diskutera förändring och 

göra det möjligt för anställda på organisationen att tro att förändring är någonting önskat. R2 

nämner att… 

R2: ”Öppen torsdag? Kom hit med dina idéer. Ta med en post-it lapp med din idé och 

så börjar vi. Att det finns någon mötesplats där man kan gå och träffa någon och bara få 

bolla. Gratis kaffé. Typ en sådan sak. Behöver inte vara varje torsdag men i alla fall en 

gång i månaden.”  

R2 nämner att respondentens närmsta chefer har stora problem i att se hur ett utvecklings eller 

innovationsprojekt kan bidra till avdelningen i längden. Respondenten menar att man inte kan 

se längre än att lösa en situation för dagen, man bromsar sin egen potential genom att inte se 

utvecklingen i längden. Den åsikt R2 har att organisationen inte söker efter att förändras och att 

man inte har synen på utveckling man bör ha delas även med resten av respondenterna. 

 

R2: ”Dels alla närmsta chefer som bara har i uppdrag egentligen att se till att det finns 

bemanning till varje sal och då kan de inte tänka längre än så. De har inte uppdraget 

att tänka längre än så. Så där är ett motstånd.”  

 

R2: ”Istället jobbar vi som för 30 år sen eller för 20 år sen. Vissa *arbetsuppgift* som 

för 20 år sen för att de inte fått någon uppdatering om hur man kan göra. Och det är 

korkat. Men arbetsgivare säger att de tuffar på, hinner inte släppa iväg, förstår inte att 

om de släpper iväg så får de igen. Det är ett sånt motstånd. Underfinansiering, 

underbemanning, arbetsmiljö, oförmåga. Som sagt sitter man inlåst i en *arbetslokal* 

kommer man inte ut, man får inte ha fokus på annat än patienterna.” 

4.3 Struktur  

Under intervju diskuterades hur respondenterna upplevde friheten inom organisationen och 

möjligheten att göra saker utanför sin arbetsroll. Olika åsikter presenteras av olika respondenter 

men över lag anser man att det finns låst struktur inom organisationen. R2 är en av 
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respondenterna som anser att det inte finns någon möjlighet över huvud taget att gå utanför sitt 

område. När frågan ställs hur vida respondenten känner sig fri svarar R2…  

R2: ”Nej men det är det här att man ska sitta ner i båten och jobba med det du ska och 

lyssna. Och *arbetsområde* är en så pass mätbar verksamhet så man kan inte stänga 

salar, de måste vara öppna, måste ha och utföra *arbetsuppgift*, räkna pinnar. Så man 

är ju så jävla låst.” 

Tydligt missnöje i hur strikt man arbetar och hur låsta strukturer inom organisationen hindrar 

individer från att göra saker utanför sin arbetsroll. R2 nämner även att detta kan vara på grund 

av vilket yrke R2 har. Både R2, R3 och R4 nämner att man inte känner frihet i sitt yrke men 

samtliga nämner även att detta troligtvis beror på branschen de arbetar i. Respondenterna menar 

att eftersom det är hög press på den branschen och att det hela tiden är folk som behöver vård 

finns det logiska anledningar till varför friheten inte finns. Detta tas upp i intervjun med 

innovationsavdelningen och där nämner man att man inte tror att resursbrist är anledningen till 

att friheten är begränsad utan att det är en kulturfråga.  

Innovationsavdelningen: ”Jag tror inte det är en fråga om tid och resurser varför vissa 

får och vissa inte får jobba med sin idé på arbetstid. Jag tror det är en kulturfråga” 

Respondenterna är ganska eniga när det kommer till hur flexibel och dynamisk organisationen 

är. Man anser att det finns en inbyggd tröghet i allt som har med landstinget att göra och att 

man arbetar som man arbetar och förändring inte är någonting som man aktivt söker efter. R2 

nämner hur personen har uppfattat organisationens villighet att förändras när det kommer till 

respondentens initiativ och säger att förändring inte alls är någonting attraktivt för landstinget. 

Respondenten säger att en chef till honom påstått att man vill vara flexibel inom organisationen 

men att det är mycket snack och lite verkstad. 

R2: ”Det största hindret med landstinget är landstinget självt. Det är som ett storföretag 

som köper småföretag för att de tror att de ska kunna överta småföretagens flexibilitet 

och snabbrörlighet men så fort de absorberats så tappar de farten. Det händer ju hela 

tiden.” 

R1 tar även upp att det långsamma tempo som utveckling av respondentens idé har haft kraftigt 

har bromsat motivationen och nämner även en kollega som tagit hade en idé som enligt henne 

hade stor potential men på grund av den långsamma utvecklingen stannade projektet upp. Ett 

gemensamt missnöje kring flexibiliteten och friheten inom organisationen framkommer vid 
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intervjuerna. För att försöka få ytterligare en bild om hur man ser på organisationen tillfrågades 

innovationsavdelningen hur man tror att synen på organisationen och beslutstagare ser ut. 

Innovationsavdelningen presenterade liknande svar som kommit fram under intervjutillfällena 

med respondenterna.  

Innovationsavdelningen: ”Det finns en syn från vårdpersonal på administrativ 

personal, att de är folk som inte gör någonting.” 

4.4 Hjälpmekanismer 

Under denna del presenteras svaren som respondenterna givit under ämnet hjälpmekanismer. 

Diskussioner fördes kring respondenternas upplevelse av stödet de fått. 

Under intervjutillfälle när frågor kring ifall organisationen gör det möjligt att undansätta tid för 

utveckling eller framställande av sin innovation är samtliga respondenter relativt eniga. En liten 

spridning på åsikter kan ses beroende på vilken avdelning som respondenten arbetar på. 

Respondenterna nämner att man antingen fått en känsla eller tydliga instruktioner om att det 

inte finns möjlighet att arbeta med utveckling av idén på arbetstid.  

Vid frågan om R2 har fått möjlighet att utveckla sin idé på arbetstid svarar respondenten med 

en förvånad blick följt av ett gapskratt. Respondenter förstår inte hur det kan vara en relevant 

fråga eftersom det inte finns på världskartan att undansätta tid för innovationsprojekt på 

arbetstid. R2 berättar att han försökt få tid till att utveckla sin idé. 

R2: ”Jag har ju haft många järn i elden och jag försöker få tid till alla dem, och sen 

lägger man ett schema, så försöker man lägga varannan torsdag till att lägga tid för 

sina egna ansvarsområden bland annat arbetsuppgifter och min idé. Men... sen när 

schemat sen kommer tillbaks efter att det justerats av arbetsledningen så har de tagit 

bort all tid, för då måste jag in på sal. Det finns ingenstans, ingen tid att genomföra 

någonting. Så då har man använt sina raster. Detta leder fram till att man till sist blir 

så jävla arg så att man säger upp sig. Och har inte visat sig där sen dess. Istället för att 

bli bitter får man flytta på sig” 

 

R2 tar även upp varför respondenten tror att det inte finns tid för innovation. 

 

R2: R2: ”Man får ingen tid. Det är underbemanningen som gör att mina chefer inte kan 

släppa iväg folk. Och underbemanningen hänger ihop med en underfinansiering. 
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Underbemanningen leder också till en sämre arbetsmiljöupplevelse för alla för att då 

kommer man aldrig iväg. Man är bara inlåst i sin *arbetslokal*. Och det är ju väldigt 

pressande situation att bara sitta och producera hela dagarna. Inte få någon tid att 

utveckla sig, ens om mediciner eller ventilation av patienter inom vård. Så att vi skulle 

kunna jobba mycket smartare om vi fick tid att utveckla och bilda personalen. Om vi 

skulle, men det får vi inte” 

-  

Trots att respondenten nämner att det finns en begränsande faktor i tidsbrist nämner man att om 

möjligheten fanns att utveckla idéer skulle organisationen i form av landstinget bromsa ner och 

hindra förändringsarbetet. Ett tydligt missnöje riktat mot organisationen skiner igenom under 

intervjutillfälle med R2. En annan respondent, R1, delar åsikt med R2 och nämner att det trots 

att det funnits utrymme för respondenten att arbeta med sin idé på arbetstid har inte den 

möjligheten utnyttjats. R1 har fått möjlighet att gå på ett fåtal möten med 

innovationsavdelningen på arbetstid men när det kommer till att arbeta med att utveckla idén 

på arbetstid har ingen tid tilldelats. R3 har precis som R2 stött på ett argument i form av tidsbrist 

som anledning för att tid inte kan undansättas till idéutveckling. R3 nämner att. 

R3: ”Jag upplever också att det är lite motstånd när man har idéer för att det är någon 

tid som ska tas till dem idéerna som ska tas någonstans ifrån patientarbetet och det 

finns inte riktigt utrymme för det i bemanningen, att göra någonting av idéer.” 

Vid diskussion kring just undansatt tid nämner R4 att man inte hört ljudet om någon undansatt 

tid att arbeta med innovationen och om R4 känner organisationen rätt skulle man aldrig tro att 

någon sådan tid fanns. Vid intervju med Region Västmanland innovation diskuteras hur 

möjligheten att utveckla sin idé på arbetstid ser ut inom organisationen svarar man som 

följande.  

”En del får smyga hit efter jobbet och vill helst inte att någon har sett att man går 

innanför dörren. Medans andra förstår man mellan raderna att de egentligen går på 

arbetstid även om de inte kallar det så, för att inte krångla till det.”  

Beroende på vilken avdelning som man arbetar på ser man olika på ifall tid bör avsättas till 

innovativt arbete. Som följdfråga får innovationsavdelningen frågan hur man ser på det 

fenomenet att det spelar roll vilken avdelning man tillhör hur man ser på innovativt arbete.  

Innovationsavdelningen: ”Det ser vi som en brist i organisationen, det kan spela roll 

vilken chef man har liksom, för en del kan det uppmuntras, ja men kila iväg till dem du, 
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det gör ingenting om du är borta en halvtimme istället för 5 minuter på rasten. Och 

någon annanstans kan det vara helt omöjligt.  Så det är väl också såna här 

strukturfrågor som vi behöver jobba med. Med ett arbetsklimat som uppmuntrar 

det här, då är chansen större att fler idéer kommer, och bättre.” 

För att få en bild över hur innovationsavdelningen ser på vad respondenterna beskriver som 

resursbrist och ifall detta kan påverka hur avdelningarna hanterar innovationsarbeten ställs en 

följdfråga kring det. 

”Jag tror inte det är en fråga om tid och resurser varför vissa får och vissa inte får 

jobba med sin idé på arbetstid. Jag tror det är en kulturfråga” 

Vid intervju med Danderyd sjukhus innovation fanns intresset att veta hur man arbetar för att 

sträva efter att skapa en organisationskultur som visar att det finns möjlighet att arbeta med 

innovation och att det ska vara en del av arbetsuppgiften. Frågan ställdes hur man arbetar för 

att nå ett sådant mål 

DS Innovation: ”Det finns något som heter innovationspolicy, cheferna ska främja 

innovationstänket och då har idéägarna rätt att komma till innovationsavdelningen på 

arbetstid.” 

 

Någon tydlig belöning eller erkännande från organisationen när individer tagit innovativa 

initiativ finns inte till. Vid intervju med Danderyd sjukhus innovation kring belöning och 

erkännande nämner man att… 

DSI: ”Om en idébärare kommer till oss och vi tillsammans med den personen väljer att 

avsluta eller att inte gå vidare. Då skickar vi ett brev till idéägarens chef med våran 

chefs underskrift. I brevet skriver vi att idébäraren gör stor nytta för vården för att den 

försöker, kommer hit och tar sin tid. Det blir nästan som ett diplom och vi har märkt 

när vi har skickat det och deras chef fått det, det är ett jättefint brev där man värderar 

medarbetaren. Då har det i många fall att de här idéägarna kommit tillbaka, och då har 

de kommit tillbaka med mycket bättre idéer som faktiskt har lyckats.”  

När det kommer till kreativa individer finns det redan bevis på att det existerar inom 

organisationen i form av respondenterna som tagit egna initiativ och drivit innovationsprojekt. 

För att få en bättre förståelse ifall det kan finnas fler kreativa individer eller om respondenterna 
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är undantagen fick samtliga respondenter frågan ifall man anser att det finns kreativa individer 

inom landstinget varpå respondenterna svarar.  

R1: ”Jag, jag vet ju en tjej som jobbar som sjuksköterska där uppe som hade en jättebra 

idé och tog fram en prototyp men sen kände hon att, jag fixar inte det här själv, det är 

för mycket liksom, så hon la ju ner.” 

 

R2: ”Jag kan tänka mig att det finns en drös andra sjuksköterskor och vårdpersonal 

här som sitter på någon idé som inte kommer längre än fikarummet. Jag tror inte 

landstinget vet vilken guldgruva de sitter på egentligen” 

 

R3: ”Ja men det tror jag absolut. Jag tror det finns idéer som inte plockas upp” 

 

R4: ”Det är jättesvårt att säga, jag vet ju att det finns folk som håller på med olika 

saker. Allt från stort till smått. Jag är övertygad om att det finns mer idéer att fånga 

upp.” 

Det är tydligt att personalen på Region Västmanland uppfattar att det finns kreativa individer 

och idéer att hämta inom landstinget. R2 nämner tar även upp att landstinget inte förstår de 

potential som innovationsavdelningen skapar. 

4.5 Innovationsfrämjande beteende  

När det kommer till organisationens stöd för förändring upplever tre av respondenterna att det 

stöd som önskas inte finns. Vad som sticker ut är R1’s åsikt som är raka motsatsen. R1 menar 

att stödet för förändring från respondentens chefer varit exemplariskt. Under intervjutillfälle 

med R1 lyser hon upp när vi börjar diskutera stöd från organisationen.   

R1: ”Ja, gud ja! Jag har haft fulla stöd av mina chefer, de tycker att det är jätteroligt, 

kör!” 

Inte nog med att R1’s chefer har varit stöttande och visat medvilja i utvecklandet, kollegor på 

avdelningen har varit positiva till innovationsinitiativet och även dem pushat. Frågan ställdes 

ifall R1 upplevt någon typ av motstånd över huvud taget.  

R1: ”Inga motstånd, inga motstånd alls. Jag har ju pratat med både mina kollegor och 

dem där serviceteknikerna och, säger bara, alltså det här är bara så bra att det finns 

inte”. 



29 
 

Det går inte att frångå att R1 varit allt förutom missnöjd när det kommer till stöd för förändring 

från organisationen. Denna upplevelse delar R1 inte med resten av respondenterna. R2, R3 och 

R4 är olika grad av besvikna på organisationens stöd. R4 beskriver organisationen som 

konservativ och att det stöd för förändring som bör finnas för att innovativa initiativ ska lyckas 

inte finns. R3 nämner att det finns några svaga signaler på att man vill främja innovation inom 

landstinget men att det är ytterst svaga signaler. När R3 får frågan om hur respondenten 

uppfattar stöd för förändring inom organisationen och om det märks att organisationen vill 

stödja innovation svarar respondenten. 

R3: ”Ja, eller… precis. Är det så här och man ska arbeta med innovationer inom 

regionen. Ja men då måste det finnas ett tydligt stöd för det. Vad får man göra, vad får 

man inte göra, vad är det som gäller och att alla är med på tåget, cheferna också. Vill 

man satsa på det och tycker det är bra. Men jag har inte heller jag haft ett motstånd 

men jag har, alltså, det har varit så att man är själv.” 

När det kommer till misstagshantering och kontinuerligt lärande inom organisationen finns det 

inget tydligt system som visar att man vill dra lärdom från misslyckade projekt. Samtliga 

respondenters innovationsprojekt har på något sätt antingen saktat ner och tappat fart eller 

stannat upp helt. Ingen av respondenterna upplever att dessa ”misslyckade” projekt har använts 

som en lärande moment. Under intervju med innovationsavdelningen kommer det fram att det 

finns en vilja att lära sig från misstagen men att resurserna inte räcker till. R1 nämner även att 

det fanns en rädsla för att misslyckas och genom det bli dömd. R1 nämner under intervjutillfälle 

att… 

R1: ”Jag pratade med min chef så men inte till några kollegor eller någonting för jag 

var ju liksom rädd att, dels om man säger att om det inte skulle bli någonting så kände 

jag liksom att det ja, att jag har förlorat liksom.” 

 

4.6 Kommunikation  

När det kommer till kommunikationen inom organisationen finns det ett tydligt missnöje. Ingen 

gemensam förståelse för vad som gäller kring innovation och utveckling finns och det ser helt 

olika ut på olika delar i organisationen. R3 nämner under intervjutillfälle att kommunikationen 

som skedde mellan respondenten, innovationsavdelningen och respondentens avdelningschef 

varit bristande och att det inte funnits någon tydlighet i vad som gäller. R3 nämner att… 



30 
 

R3: ”Sen har det varit lite såhär att kommunikationen mellan… Jag kan tänka att jag 

kanske hade önskat att jag hade suttit med min chef och innovation och jag vid något 

tillfälle och lagt liksom… pratat om det här. Att nu ska Maria göra det här och det 

kommer innebära det här, och det kommer inte innebära att det inkräktar på arbetstiden 

eller liksom, det har varit lite… alltså chefen och innovation har haft någon typ av 

kontakt men då har inte jag varit med. Och sen har jag haft kontakt med min chef och 

då har inte innovation varit med. Och sen har jag och innovation haft kontakt men inte 

min chef. Alltså vi har ju aldrig suttit ned tillsammans och det hade jag önskat också. 

Bara för att… liksom vad är det för något som ska hända här. Vad är okej och vad är 

inte okej.” 

Diskussion kring hur organisationen kommunicerar ut att det finns en avdelning avsatt för 

innovation och förändringsarbeten fördes under intervjuerna. Samtliga respondenter nämner att 

de inte hade någon vetskap om att innovationsavdelningen existerade innan de började driva 

sitt egen innovationsprojekt. Respondenterna tror även att kunskapen om att 

innovationsavdelningen finns är väldigt begränsad inom hela landstinget. R3 nämner att… 

R3: ”Jag tror inte att andra känner till det. Jag kände ju inte till att Innovation fanns 

när jag hade idén, jag kom ju liksom en annan väg in och jag tror inte att spridningen 

är så stor. Inte många i vår verksamhet som vet att de finns, att man kan vända sig till 

dem.” 

Det finns enligt respondenterna få individer som känner till att innovationsavdelningen finns. 

R3 nämner även att. 

R3: ”Innovation och utvecklingsenheten eller vad det var, vad jag har förstått har varit 

ute och informerat chefer om deras verksamhet. Om vilka som gör vad och att de finns. 

Men sen har inte arbetsgruppen fått veta det, så det har liksom stannat hos cheferna. Och 

då är det så här att hur ska det så komma någonting underifrån, ehm… och uppåt och 

man inte ens vet vilket stöd som finns. Så det är lite tokigt.” 

Vid intervju med Region Västmanland Innovation ställs frågan hur pass spridd kunskapen om 

att avdelningen existerar är varpå man svarar. 

Innovationsavdelningen: ”Vi är väldigt osynliga, vi finns inte på intranätet, vi finns 

knappt på externa webben, och det gör svårt att veta vart vi finns och vad är det vi 

egentligen kan erbjuda. Det finns ingenting i ledningssystemet som man kan söka, som 
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annars liksom där det borde gå att läsa vad det här är och vad kan de göra. Redan att 

hitta oss kan vara ett problem. Och sen så när man väl har gjort det vet man inte vad 

man kommer till, eftersom det inte finns någon officiell beskrivning, vi har liksom en 

broschyr med 16 rader typ. En introduktion finns, men inte något mer ingående 

beskrivning av vad våra erbjudanden är” 

Innovationsavdelningen är väl medveten om att vetskapen om deras existens på landstinget är 

väldigt begränsad. Hur och vad man arbetar med är även det dåligt marknadsfört. Det 

framkommer att innovationsavdelningen har försökt att sprida ordet genom att prata med chefer 

på olika verksamheter i landstinget. Detta har som R3 nämner inte kommit ut till 

arbetsgrupperna utan har fastnat hos ledningen. Under intervju med Danderyd sjukhus 

innovation ställs frågan hur man sprider kunskapen om att innovationsavdelningen finns på 

sjukhuset. 

DS Innovation: ”Det är viktigt att ledningen, verksamhetschefer och så vidare, att man 

tar det med dem och säger att vi finns här, vi kan hjälpa folk med idéer. Ofta är det 

viktigt med ledningen, att det går neråt så. Viktigt att ledningen förstår varför detta är 

viktigt och bra.” 

Även öppen kommunikation om hur arbetsprocessen ser ut kring innovationsprojekt är enligt 

R3 och R4 luddigt. Att vara transparent i hur processen ser ut kan enligt respondenterna leda 

till ökad motivation. R3 nämner att… 

 

R3: ”Men jag har ju känt att jag inte riktigt. Alltså jag har haft behov av att se hela 

processen framför mig från början. Okej, jag har den här idén och jag vet ju liksom vart 

jag hoppas vart det ska sluta. Och vad är det som behöver ske för att komma dit. Eeh, 

och den bilden har jag ju inte riktigt fått klart för mig. Så att jag har liksom inget grepp 

om processen.” 

 

Innovationsavdelningen har en formulerad process som används som mall för att driva 

innovationsprojekt inom organisationen. Under intervjun beskrivs den processen för R3 och R4 

var på respondenterna svarar. 

 

R3: ”Nej, och jag tror att om jag hade vetat att de jobbar så här då så hade jag kunnat 

vara mer driven.” 
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R4: ”Ja, det hade nog kunnat vara värdefullt, det tror jag.” 

5. Analys 

5.1 Beskrivning av kapitel 

I detta kapitel ställs det empiriska materialet mot studiens teoretiska referensram. Rubrikerna i 

kapitlet är även i analysen baserade på Martin och Terblanches fem framgångsfaktorer.  

5.2 Strategi  

Strategi är enligt Martin och Terblanche kritiskt för att en organisationskultur ska främja 

innovation och kreativitet (Martin & Terblanche, 2003). Att organisationen har en vision att 

utvecklas och driva organisationen framåt skapar en innovationsfrämjande kultur genom att 

individerna inom organisationen ser att kreativitet och innovation är någonting som önskas. På 

Region Västmanland finns det inga tydligt uppsatta mål som pekar mot att innovation och 

kreativitet är någonting positivt. R1 nämner att det finns en svag antydan på att organisationen 

vill att innovation och kreativitet ska vara en del av organisationens mål medan de resterande 

respondenterna anser att det inte finns utrymme för utveckling på organisationen. R2 tar upp 

att det finns kraftiga låsningar när det kommer till allt som har med innovation att göra och att 

organisationens mål är att endast genomföra uppsatta arbetsuppgifter. R2 nämner att 

respondenten blev uppmanad att sänka sin ambitionsnivå under ett medarbetarsamtal och att 

fokusera på sin arbetsuppgift. R2 tar även upp att om ett innovationsinitiativ över huvud taget 

ska ta fart inom organisationen krävs det goda anledningar och uppbackning uppifrån i 

organisationen. Det finns enligt respondenten en tydlig trångsynthet i planerandet från chefer 

på den avdelningen respondenten arbetade på. Cheferna kan inte se längre än att lösa problemet 

för dagen. Det finns ingen antydan att vilja utvecklas och optimera hur organisationen arbetar. 

Det finns brister i vart organisationens mål sätts och vad för visioner som finns för 

organisationen. R2 nämner att anledningen till att det inte finns någon möjlighet eller vilja att 

sikta mot framtiden är för att det är stor resursbrist inom organisationen.  

För att kunna skapa en kultur inom organisationen som främjar innovation och kreativitet 

nämner Martin och Terblanch att organisationen behöver dela visioner och mål (Martin & 

Terblanche, 2003). Det finns en tydlig brist i vad som organisationens mål och visioner faktiskt 

är och en ännu större brist i hur pass utspridd visionerna och målen inom organisationen är. Det 

framkommer under intervjuerna att visionen och målen kraftigt varierar mellan de olika 
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avdelningarna på organisationen. Det finns ingen delad vision som kan skapa en 

innovationsfrämjande organisationskultur. R2 nämner under intervjutillfälle att om det är 

någonting som inte nämns ofta inom organisationen är det vilka ambitioner och mål som finns. 

Martin och Terblanche (2003) talar om meningsfullhet och dess vikt för att innovation och 

kreativitet ska kunna frodas inom organisationen. Respondenten nämner även att ifall det 

funnits en tydlig ambitionsnivå och vision inom organisationen hade meningsfullheten och 

motivationen hos individerna inom organisationen ökat. Martin och Terblanche (2003) talar om 

meningsfullhet och dess vikt för att innovation och kreativitet ska främjas av 

organisationskultur. R2 tar upp att beslutstagare och chefer inte förstår den potentiellt positiva 

påverkan innovation kan ha på organisationen i längden och att detta kan vara en anledning till 

varför det finns ett inbyggt konservativt förhållningssätt till förändring. 

5.3 Struktur 

Organisationsstruktur som främjar innovation och kreativitet är en struktur som kan beskrivas 

som fri och flexibel. Martin och Terblanche (2003) nämner att en hierarkisk struktur där 

standardisering och centralisering ligger föredras har innovation och kreativitet svårare att 

frodas (Martins & Terblanche, 2003). Under intervju med idébärare på Region Västmanland 

framkommer det att mängden flexibilitet och frihet inom arbetet varierar kraftigt beroende på 

vilken avdelning som individen tillhör. Samtliga respondenter är eniga om att det inte finns 

särskilt stor frihet och flexibilitet inom organisationen men samtliga nämner även 

arbetsbelastningen som anledning till detta.  

 

Olika missnöjen i frihet presenteras av olika respondenter. R2 nämner att det inte finns något 

utrymme att göra någonting utanför sin arbetsroll på arbetstiden utan att varenda minut är 

fullbokad. Respondenten nämner att personen har försökt lägga in tid i schemat för arbete med 

utveckling av idéer men att den tiden blivit omprioriterad och respondenten istället blivit bokad 

på annat. Tydligt missnöje över striktheten presenteras av respondenten. Även R3 tar upp att 

när det kommer till någonting som tar tid från det huvudsakliga arbetet blir respondentens chef 

direkt kritisk vilket skapar ett motstånd. Standardiseringen som Martin och Terblanche (2003) 

kritiserar kan ses på Region Västmanland. Under intervju med innovationsavdelningen på 

Västmanland framkommer det att det är stor variation på friheten beroende på vilken avdelning 

man arbetar på. Vissa individer på landstinget måste smyga till möten med 

innovationsavdelningen medan vissa uppmuntras att gå dit på arbetstid.  
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Att respondenterna inte har friheten och flexibiliteten inom arbetet och att detta beror på 

resursbrist ställer sig innovationsavdelningen på Västmanland emot. Enligt 

innovationsavdelningen är detta endast en ursäkt och pekar istället på kulturen som bov. Det är 

ett enkelt sätt att kontrollera personalens frihet på och en väldigt effektiv syndabock. 

Innovationsavdelningen menar att en flexibel organisationsstruktur inte är ett omöjligt mål om 

man strävar mot en kultur som tillåter det. Det framkommer under intervjutillfälle med R2 att 

flexibiliteten och friheten inom organisationen inte finns på grund av landstinget självt. 

Respondenten menar att när landstinget lägger vantarna på någonting tappar det direkt farten 

och blir mer tidskrävande än vad det behöver vara. Martin och Terblanche (2003) nämner att 

för att en organisationsstruktur ska kunna främja innovation får strukturen inte bromsa 

utvecklingsinitiativ. R2 anser att bromsa utvecklingsinitiativ är precis vad landstinget gör. 

5.4 Hjälpmekanismer  

Martin och Terblanche nämner att en av de mest kritiska resurser som behövs inom en 

organisation för att innovation ska kunna lyckas är tid. Möjlighet att arbeta med 

utvecklingsprojekt och innovationer på arbetstid har visats har en stor påverkan på 

organisationers innovativa förmåga (Martin & Terblanche, 2003). På Region Västmanland 

finns det enligt respondenterna stor brist i denna typ av tid. Samtliga respondenter menar att det 

inte finns alls eller finns ytterst lite utrymme att arbeta med någonting annat än det som ingår i 

respondenternas arbetsroll. R2 och R3 nämner att detta troligtvis kommer från att cheferna inte 

förstår värdet som innovation potentiellt kan presentera. R1 berättar att respondenten vid 

enstaka tillfällen fått möjlighet att gå på möten med innovationsavdelningen på arbetstid medan 

R2 endast skrattar och skakar på huvudet när frågan kring tid för innovation ställs. Resursbrist 

är enligt några respondenter en stor anledning till varför det inte finns tid till innovativt arbete 

men R2 nämner att även ifall det fanns tid hade organisationen på ett eller annat sätt stoppat 

möjligheten att arbeta med innovation. Ett tydligt missnöje med hur tiden prioriteras finns hos 

R2. För att undersöka ifall resursbristen potentiellt kan vara anledningen till att tid för 

innovation inte finns ställs frågan hur man ser på detta på Danderyd sjukhus innovation. 

Danderyd sjukhus är samma typ av organisation som Region Västmanland och bör uppleva 

samma resursbrist. Trots detta finns det på Danderyd sjukhus en innovationspolicy vilket 

innebär att cheferna ska främja innovation och att det alltid ska vara möjligt för anställda att 

arbeta med innovation på arbetstid.   
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Att belöna individer som tar innovativa initiativ leder enligt Martin och Terblanche (2003) till 

en organisationskultur som stödjer innovation och kreativitet. Belöningar är ett effektivt sätt att 

visa för individer att innovation är någonting positivt vilket motiverar människor att fortsätta 

vara innovativa och leder till att fler vågar vara innovativa. Inget specifikt belöningssystem för 

innovativt beteende går att finna på Region Västmanland. Några anställda på Västmanland 

upplever att de behöver smyga iväg till möten med innovationsavdelningen vilket tyder på att 

det är skamligt att ta innovativa initiativ. Under intervju med Danderyd sjukhus innovation 

nämner man ett belöningssystem som visat sig vara effektivt. Har en individ genomfört ett 

projekt, lyckat eller inte, delas ett slags diplom ut där det framkommer att individer bidrar till 

vårdens utveckling. Detta har enligt DSI lett till att individer kommer tillbaks och presenterar 

fler innovationsförslag och att personer i närheten även blivit motiverade till att ta innovativa 

initiativ. Innovation belönas och blir genom det någonting som främjas inom 

enorganisationskultur.  

För att innovation ska kunna träda fram inom en organisation menar Martin och Terblanche att 

det behövs kreativa individer (Martin & Terblanche, 2003). Det är individerna inom 

organisationen som presenterar innovationer och förändringsförslag. Att det finns kreativa 

individer inom Region Västmanland går inte att frånse. Bortsett från respondenterna som 

samtliga har presenterat olika innovativa förändringsförslag finns det en mängd kreativa 

människor inom organisationen. Respondenterna blir tillfrågade om man anser att det finns 

kreativa individer inom organisationen vilket samtliga respondenter är eniga om. Flera 

respondenter nämner nära kollegor som har haft potentiella idéer. Trots att det finns en mängd 

potentiella innovationer inom Region Västmanland är det ytterst få som kommer upp till ytan. 

  

5.5 Innovationsfrämjande beteende  

Martin och Terblanche pratar om misstagshantering som en kraftigt påverkande faktor inom 

innovationsfrämjande beteende. Att ta lärdom från misslyckande och använda den lärdomen 

för att i framtiden prestera bättre (Martin & Terblanche, 2003). Under intervjutillfällen 

framkommer det att misstagshantering inte hanteras väl inom Region Västmanland. R1 berättar 

att respondenten känt en rädsla för att misslyckas med innovationsprojektet och vågade därför 

inte presentera det för andra människor inom organisationen. Länge gick respondenten och höll 

idén inom sig för att det inte fanns en säkerhet att innovationen skulle lyckas. Detta speglar den 

syn som finns på misstag inom organisationen. Respondenten var rädd att presentera ett 
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förändringsförslag för att det fanns en risk att det inte skulle skapa lyckade resultat. Det är även 

tydligt under intervjuerna att eftersom tiden som ska tas till innovationsprojektet är värdefull 

tid som chefer inom organisationen anser bör gå till att utföra arbete på är det ännu viktigare att 

lyckas med projektet. Martin och Terblanche tar även upp att kontinuerligt lärande är viktigt 

för att organisationen ska kunna bli bättre på att hantera innovation. Samtliga respondenters 

innovationsprojekt har antingen saktat ner marginellt eller stannat upp helt. Det framkommer 

inte att organisationen på något sätt försökt ta lärdom av dessa ”misslyckade” projekt utan det 

har istället runnit ut i sanden. Under intervju med innovationsavdelningen på Västmanland 

nämner man misstagshantering och att det finns en tanke att följa upp på dessa projekt och se 

vad som gått fel men att resurserna inte räcker till. Under intervjun säger 

innovationsavdelningen att man länge önskat att resurserna fanns att följa upp och ta lärdom av 

projekten.  

 

När det kommer till stöd för förändring finns det blandade åsikter bland respondenterna. R1 

nämner att på den avdelningen respondenten arbetar på ser man gärna förändring och ett stöd 

för förändringsprojekt finns. Medarbetare och chefer är positivt inställda till förändring och 

respondenten känner att organisationen försöker stödja förändring. Resterande respondenter 

nämner att ett konservativt förhållningssätt till allt som har med förändring att göra genomsyrar 

organisationen. Otydlighet råder kring ifall förändring ses som någonting positivt eller negativt 

inom organisationen. 

5.6 Kommunikation  

En kritisk faktor för att innovation och kreativitet ska bli en del av organisationskulturen är att 

kommunikationen inom organisationen. Martin och Terblanche nämner kommunikationen 

inom organisationen måste vara öppen och att information ska kunna röra sig fritt (Martin & 

Terblanche, 2003). Respondenterna nämner att kommunikationen inom Region Västmanland 

är bristande. Det finns ingen gemensam förståelse över vad som gäller. Är innovation bra eller 

är det dåligt. Finns det möjlighet att arbeta med innovation eller är allt som har med innovation 

att göra smutskastat. R3 nämner att under den tid respondenten försökt driva sin 

innovationsprocess har det inte funnits någon tydlig öppen kommunikation mellan 

respondenten, innovationsavdelningen och respondentens chef. Respondenten menar att ifall 

samtliga parter var eniga om vad som gällde hade stödet för innovationsinitiativet varit betydligt 
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klarare. Det finns mycket blandade åsikter kring innovation och kreativitet på organisationen 

och en gemensam syn på det saknas.  

 

Det framkommer under intervjuerna med respondenterna att samtliga var omedvetna om 

innovationsavdelningens existens innan respondenterna börjat driva sitt innovationsprojekt. En 

avsatt avdelning som arbetar med att suga upp och stödja idéer inom organisationen har tillsatts 

men ingen kunskap om att det existerar finns. Innovationsavdelningen nämner att budskapet 

försökts spridas genom att gå ut till respektive chefer på samtliga avdelningar. Ordet har sedan 

stannat hos cheferna och kunskapen har inte spridits vidare till där den faktiskt behövs. Martin 

och Terblanche (2003) nämner att idéer och potentiella innovationer kommer från arbetarna 

inom organisationen men dessa individer har ingen kunskap om den avdelning som är avsatt 

för att driva fram dessa idéer. Innovationsavdelningen nämner att det knappt finns någon 

information om att avdelningen finns eller hur avdelningen arbetar. Under intervju med 

Danderyd sjukhus innovation berättar man att för att ordet ska kunna spridas måste cheferna på 

avdelningarna förstå att innovation är någonting viktigt. Finns det ingen förståelse för att 

innovation bör vara en del av organisationen är inte cheferna motiverade att sprida ordet.  

 

Martin och Terblanche tar upp vikten av att det finns en tydlighet i hur arbete sker inom 

organisationen (Martin & Terblanche, 2003). Innovationsavdelningen har en formulerad 

process som arbetas mot när innovationsprojekt drivs. Hur denna process ser ut och hur man 

arbetar presenteras inte för idébärarna på organisationen. R1, R3 och R4 nämner att tydlighet i 

hur man arbetar saknades. Hade processen blivit beskriver hade respondenterna blivit 

motiverade att driva projekten vidare.  

6. Diskussion 

6.1 Beskrivning av kapitel 

I detta kapitel sammanfattas och generaliseras den data som samlats in. Diskussion kring varför 

det ser ut som det gör inom organisationen och potentiella förändringsförslag presenteras. 

Kapitlets rubriker följer de fem framgångsfaktorerna presenterade av Martin och Terblanche 

(2003) och följs sedan upp av en mer flytande text som reflekterar över hela situationen. 
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6.2 Diskussion  

Under vissa kategorier delar inte respondenterna uppfattning och ibland är det stora skillnader. 

Detta kan bero på att respondenterna arbetar på olika avdelningar. På en stor organisation bildas 

olika subkulturer där normer och värderingar kan skilja från andra subkulturer inom 

organisationen. Det kan vara problematiskt att definiera hela organisationskulturen baserat på 

en medarbetares åsikt. På vissa påståenden är flera respondenter eniga. Där kan en 

generalisering göras kring hur medarbetare inom organisationen uppfattar kulturen.  

Det finns en liten variation när det kommer till flexibilitet och frihet inom organisationen. 

Beroende på vilken avdelning man jobbar på inom Region Västmanland finns det möjlighet att 

göra saker utanför sin arbetsroll, men överlag är det väldigt strikt. Samtliga respondenter är 

eniga om att friheten och flexibiliteten är låg inom organisationen på grund av personalbrist. 

R2 nämner att även ifall det skulle finnas tillräckligt med resurser skulle organisationen hitta 

anledningar till att inte arbeta med saker som är utanför ens arbetsroll, som exempelvis 

innovation. Eftersom innovativt arbete inte alltid skapar direkta resultat är det svårt att se värdet 

vilket leder till att organisationen är konservativ till innovation. 

Under intervjuer återkommer det att det inte finns tid att arbeta med innovation på arbetstid och 

menar på att resursbristen är en stor anledning. Region Västmanland Innovation anser inte att 

det är en fråga om resursbrist utan att det är fel på organisationskulturen. Att belöning för 

innovativt arbete inte finns inom organisationen beror troligtvis på den synen som finns på 

innovation. Om det finns en bild på innovation inom organisationen att det inte gör någon nytta 

och att det är slöseri på resurser kommer belöning för sådant arbete aldrig delas ut. Vill man att 

individer ska arbeta innovativt och kreativt ska sådant beteende belönas. En kritisk resurs för 

att innovation ska kunna frodas inom en organisation är kreativa individer vilket det 

framkommer finns på Region Västmanland. Dessa kreativa individer kommer inte utnyttjas och 

endast begränsas om organisationen inte vill arbeta innovativt. 

Inom organisationen finns det inget tydligt sätt att hantera misstag och ta lärdom från dem. R1 

nämner att det fanns en rädsla för att presentera sin innovation för medarbetare och chefer. 

Detta tyder på att misslyckanden inte ses som en möjlighet att utvecklas och ta lärdom från. Om 

respondenten inte hade tvekat att presentera sin idé trots risken för misstag hade det troligtvis 

funnits en annan syn på misstag inom organisationen. Danderyd sjukhus innovation visar 

uppskattning även för misslyckade innovationsprojekt och drar lärdom från sådana tillfällen 

vilket har lett till att fler individer inom organisationen vågar presentera innovationsbidrag. Om 
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Region Västmanland vill att innovation ska bli en del av organisationen behöver kontinuerligt 

lärande och hantering av misslyckande även bli en del av organisationen. Det framkommer även 

att det finns en brist i stöd för förändring inom organisationen. Eftersom innovation inte ses 

som någonting effektivt finns det ingen motivation till att vilja stödja förändring. 

Att kommunikationen på Region Västmanland har brister går inte att frångå. I allt från tydlighet 

i hur arbete sker till vad som gäller inom organisationen finns det frågetecken kring. 

Innovationsavdelningen har försökt att sprida budskapet om att de existerar via 

avdelningschefer. Budskapet fastnar hos cheferna och når aldrig fram till individerna på 

avdelningarna. Detta speglar tydligt varför innovationsprojekt inte lyckas på Region 

Västmanland. Cheferna ser inget värde i innovation och anser att det är ett slöseri på tid. Man 

väljer att inte ens nämna att en avsatt avdelning för innovation finns. 

Alla dessa faktorer som har diskuterats och som Martins & Terblance (2003) nämner, struktur, 

hjälpmekanismer, beteende som främjar innovation och kommunikation speglas av den första 

framgångsfaktorn, organisationens strategi. Strategin som innehåller vision och mission är 

grundpelaren för resterande faktorer då det definierar vad organisationen värdesätter. 

Under intervju med idébärarna och innovationsavdelningen på Region Västmanland 

framkommer det att det inte finns en tydlig delad vision inom organisationen. För att en 

organisation ska kunna skapa en kultur som främjar innovation och kreativitet behöver hela 

organisationen få gemensamma mål. Olika målsättningar och visioner finns på varje avdelning 

och ingen gemensam strategi kan formas inom organisationen. Skapas det en gemensamma mål 

där utveckling, optimering och förändring blir en del av organisationen har innovation större 

chans att lyckas (Martin & Terblanche, 2003). 

Situationen på Region Västmanland ser för tillfället inte ut att ha utrymme för innovation i 

uppsättningen av mål för organisationen. Den resursbrist som ofta kommer upp på tal under 

intervjutillfällen med idéägare kan potentiellt vara anledningen till varför innovation inte har 

stort utrymme i organisationens vision. Troligtvis kan resursbristen ha en påverkan på vad för 

mål som sätts upp för organisationen men samtidigt kan det konservativa förhållningssättet 

inom landstinget vara en kraftigt påverkande faktor. För att skapa en delad vision som siktar 

mot framtiden måste samtliga inom organisationen förstå det potential som finns i innovation 

och det värde som innovation i längden kan skapa. Endast då kommer innovation kunna bli en 

etablerad del av organisationens mål och visioner. Idag styrs vården av ett system som kallas 

för New Public Management (NPM). New Public Management infördes inom den offentliga 



40 
 

sektorn i Sverige på 90-talet. Detta system gör att kommuner, skolor och landsting styrs som 

vinstdrivande privata företag där allting medarbetarna gör ska dokumenteras, rapporteras och 

skapa något typ av värde. Inom vården betyder detta att vårdpersonalen får jobba mycket med 

administrativt arbete istället för att vårda patienter. Tidigare var det exempelvis den bästa 

kirurgen på en avdelning som fick vara chef för den, och idag har de ersatts av chefer med lägre 

medicinsk kompetens eller ingen alls (Dagens Samhälle, 2017). NPM ses som en administrativ 

börda där allting ska mätas, istället för att mäta klokt, och detta går ut över medarbetarnas 

arbetsglädje och autonomi (Dagens Samhälle, 2015). Patienterna står inte längre i centrum, utan 

det är budgetmålen som sätts årligen, vilket leder till nedskärningar, besparingar och att de 

anställda inte har makten att styra sitt arbete längre. Mer byråkrati har lagts på personalen som 

får mindre tid för patienterna och mår allt sämre (ETC, 2016).  Denna typ av styrning kan ha 

en påverkan på hur organisationen sätter upp mål och visioner. Eftersom innovation inte alltid 

presenterar direkta resultat kan det ses som någonting negativt inom den typ av styrning som 

NPM är. Detta system kan vara anledningen till att innovation inte värdesätts. Allt inom 

organisationen ska dokumenteras och skapa mätbara värden. Innovation platsar inte in under 

detta sätt att mäta organisationens effektivitet på då det sällan skapar direkta och mätbara 

resultat.  

7. Slutsats 

Under studiens gång har det framkommit att det finns olika påverkande faktorer inom Region 

Västmanland som gör det svårare för innovation att lyckas inom organisationen. Det handlar 

inte om den innovationsprocess som används eller hur kreativa människorna på organisationen 

är. Det är olika delar av organisationen som förhindrar att innovation ska bli en del av den. Flera 

framgångsfaktorer för innovation som Martin och Terblanche (2003) presenterar saknas på 

Region Västmanland. Att undansätta tid för innovation, belöna innovativa initiativ och skapa 

ett stöd för förändring är några tillvägagångssätt för att främja innovation inom organisationen 

men innan alla dessa bristande punkter hanteras finns det en påverkande faktor som väger 

tyngre än andra och bör läggas i fokus först. Samtliga medarbetare inom organisationen måste 

få vetskap om och ta till sig organisationens innovativa mål och visioner för att innovation ska 

frodas inom organisationen. För att främja innovation måste organisationens mål och visioner 

sikta mot att utveckla och förnya men ännu viktigare, denna vision måste delas inom 

organisationen.  
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Om man grovt ska tolka situationen på Region Västmanland utifrån de resultat som presenterats 

i denna studie kan man ifrågasätta ifall det finns en förståelse för att innovation potentiellt kan 

presentera ett värde för organisationen. Är innovation endast en fluga som på något sätt måste 

hanteras. Vill man verkligen att organisationen ska arbeta med och främja innovation eller ska 

det endast se ut som att innovation värdesätts inom organisationen. Organisationen avsätter 

resurser för att skapa en avdelning som är tillägnad till innovation men gör ingenting för att 

skapa en innovationsfrämjande organisationskultur för att stödja detta initiativ. 

Innovationsavdelningen gör sitt yttersta för att påverka organisationskulturen men har ingen 

förändringskraft ensamma. Trots att innovationsavdelningen pushar och motiverar individer 

inom organisationen att vara innovativa har kulturen i det här fallet för stark negativ påverkan. 

Ska innovation bli en del av organisationen och ha större möjlighet att lyckas måste allt från 

chefer och beslutstagare till läkare och undersköterskor dela den målsättning att innovation är 

och ska vara en del av organisationens mål. Endast då kan en innovationsfrämjande 

organisationskultur skapas.  

7.2 Diskussion kring slutsats med uppdragsgivare 

Efter det empiriska materialet analyserats och en slutsats hade formats diskuterades slutsatsen 

med uppdragsgivaren i form av Region Västmanland innovation. Att organisationskulturen på 

Region Västmanland har en negativ påverkan på innovation inom organisationen håller 

innovationsavdelningen med om. Man känner igen att det finns ett tankesätt om att allt ska 

effektiviseras och att mycket resurser läggs på administration. Att det finns en stor variation i 

hur man ser på innovation inom organisationen håller innovationsavdelningen starkt med om 

och man ser detta som en brist. Över lag kände innovationsavdelningen att det var ett relevant 

och verklighetstroget resultat som presenterats i studien. För att detta kunskapsbidrag ska kunna 

skapa värde vill innovationsavdelningen att en workshop ska genomföras där 

verksamhetsutvecklare och beslutstagare kommer delta. Under workshopen kommer resultaten 

från studien presenteras och förbättringsförslag och en konkret handlingsplan över hur man ska 

skapa en mer innovationsfrämjande organisationskultur. Workshopen kommer genomföras 

tidig höst 2018. 

7.3 Svar på frågeställningen och forskningsfråga 

 

- Hur hanteras och bemöts innovationsprojekt på Region Västmanland? 
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 Under intervjuer framkommer det att det finns ett motstånd för innovation inom 

organisationen. På grund av en kraftig resursbrist finns det inte utrymme för innovativt arbete 

vilket leder till att motstånd skapas när innovativa initiativ presenteras från anställda på 

organisationen. Det finns en avdelning avsatt för innovation men ytterst få möjligheter att 

besöka den på arbetstid presenteras och budskapet om att avdelningen finns fastnar hos chefer. 

- Vad hindrar innovation inom från att frodas inom organisationen Region Västmanland?   

Den största anledningen till att innovation inte frodas inom organisationen är på grund av den 

kultur som finns. Det finns en nedskriven vision och strategi för organisationen i form av 

regionplanen. Vad som är problematiskt är att vi ser indikationer på att denna vision inte delas 

inom organisationen då den inte når ut till alla. Det finns en formulerad vision men för att det 

ska kunna påverka organisationen måste vision delas inom organisationen.  

7.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie fokuserar endast på anställda på organisationen och drar en slutsats utifrån det 

material som samlats in från idébärare och innovationsavdelningen. För att få en tydligare bild 

av situationen skulle ledningens syn på innovation behöva undersökas. Att låta chefer och 

beslutstagare definiera synen på innovation och hur man arbetar för att stödja det. Senare fram 

mot hösten 2018 kommer en workshop genomföras med verksamhetsutvecklare och 

beslutstagare på organisationen där en konkret handlingsplan för hur organisationskulturen ska 

bli mer innovationsfrämjande kommer skapas. Under detta tillfälle kommer en tydligare 

förståelse för synen på innovation presenteras. 

Att se hur New Public Management påverkar innovation inom en organisation kan även vara 

ett förslag för vidare forskning. Anses innovation vara mindre värdefullt inom en organisation 

där allt som görs ska skapa någon typ av mätbart värde. På grund av den naturen innovation har 

att det är ett risktagande och ofta en långsiktig investering kan det potentiellt ses som något 

bakåtsträvande inom NPM.   

7.5 Styrkor och svagheter 

Under studiens gång har vi gjort många intressanta fynd. Vi är medvetna om att det finns 

svagheter i att endast intervjua delar av organisationen och att slutsatsen kan variera lite från 

verkligheten. Vi känner att trots begränsat antal respondenter har vi fått en antydan av hur 

kulturen uppfattas inom organisationen. Ifall tiden fanns skulle vi gärna undersöka ledningens 

syn på innovation. Vad som kan kritiseras är att teorier baserade på en teori formade 
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intervjufrågorna och en annan användes i analysen. En komplett mättnad upplevdes därför inte 

under samtliga punkter. En kraftig majoritet av materialet berördes under alla intervjuer men 

några punkter diskuterades inte. Om studien skulle göras igen hade teorierna som användes vid 

analysen användas för att forma intervjufrågor. Vi anser att kontakt med samtliga respondenter 

och genomförandet av intervjuer skedde på ett kontrollerat sätt där det fanns medvetenhet kring 

påverkande faktorer. Det finns alltid förbättringspotential och genom att föra en reflekterande 

dagbok under arbetets gång har gjort det möjligt att ta lärdom och utvecklas från samtliga 

moment.  

7.6 Innovationsprojektets påverkan 
Skulle den workshop som kommer genomföras ha en positiv påverkan på hur innovation 

bemöts och hanteras inom Region Västmanland kan det potentiellt ha en stor påverkan. Om fler 

och bättre innovationer skulle utvecklas och framtas inom organisationen kan det förbättra och 

effektivisera vården både lokalt och globalt. Med det ökade trycket på vården genom ökad och 

äldre befolkning behöver vårdsektorn innovation mer än någonsin. Endast fantasin kan sätta 

gränser kring vilka typer av innovation som skulle kunna framtas inom organisationen. Vad 

som skulle kunna diskuteras är ifall det till exempel skulle bli möjligt att arbeta med innovation 

på arbetstid. Detta skulle potentiell kunna leda till att folk utnyttjar tiden till annat. 

Kunskapsbidraget som presenterats i detta arbete kan bidra till en ökad kunskap kring 

innovationsförmågan inom vårdsektorn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Fördjupad metodbeskrivning 

Kontakt med Region Västmanland Innovation. Till en början kom vi i kontakt med Region 

Västmanland Innovation och bestämde en träff. Under detta tillfälle presenterade 

innovationsavdelningen de problem som man stod inför. Samtliga innovationsprojekt som 

innovationsavdelningen drivit tillsammans med interna idébärare på sjukhuset hade antingen 

helt stannat upp eller tappat fart kraftigt. Innovationsavdelningen hade sina misstankar över vad 

som potentiellt kan vara orsaken till detta. Ingen diskussion kring innovationsavdelningens 

tankar fördes och detta var ett aktivt val. Hade vi hört innovationsavdelningens tankar innan vi 

kommit i kontakt med de interna idébärarna hade deras syn påverkat både hur vi valt teori att 

ställa frågor kring, hur vi ställde frågorna och hur vi analyserade det insamlade materialet. Målet 

var att få se de interna idébärarnas upplevelse utan att i förväg vara påverkade. Vi nöjde oss 

därför vid detta tillfälle med en problemformulering från innovationsavdelningen.   

Insamling av teori. Efter första mötet med innovationsavdelningen fanns det ett brett spektrum 

av potentiella faktorer som kan påverka att innovationsprocesserna inte når dit man önskar. 

Därför behövdes en bred förståelse kring ämnet skapas. Teori kring innovationsprocesser, 

projektledning, motivation, organisationskultur och entreprenörskap samlades in och en 

diskussion kring hur avgränsningen skulle ske fördes. De ämnen som potentiellt kunde 

http://www.vlt.se/opinion/debatt/innovation-maste-underlattas
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undersökas togs bort en efter en på grund av olika anledningar. Innovationsavledningen hade 

ingen ordentligt formulerad innovationsprocess som man följde och mycket av idéutvecklingen 

skedde utanför innovationsavdelningen vilket ledde till att detta ämne uteslöts. Eftersom 

projekten inte heller hade en tydlig projektledare valdes även det ämnet bort. Både motivation 

och entreprenörskap är helt baserade på individer och eftersom helt olika typer av människor 

söker stöd av innovationsavdelningen var det svårt att kliva in på detta ämne. Det ämne som 

samtliga idébärare hade som gemensam nämnare var organisationskultur. Respondenterna 

nämnde inte själva ordet organisationskultur men utifrån intervjumaterialet kunde vi konstatera 

att kultur var värd att fokusera på. Trots att man arbetar på olika avdelningar arbetar man under 

samma tak och för samma organisation. Ämnet som hamnade i fokus var då 

organisationskultur. Teori kring ämnet har även kontinuerligt samlats in under studiens gång. 

Forma intervjufrågor inför intervjuer med Idébärare. Fokus hade i detta skede valts, 

organisationskultur. Olika teorier kring organisationskultur samlades in och slutligen blev Tidd 

och Bessants (2009) dimensioner för ett innovationsfrämjande organisationsklimat 

grundpelaren i intervjumallen. För att inte ha för kraftig intervjuareffekt öppnades intervjuerna 

med en helt öppen fråga där respondenterna fick beskriva sin upplevelse av resan med deras 

idé. Tanken med detta var att låta respondenterna tala fritt för att se vad de kände starkt kring. 

Efter respondenten upplevt att man fått det man vill säga sagt började frågor angående 

innovationsfrämjande organisationskultur ställas.  

Kontakt med idébärare. När intervjumallen var färdigformulerad behövde vi få kontakt med 

idébärarna på Region Västmanland. Eftersom det var frivilligt att delta i undersökningen och 

för att idébärarna skulle förbli anonyma om man inte ville delta fick kontakten initialt föras 

genom innovationsavdelningen. Ett mail som förklarade undersökningen som skulle 

genomföras och strukturen på intervjun skickades ut tillsammans med kontaktinformation till 

oss skribenter. Idébärarna som var villiga att delta tog kontakt med oss och träffar med 

idébärarna bestämdes.  

Semistrukturerade intervjuer med idébärare. Under intervjuerna följdes intervjumallen som 

planerat. Intervjutillfällena dokumenterades primärt genom ljudinspelning men anteckningar 

fördes vid behov. Det inspelade materialet transkriberades för att enkelt kunna navigera i.  

Kodning av empiriskt material. De fem framgångsfaktorerna för en innovativ 

organisationskultur som Martin och Terblanche (2003) användes som kategorier och materialet 

delades in efter dessa kategorier. Det transkriberade materialet lästes individuellt och 
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uppdelning i kategorier gjordes var för sig som sedan jämfördes. Detta skapade en 

argumentation vid ett par tillfällen då olika svar placerades i olika kategorier vilket i sin tur 

ledde till att valen som gjorts behövde motiveras och förklaras.  

Semistrukturerad intervju Region Västmanland Innovation. Efter intervjuerna med idébärarna 

var genomförda bestämdes en träff med innovationsavdelningen där frågor kring deras 

upplevelse av organisationskulturen ställdes. Även vid detta tillfälle öppnades intervjun med 

att deltagarna på innovationsavdelningen fick berätta sin bild. När innovationsavdelningen 

kände att de fått sitt sagt ställdes frågor kring Tidd och Bessants (2009) 

organisationsdimensioner. Denna intervju spelades in och transkriberades. Kodningen av denna 

intervju skedde på samma sätt som kodningen av intervjuerna med idébärarna. Individuellt följt 

av en gemensam diskussion.   

Semistrukturerad intervju Danderyd Sjukhus Innovation. Vid detta tillfälle hade material 

samlats in och en bild av situationen på Region Västmanland hade börjat ta sin form. För att få 

en förståelse kring hur det kan se ut i en liknande organisation kontaktades Danderyd sjukhus 

innovation vilket är en innovationsavdelning i Stockholms landsting som har varit en etablerad 

avdelning i många år. En semistrukturerad intervju genomfördes med innovationsavdelningen 

på Danderyd som en slags omvärldsanalys för att få en förståelse över hur organisationskulturen 

kan se ut i en liknande organisation som Västmanland. Frågor kring hur man uppfattade 

organisationskulturen på Danderyd ställdes, spelades in och transkriberades sedan.  

Analys av insamlat material. När all empiri samlats och kategoriserats började det tolkas och 

jämföras med koppling till den teoretiska referensramen tills en tydlig bild av situationen på 

Region Västmanland togs fram vilket sedan ledde fram till slutsatsen. 

 

 

 

 


