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Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur innovationsarbetet fungerar i 
realiteten i en offentlig- respektive en privat organisation utefter deras redan kartlagda 
innovationsprocesser. Intentionen är att kunna identifiera om de arbetar efter sina processer, 
hitta likheter och skillnader mellan respektive organisation samt möjliggöra en diskussion om 
vilka som kan anses mest innovativa i sitt arbete. 
 
Metod: Författarna har använt en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt ur ett 
hermeneutiskt förhållningssätt med en huvudsaklig deduktiv ansats. 
 
Teori: Den teoretiska referensramen baserar sig på innovation allmänt i både den privata- och 
den offentliga sektorn. Sedan beskrivs Eskilstuna Kommuns och Volvo CE:s 
innovationsprocesser ingående och hur de ska fungera utifrån teoretiska grunder. 
 
Empiri: Författarna har intervjuat personer som har rollerna som innovationsledare inom 
Eskilstuna Kommun och coacher inom Volvo CE. Det har gett en bild av hur 
innovationsarbetet fungerar i realiteten i en offentlig och en privat organisation samt vilken 
syn respondenterna har på innovation och vilka förutsättningar de anser finnas för att bedriva 
ett innovationsarbete inom respektive organisation. 
 
Analys: Både den offentliga- och privata organisationen befinner sig bara i början av sina 
innovationsprocesser. De innovationsledare och coacher som intervjuats ser sig främst som ett 
stöttande element på sina arbetsplatser och ser det som svårt att realisera innovationer i den 
situation de befinner sig i nu. Den offentliga organisationen vill skapa ett värde för att 
människor ska få det bättre medan den privata organisationen är hårt styrda av 
produktutveckling och värdet ligger där i en slutprodukt som kunden kan köpa. Inom båda 
organisationerna ser de ett hinder i att strukturerna är invanda vilket inte gynnar ett 
innovationsarbete. 
 
Slutsats: För offentliga Eskilstuna Kommuns del visar det att innovationsledarna inte funnit 
sina roller ännu och att det kan antas finnas en osäkerhet i hur innovativ organisationen 
egentligen är. För privata Volvo CE finns tillräckligt med resurser att tillgå, det största hindret 
kan ses i var idébäraren ska vända sig inom organisationen samt att ledningens perspektiv 
befinner sig för långt ifrån den övriga organisationen. Innovationsprocesserna kan anses 
likvärdiga i teorin i sina sätt att arbeta.  Privata Volvo CE kan anses vara innovativare i 
nuläget. 
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ABSTRACT 
 
Title: From innovation processes to realized innovations in a private and in a public 
organization - a comparative study of the innovation leaders and coaches 
 
Authors: Mathias Malmgren Jäll & Niklas Hjorth 
 
Mentor: Anna Larsson 
 
Examinator: Tomas Backström 
 
Course: INO325, Bachelor’s Degree project 
 
Purpose: The purpose of the survey is to create a picture of how the innovation process works 
in reality practice in a one public and one or private organization compared to along their 
already charted innovation processes. The intention is to find out if they are working along 
with their processes, identify similarities and differences between the organizations and allow 
a discussion of who can be considered the most innovative of the organizations. 
 
Method: The authors have used a qualitative research method with a hermeneutic approach 
from the start as well as a mainly deductive approach. 
 
Theory: The theoretical framework is based on innovation generally in the private and public 
sectors. Then the authors describes Eskilstuna Municipality and Volvo CE's innovation 
processes in detail and how they should work in theory on theoretical grounds. 
 
Empiricism: The authors have interviewed people who have roles as innovation leaders in 
Eskilstuna municipality and coaches within Volvo CE. It has given a picture of how the 
innovation process works in reality in a public and in a private organization, as well as what a 
sight the respondents think of on innovation and what conditions they consider makes it 
possible is to pursue innovation strategies within their respective organizations. 
 
Analysis: Both the public- and the private organization is just in the beginning of their 
innovation processes. The innovation leaders and coaches see themselves primarily as a 
supportive element in their work and see it as difficult to realize new innovations in their 
current situation they are in now. The public organization wants to create value to people to 
be better off, while the private organization is tightly controlled by the product and the value 
is the there in an end product that the customer can buy. In both organizations, they see an 
obstacle in that the structures are ingrained, which not benefit the work with innovation. 
 
Conclusion: For public Eskilstuna municipality part shows that the innovation leaders have 
not found their roles yet and there is it may be assumed to be uncertainty in how innovative 
the organization really is. For private, Volvo CE are sufficient resources available, the biggest 
obstacle can be seen in who people with new ideas is supposed to turn to within the 
organization as well as that the management's perspective is too far away from the rest of the 
organization. The innovation processes can be considered equivalent in theory in their way of 
working, but private Volvo CE can currently be considered more innovative in reality. 
 
Keywords: Realizing, Innovation, Public, Private, Organization 
 



FÖRORD 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till de innovationsledare och coacher inom Eskilstuna 
Kommun respektive Volvo CE som har bidragit och gett oss värdefull information i form av 
sina roller som respondenter för att kunna genomföra det här arbetet.  
 
Ett stort tack även till vår handledare Anna Larsson och handledningsgrupp som har bidragit 
med konstruktiv kritik och åsikter vilket hjälpt oss att utveckla och förbättra vår uppsats 
genom hela arbetets gång. 
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1. INTRODUKTION 
 
I nedanstående inledande del görs en presentation av hur synen på innovation är på nationell 
nivå samt vikten av att ständigt utveckla organisationer på lokal nivå för att kunna leva upp 
till de nationella ambitionerna. Vidare definieras de nyckelbegrepp som kommer att användas 
i arbetet samt bakgrunden till varför författarna valt att studera två organisationer inom 
privat- och offentlig sektor. Det har utmynnat i de frågeställningar som är utgångspunkt samt 
syftet med studien.   

1.1 Inledning 

För att Sverige i framtiden ska kunna förnya sina samhälls- och välfärdstjänster samt bli mer 
konkurrenskraftiga behöver vi bli mer innovativa enligt Annie Lööf i ”Den nationella 
innovationsstrategin” utgiven av Näringsdepartementet (2012). Det som behövs för att 
komma dit är ett innovationsklimat som ger förutsättning till att inspirera företag, 
civilsamhällets organisationer, offentliga verksamheter och människor till att bli mera 
innovativa i det här landet. Frans Johansson (2006) beskriver på samma vis att en kraftig 
utveckling sker i skärningspunkten mellan olika miljöer, människor och kulturer. Även kallat 
medici effekten. 
 
Utifrån det nationella perspektiv så krävs det ändå att företag och organisationer på lokal nivå 
ständigt arbetar med att förbättra sitt innovationsarbete, enligt Aasen och Amundsen (2013) är 
det helt avgörande för ett företags eller organisations överlevnad hur innovationsförmågan är. 
Arbetas det inte aktivt med ett förnyelsearbete kontinuerligt på ett företag riskerar det att till 
slut sluta finnas till eller en stagnation sker. På samma sätt menar Tidd och Bessant (2013) 
med tjänster och produkter att om dem inte hela tiden utvecklas och förnyas så finns det 
konkurrenter som hela tiden ligger steget före vilket till slut kan leda till att de slutar existera 
eller halkar efter på marknaden. 

1.2 Studiens centrala begrepp – innovation och organisation 

Ett förtydligande av begreppet innovation som redan berörts är intressant att göra för att få en 
klarare uppfattning av vad det egentligen är. Ordet kommer från början från latinets innovare 
och översätts med ”förnyelse” eller ”komma med något nytt” (ne.se, 2015). Tidd och Bessant 
(2013) ser innovation som en process där idéer tas fram som sedan kan komma till nytta. 
Aasen och Amundsen (2013) trycker också lite extra på själva processen fram till resultatet 
där själva innovationen uppstår. Ett ännu färskare begrepp som blivit allt populärare och som 
kan ses som en utveckling av innovation är, tjänsteinnovation. Begreppet kan definieras som 
det nya värdet som skapas i samklang med vad själva användaren upplever som kan vara en 
kund, patient eller brukare. Det kan vara en förbättring eller en praktisk lösning av något som 
kan hjälpa den enskilda individen i sin vardag (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 
 
Den här studien har sin utgångspunkt ur organisationers innovationsarbeten vilket det 
kommer att fördjupas i längre ner i studien. Därför är det också av betydelse att inför 
fortsättningen belysa organisation som begrepp. En organisation anses av Hamrefors (2009) 
vara ett ”underligt väsen” i den bemärkelsen att det finns en allmän inställning om vad en 
organisation är, men att det sedan inte finns någon som kan se den mer än i form av till 
exempel namn, varumärke och en styrelse. Organisationer kan vidare teckna avtal och har en 
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position i samhället som gör att den är självständig. En organisation som inte uppfattas som 
tillförlitlig blir ifrågasatt att kunna fylla den funktion i samhället som den innehar. Den bild 
som organisationen visar sig som utåt blir det som vi uppfattar i vårt medvetande, där har 
också den kringliggande miljön en betydelse, alltså vilken kontext organisationen befinner sig 
i och hur den påverkas. Forsell och Ivarsson Westberg (2007) tar upp fem grundbultar för en 
organisation och det första är att den har ett syfte eller mål och att de utkristalliseras på ett 
tydligt sätt så att de kan redogöras för rent formellt. Själva målen med en verksamhet kan 
variera beroende på vilka områden och organisationer det berör. Den andra grundbulten är 
människor. Att människor i samverkan för något framåt. Här berörs individens funktion som 
en del i ett större sammanhang där någon blir beroende av någon annan i en sorts kedja, och 
att en formalisering sker där människor hela tiden ska kunna bytas ut utan att organisationen 
påverkas. Den enskilda individen kan även sägas tillhöra en organisation när ett avtal har 
mötts. Ett tredje kriterium som tas upp är strukturen. I stora organisationer finns en formell 
hierarki där ansvarsområden samt vilka befogenheter var och en har finns klarlagda. 
Varaktighet och kontinuitet är det näst sista kriteriet som tas upp. Här menar Forsell och 
Ivarsson Westberg hur organisationer sett ur ett tidsperspektiv är långsiktiga så att de blir 
varaktiga inom sina områden. Det har med mål och måluppfyllelse att göra och att sett över 
tid ha en långsiktig plan för hur de ska verka på en marknad. Det kan återknytas med vad 
bland andra Amundsen och Aasen (2013) samt Tidd och Bessant (2013) menar när de pratar 
om en organisations innovationsförmåga, att de ständigt utvecklar sig för att överleva vilket är 
av yppersta vikt. Den sista grundbulten som Forsell och Ivarsson Westberg (2007) berör om 
organisationen är identiteten. Med det menar de vad som är unikt med just den 
organisationen. Det kan vara speciella kännetecknen som skiljer sig åt från andra 
organisationer och det vanligaste brukar vara namnet. Meyer och Rowan (1977) menar också 
att organisationer är uppbyggda av fenomen i sina egna miljöer och tenderar därför att 
likformiga med den. De menar att formella organisationer ofta matchas med den miljö de 
befinner sig i genom tekniska lösningar och ett utbyte av ömsesidiga beroenden. 

1.3 Tillvägagångssätt och problematisering 

Med den inledningen och allmänna beskrivningen av de två centrala begreppen för den här 
studien är tanken att nu gå lite mer på djupet för den här studiens innehåll och inriktning, samt 
hur författarna till den här studien också kommer att ha sin utgångspunkt i två tidigare 
vetenskapliga rapporter som de själva ligger bakom. Resultatet av de rapporterna kommer det 
också att redogöras för direkt i inledningen, allt för att skapa en större förståelse för den här 
studiens ändamål. 
 
En översiktlig inblick över tillvägagångsättet för den här studien kommer först att ges för att 
skapa ett större sammanhang där författarna även genom en illustration nedan beskriver 
tillvägagångssättet.  
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Figur 2. Egen illustration av tillvägagångssättet för den här studien. (Malmgren Jäll, Hjorth 
2015) 

Som illustrationen visar ska det undersökas hur Eskilstuna kommun och Volvo CE realiserar 
innovation ut efter sina innovationsprocesser. Med att realisera menar författarna på vilket sätt 
organisationerna arbetar för att förvekliga idéer. I en tidigare kurs, Innovationsledning 
(KIN164) har respektive författare till den här studien arbetat med att kartlägga respektive 
organisations innovationsprocesser. Med det som en plattform så kommer författarna visa 
senare i studien (s.18 och framåt) hur det är tänkt att innovationsprocesserna ska se ut för 
respektive organisation. Tillvägagångsättet i den här undersökningen är att utifrån respektive 
organisations innovationsprocess i det första steget undersöka om arbetet fungerar som det är 
tänkt att det ska göra. Empiriskt kommer studien att fokusera på vad innovationsledarna inom 
Eskilstuna Kommun och coacherna inom Volvo CE:s uppfattning är om deras respektive 
innovationsarbeten. Deras uppfattningar och hur deras arbete fungerar är vad som sedan 
kommer att ligga till grund för de slutliga resultaten i steg ett. I steg två analyseras det om det 
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går att se skillnader och likheter i den offentliga respektive privata organisationen och om 
några svar kan ges på vilken organisation som kan anses mest innovativ. 

1.4 Tidigare forskning 

Då den här studien kommer att ha sin utgångspunkt ur två tidigare studier där författarna har 
kartlagt Eskilstuna Kommuns samt Volvo CE:s innovationsprocesser kan det vara bra för 
läsaren att få en inblick i resultaten av de studierna direkt i inledningen, alltså vad tidigare 
forskning säger. Resultaten visar att de inom den offentliga organisationen på Eskilstuna 
Kommun ännu är inne i ett uppbyggnadsskede av sina innovationsprocesser och resurserna får 
ses som ganska begränsade. Som Malmgren Jäll (2014) pekar på så finns endast en 
heltidsanställd för att sköta och utveckla innovationsarbetet och inom en så pass stor 
organisation blir det ett hinder att nå ut till så många medarbetare och den processen kommer 
att ta tid. Ett av huvudobjekten i den här studien är innovationsledarna som i huvudsak har 
andra befattningar än just titeln som innovationsledare, vilket betyder att de får försöka väva 
in uppgiften att uppmuntra sina medarbetare att bli mer innovativa. Att även begreppet 
innovation ses som ett svårbegripligt ord inom organisationen och att de då väljer att använda 
ordet idé som ett substitut för att göra innovationsarbetet mer lättillgängligt är ett led i att nå 
en ökad generering av utveckling inom organisationen. Annars tror organisationen mest på att 
lägga sina resurser på utbildning för att öka medvetandet bland alla medarbetare (Malmgren 
Jäll, 2014). Det kommer att beskrivas noggrannare om under teori-delen hur själva 
innovationsprocessen ser ut. En träffande teori som tas upp av Malmgren Jäll (2014) och som 
kan sammanfatta på ett överskådligt sätt hur de enligt de inom organisationen vill arbeta är 
Aasen och Amundsens (2013) resonemang om medarbetardriven innovation. Den går ut på att 
involvera sin medarbetare så mycket som möjligt genom att komma med idéer, ta tillvara på 
allas kompetenser och erfarenheter för att det så småningom ska leda till utveckling och en 
ökad innovationsförmåga inom organisationen och det är också träffande hur de vill att det 
ska fungera. I den här studien blir det en utgångspunkt om det verkligen fungerar på det 
sättet.    
 
Resultatet av den privata organisationen visar att Volvo CE har ett stort fokus på att skapa 
värde för kunderna och göra dem nöjda. Volvo CE vill inte bestämma för mycket över sina 
medarbetare utan vill att medarbetarna ska komma med egna tankar och idéer. Ledningen ska 
fungera som ett verktyg åt de anställda för att ge dem förutsättningar till att bli innovativa. 
Backström, Döös och Wilhelmson (2006) menar att för att inte styra den anställde för mycket 
behöver ledningen kunna arbeta i bakgrunden och ge feedback och stöd. Volvo CE har insett 
att företaget blir mera innovativt om medarbetarna tillåts att få utrymme och frihet i sitt 
arbete. Det stöds också av Backström och Hazy (2014) samt Hamrefors (2009) att om 
medarbetarna känner frihet i arbetet vågar de komma med mera idéer och blir då innovativare. 
Volvo CE har en gedigen plattform för att samla in och bearbeta idéer. 
 
Det finns likheter med Tidd och Bessants (2013) innovationsmodell hur Volvo CE arbetar 
med sin innovationsprocess. Volvo CE arbetar i huvudsak efter observation när de söker 
möjligheter till innovation och det är antingen genom att observera kunder eller andra 
industrier/marknader. När Volvo CE väljer idéer väljer de idéerna som anses kunna skapa det 
största värdet för företaget och som de kan göra affärer på. När de har valt ut en idé använder 
de sig av en AE investergation som är ett verktyg för att ta reda på mer om idén för att sedan 
kunna producera den. Det sista Volvo CE gör när de har en produkt på marknaden är att de 
kollar om deras produkter och tjänster skapar värde för kunden och om kunderna märker av 
förändringar kring produkterna som Volvo CE gör. 
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1.5 Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur innovationsarbetet fungerar i realiteten 
i en offentlig- respektive en privat organisation utefter deras redan kartlagda 
innovationsprocesser. Intentionen är att kunna identifiera om de arbetar efter sina processer, 
hitta likheter och skillnader mellan respektive organisation samt möjliggöra en diskussion om 
vilka som kan anses mest innovativa i sitt arbete. 

1.6 Forskningsfrågor 

Med den bakgrund som getts i inledningen så har det utmynnat i följande forskningsfrågor: 
 

-  Hur realiserar en offentlig- respektive en privat organisation innovation inom verksamheten 
och vilka skillnader och likheter kan ses? 

-  Vilken organisation kan anses mest innovativ, Eskilstuna kommun eller Volvo CE? 
 
För att besvara de två olika forskningsfrågorna behövs det undersökas: 
 

-  Finns det tillräckligt med verktyg inom respektive organisation? 
-  Hur arbetar de innovationsledare/coacher som finns i organisationerna? 
-  Identifiera svårigheter och hinder för att stimulera innovation inom organisationerna. 
- Inom vilken organisation (Eskilstuna kommun eller Volvo CE) finns det mest resurser att 

tillgå? 

1.7 Avgränsning 

Då det här är en kvalitativ undersökning har en avgränsning gjorts på två stora organisationer 
och hur det fungerar där, baserat på just att de organisationer som undersöks betecknas som 
stora organisationer. Att organisationerna klassas som stora beror på att de har över 1500 
anställda, vilket är en sorts gräns som dragits mellan indelningen av små och stora företag 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Vidare så kommer inriktningen vara på de innovationsledare/coacher som finns i respektive 
organisation och deras sätt att arbeta utefter den strategi som finns. 

1.8 Innovationsbidrag 

Studiens innovationsbidrag kommer att för de båda organisationerna kunna åskådliggöra hur 
väl innovationsledarna/coacherna uppfattar att de arbetar efter sina innovationsprocesser. 
Vidare även kunna ge förslag på hur de kan bli ännu effektivare i sitt arbete kring respektive 
innovationsprocess. Samt att även kunna visa på vilka lärdomar organisationerna kan göra av 
varandras sätt att arbeta och realisera innovation. Författarna kommer även i samband 
slutseminarierna bjuda in representanter från respektive organisation för att presentera de 
resultat som studien gett samt öppna upp för en diskussion organisationerna emellan. 
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2. METOD 
 
I det här metod-avsnittet presenteras den vetenskapliga metod som använts i den här studien. 
Utgångspunkten är ett hermeneutiskt förhållningssätt med en huvudsaklig deduktiv ansats. 
Intervjuformen har varit kvalitativ och semistrukturerad för att till en så hög grad som möjligt 
kunna nå studiens syfte.   

2.1 Empirisk bakgrund 

Eskilstuna Kommun och Volvo är två stora organisationer inom den offentliga- respektive 
privata sektorn. Eskilstuna Kommun har 9075 stycken anställda (ekonomifakta, 2014) inom 
en rad olika verksamheter så som vård och sociala tjänster, kultur och fritid, miljö och 
samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete samt näringsliv och arbete. Deras 
uppdrag på innovationsområdet definieras som att de ska skapa förutsättningar för 
näringslivsutveckling samt stimulera till innovation samt entreprenörskap i det lokala 
näringslivet så att det ska utvecklas (Eskilstuna Kommun, 2015). 
 
Volvo har i Eskilstuna 1925 stycken anställda och är Eskilstunas största privata arbetsgivare 
(ekonomifakta, 2014). Totalt har Volvokoncernen 27 200 anställda runt om i Sverige och är 
verksamma inom produktion, produktutveckling, marknadsföring och försäljning av lastbilar, 
personbilar, bussar, båt- och industrimotorer samt leverantör av finansiella tjänster till 
Volvokoncernens kunder. Volvos vision inom innovation och utveckling är att skapa värde 
för kunder, leda utveckling av produkter och tjänster inom transport- och 
infrastrukturindustrin samt bli erkända innovatörer inom energieffektiva transportlösningar 
(Volvo Group, 2014). 
 
Författarna anser att beskrivningarna passar bra in på den här studiens inriktning där det dels 
är två stora organisationer i offentlig- respektive privat organisation som båda har som 
ambition att arbeta på ett innovativt sätt för att utveckla sig. 

2.2 Val av metod 

För att först få en förförståelse för innovation som forskningsområde så vägleder Aasen och 
Amundsen (2013) oss genom att säga att det kan undersökas både på ett kvalitativt och ett 
kvantitativt sätt och att det beror på inriktningen av studien. Då studiens syfte är att undersöka 
innovationsprocesser och dess komplexitet, alltså hur de fungerar i realiteten menar samma 
författare att ett kvalitativt angreppssätt är idealiskt. De menar vidare att inriktningen på en 
kvalitativ metod skulle kunna vara vad som händer i en organisation, där empirin samlas in 
genom intervjuer, vilket även det är träffsäkert i den här studien. Thurén (2007) benämner den 
här insamlingsmetoden som ”mjuk data”, där en tolkning av ord sker istället för siffror som 
analyseras vilket han kallar ”hård data” och hör till den kvantitativa. 
 
Med den inledande metod-analys så har studien utgått från en kvalitativ metod. Både Bryman 
(2011) och Langemar (2008) instämmer på ovanstående resonemang då studien är i form av 
ord och beskrivningar och att analysen blir i form av text och inte i som Thurén (2007) 
nämner, ”hård data”. Langemar (2008) menar även att om ett fenomen ska undersökas så 
förefaller kvalitativ metod bäst. 
 
Vidare utgår studien från ett hermeneutiskt förhållningssätt med en huvudsaklig deduktiv 
ansats för att det ska passa så bra in på ämnet innovation som möjligt. Hermeneutik handlar 
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om att förstå helheten av företeelser genom att sätta in det i ett sammanhang (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Langemar (2008) utvecklar det med att förstå kontexten av data som fås 
fram ur en undersökning som en helhet och på vilket sätt den lämpar sig. Mening och 
innebörd är två fasta begrepp och på vilket sätt de förstås i olika företeelser samt för individer. 
En vidareutveckling av det hermeneutiska spåret är det fenomenologiska synsättet där själva 
upplevelsen hamnar i fokus i form av studieobjektets livsvärld och den mening det fyller och 
som kan relateras till dem i tid och rum, det vill säga i sitt sammanhang. Bryman (2011) 
definierar det som en kunskapsteoretisk ståndpunkt, där deltagarna tolkar sin egen miljö de 
verkar i. Förståelsen för den sociala verkligheten blir viktig i sammanhanget. Samma Bryman 
talar också om en annan ståndpunkt som benämns ontologisk, där det är individerna och 
samspelet dem emellan samt vilka sociala egenskaper de har som blir avgörande för 
undersökningen. Allt utanför den miljön blir ointressant i sammanhanget. Det här 
resonemanget stämmer bra in på den här studien då det är Eskilstuna Kommun samt Volvo 
CE:s synsätt som kommer att testas, varför det är i de undersökta individernas miljö och 
livsvärld undersökningens resultat kommer att baseras på.   
 
Teorin testas huvudsakligen på empirin vilket gör att studien utgår från ett deduktivt synsätt. 
Undersökningen kommer dock även att få induktiva inslag, det vill säga att empirin testas på 
teorin (Bryman, 2011). Enligt Langemar (2008) är det svårt att inom den kvalitativa 
forskningen bedriva en renodlad ansats i jämförelse med den kvantitativa som ofta är 
tydligare. Ofta pågår flera processer samtidigt som gör att ett deduktivt och induktivt synsätt 
kan kombineras. Här går det enligt Alvesson och Sköldberg (2008) också att tala om en 
abduktiv ansats där ett deduktivt och induktivt synsätt växlas, men Langemar (2008) menar 
att den huvudsakliga utgångspunkten ska vara avgörande för vilken ansats som väljs. I det här 
fallet ska de teoretiska utgångspunkterna i form av Eskilstuna Kommuns och Volvo CE:s 
innovationsprocesser testas och hur de fungerar i realiteten, därför förefaller en deduktiv 
ansats vara den utgångspunkt att förhålla sig till. 

2.3 Operationalisering 

Den empiriska grunden tar huvudsakligen sitt ursprung från teoretiska utgångspunkter och har 
utefter det bildat forskningsfrågans format. Nyckelbegreppen är ”realisera innovation” samt 
”privat- och offentlig organisation” och det är utefter de begreppen intervjuguiden utformats 
där frågeställningar delats in under respektive kategori. Således har två olika huvudämnen 
skapats i syfte att få en röd tråd genom hela studien samt att respondenterna vid 
intervjutillfällena ska ledas in kring frågeställningar kring de begreppen. Genom det här sättet 
skapas även ett större sammanhang kring den teoretiska delen. En förmodan är även då att 
begreppen får en större betydelse om de kan kopplas till teorier.  
 
Exempel på frågor (alla frågor i bilaga 1): 
 
Teoretisk 
bakgrund 

Kategori Frågor till intervjuguiden 

(Mulgan och 
Albury, 2003) 

Realisera innovation Hur arbetar ni för att stimulera och sedan 
realisera innovation inom er organisation? 

(Ling, 2002) 
 

Privat- offentlig 
Organisation 

Hur är din uppfattning om innovationssystemet 
inom er organisation?  
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2.4 Population, urval och bortfall 

När grunden för forskningsområdet lagts gjordes ett målinriktat urval på organisationer som 
kunde stämma överens med det valda området och därigenom också kunna ge så adekvata 
svar som möjligt (Bryman, 2011). 
 
Den här studien gjordes av två författare där en lista med tänkbara organisationer inom den 
privata- och offentliga sektorn togs fram för en diskussion om vilka som skulle tänkas passa 
bäst. Efter bollande av idéer föll valet att arbeta vidare med, som berörts i inledningen, de 
redan kartlagda organisationerna från tidigare forskning gjorda av samma författare alltså, 
Eskilstuna Kommun och Volvo CE.  
 
Kontakt togs via mail och telefon med den innovationsansvarige från respektive organisation 
som författarna varit i kontakt med i sina tidigare arbeten i syfte att få deras godkännande till 
att göra den hör studien inom deras respektive organisationer. Vidare efterfrågades 
kontaktuppgifter till innovationsledare inom Eskilstuna Kommun samt coacher inom Volvo 
CE som skickades via mailkorrespondens för att få intervjuer till stånd. Vissa fördröjningar 
uppstod innan alla kontaktuppgifter till slut fanns i författarnas ägo. Därefter bestämdes det att 
urvalsstorleken skulle vara tre stycken innovationsledare inom Eskilstuna Kommun och tre 
coacher inom Volvo CE. Anledningen till att antalet landade på just tre personer från 
respektive organisation berodde dels på tidsaspekten då studien hade ett bestämt slutdatum 
samt behovet av precision (Bryman, 2011). Det vill säga sannolikheten för att svarens 
variationsvidd uppskattades som begränsade så togs beslutet att tre personer från varje 
organisation var en lämplig mängd. 
 
Ett tillgänglighetsurval på åtta personer fanns från Eskilstuna Kommun samt sju personer på 
Volvo CE. Ett tillgänglighetsurval betyder att de som finns att tillgå för stunden av forskaren 
(Langemar, 2008). Av dem gjordes sedan ett handplockat urval, alltså vilka som ansågs 
lämpligast (Langemar, 2008) beroende på variabeln var de geografiskt fanns positionerade. 
Av de åtta personerna på Eskilstuna Kommun fick författarna nej av två stycken, två svarade 
aldrig, och tre stycken tackade ja. Till en person gjordes det aldrig någon förfrågan då 
författarna fick tre intervjuer inbokade innan den personen kontaktades. På Volvo tackade 
samtliga tre först handplockade personerna ja. 
 
Utifrån författarnas geografiska positionering var valet att finna organisationer i närområdet 
mest lämpat av tidsmässiga skäl samt de som kunde anses som mest intressant. De 
nyckelbegrepp som tagits fram för forskningsfrågan ville författarna få en förståelse för inom 
valda organisationer samt hitta jämförelser däremellan. 

2.5 Teoretiskt tillvägagångssätt  

Sekundärdata är delvis hämtad från författarnas tidigare vetenskapliga rapporter och för att få 
en bredare grund i den här studien har även vetenskapliga artiklar och annan litteratur 
använts. Genom sökning i Mälardalens högskolas databaser hittades de vetenskapliga 
artiklarna som används i uppsatsen. Databaserna som användes var Emerald Insight, 
Discovery och Google Scholar. Ett par artiklar tillhandahölls också från författarnas 
handledare. 
 
Nyckelord som användes var: innovation, organization, public organization, private 
company, private business, innovation & private organization, innovation & private 
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company, innovation & private business. Sökningarna gav ett urval av artiklar och de som 
passade bäst in på ämnesområdet valdes sedan ut (Bryman, 2011). 

2.6 Empiriskt tillvägagångssätt    

Data till den empiriska delen har tagits fram genom intervjuer med tre innovationsledare på 
Eskilstuna Kommun samt tre coacher på Volvo CE som alla varit anonyma för att säkerställa 
en större objektivitet i intervjusvaren. Där har det utgåtts från semistrukturerade intervjuer 
som varit av kvalitativ metod. Det innebär att en intervjuguide har använts i 
intervjusituationerna där frågornas inriktning utgått ifrån teoretiska utgångspunkter (Bryman, 
2011). Vidare har nyckelord från operationaliseringen utgjort grunden för inriktningen på 
frågorna. Frågeställningarna har varit öppna på det sättet att respondenterna gavs möjlighet att 
svara helt utifrån sina perspektiv och sväva åt de håll och inriktningar som de tycker är mest 
givande. 
 
Intervjuerna som var sex till antalet (tre på Eskilstuna Kommun och tre på Volvo) 
genomfördes dels på Mälardalens högskola (två intervjuer) och på respektive respondents 
arbetsplats. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra. Intervjuerna strukturerades på ett 
sådant sätt att ena författaren skötte frågeställandet och den andra höll koll på tekniken samt 
gjorde anteckningar. Den personen hade också möjlighet att ställa följdfrågor där den ansåg 
att något mer behövde utvecklas. Alla intervjuer spelades in. 
 
Intervjuerna har sedan transkriberats vartefter de genomförts, alltså allt som sagts har skrivits 
ner i ett dokument. Syftet med det är att det anses lättare att göra en analys när all empiri 
senare ska sammanställas. Det är även lättare att få en större överblick över vad som sagts och 
att det på ett lättillgängligare sätt går att läsa igenom respondenternas svar flera gånger. Det 
går även att dra slutsatsen att minnesbilden blir bättre och att kontrollerbarheten av de 
tolkningar som gjorts ökar (Bryman, 2011). 
 
De nackdelar som kan skådas vid en inspelning av en intervju som sedan ska transkriberas är 
att det tar en enorm tid samt att mycket papper går åt. Det kan göra det rörigt när en slutlig 
analys ska göras. Respondenternas svar kan också påverkas i en intervjusituation då de vet att 
allt spelas in (Bryman, 2011). 
 
Efter att intervjuerna transkriberats användes färgkodning utifrån de olika begreppen i 
operationaliseringen för att kunna koda och få ut det mest relevanta ur det empiriska 
materialet (Bryman, 2011). 

2.7 Etik 

När intervjuerna genomfördes utgick författarna från de etiska principerna som rör 
frivilligheten, integriteten, konfidentialiteten och anonymiteten. Respondenterna informerades 
om undersökningens syfte samt att deltagandet i intervjun var frivilligt och att respondenterna 
kunde avstå från att svara på frågor som kändes obekväma (Bryman, 2011). Vidare godkände 
samtliga respondenter att intervjuerna spelades in. De inspelade intervjuerna har sedan 
behandlats med sekretess så att obehöriga inte kunde komma åt dem. Författarna har även sett 
till att den empiri som samlats in endast använts för forskningens ändamål. Efter färdigställd 
transkribering har därför intervjuerna raderats. Själva transkriberingen har också kodats om 
till siffror istället för namn för de intervjuade respondenterna, vilket återspeglas i empiri-delen 
längre ner där varje respondent benämns med en siffra.   
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2.8 Reliabilitet och validitet 

När en studie görs finns två parametrar att gå efter som ett mått på tillförlitligheten samt 
giltigheten. Parametrarna kallas validitet och reliabilitet och ska kunna påvisa studiens 
trovärdighet samt om den håller kvalité. Reliabilitet innebär mer ingående i en kvalitativ 
undersökning om studien går att göras om på nytt, så kallad replikation, eller om den 
påverkats av andra variabler i form av slumpen eller andra parametrar (Bryman, 2011). 
Langemar (2008) menar och sin sida att reliabiliteten inom den kvalitativa grenen inte är 
meningsfull att använda då mätningar inte sker på samma sätt som inom kvantitativa 
forskningen och att det därför blir svårare att dra en gräns. Validitet används enligt Langemar 
i den kvalitativa forskningen för att visa på att det har samma tyngd som i den kvantitativa 
forskningen. Bryman (2011) menar att validitet handlar om hur forskaren lyckats mäta det den 
hade för avsikt att mäta samt om den saknar sammanhang eller inte. Kort och gott om rätt 
saker har undersökts. Bryman delar också in validiteten i två ytterligare fack som anses viktig 
för den kvalitativa forskningen, intern- och extern validitet. Den interna validiteten kan 
förklaras som om teorin kan kopplas samman med empirin. Den externa validiteten rör 
generaliserbarheten av studien, alltså om det går att föra över resultaten till andra 
sammanhang och sociala miljöer. Langemar (2008) använder sig också av koherenskriteriet 
som ett mått för om resultatet av studien har en röd tråd utan motsägelser och om det finns en 
kontinuitet. Koherens går speciellt att koppla till hermeneutiken som används i den här 
studien på så sätt att ett sammanhang i stort ska finnas. En misstolkning som inte får göras i 
sammanhanget är att motsägelser ändå kan finnas på det sätt att det är människors miljö och 
värld som upplevs, och där kan det alltid råda meningsskiljaktigheter men om studien är 
koherent så ska själva innehållet vara sammanhängande och passa ihop.  
 
Den här studien utgår från en kvalitativ metod, och respondenterna har kunnat röra sig fritt 
utifrån deras perspektiv när de svarat på frågorna. Det gör att det kan bli problematiskt att vid 
nya intervjuer få exakt samma svar även om temat förhåller sig inom ett specificerat område. 
Den slutsats som därför kan göras är att reliabiliteten kan anses vara påverkad av 
respondenternas svar. Därför är Langemars (2008) synpunkt om reliabilitetens betydelse för 
kvalitativ forskning befogad. Då även själva begreppet innovation har olika betydelse både 
för individen och i den här studien, i offentlig och privat organisation gör det att begreppet 
måste ses som subjektivt vilket medför att det påverkas av tidpunkterna för intervjuerna. Om 
intervjuerna skulle replikeras ett år senare kan det anses som möjligt att respondenterna har ett 
annat perspektiv på innovation. De undersökta organisationerna kan också ha omorganiserats 
eller förändrats på något sätt så att svaren skulle bli annorlunda. Brymans (2011) poäng är att 
kvalitativ forskning är fylld av subjektivitet vilket medför en svårighet i replikation av en 
undersökning. 
 
För att öka validitetsgraden i den mån som anses möjligt i den här studien har författarna 
deltagit i samtliga intervjusituationer. Det har bidragit till den interna validitetens värde då 
författarna kunnat bilda sig en egen uppfattning av intervjusituationerna. Intervjuerna har 
spelats in och transkriberats för att på ett mer lättillgängligt sätt kunna tolka och analysera 
data (Bryman, 2011). Det har påverkat den interna validiteten i den riktningen att resultatet 
dragits i en speciell riktning utefter den operationalisering som gjorts. 
 
Bryman (2011) kan se en svårighet i att generalisera en undersökning till andra miljöer. De 
individer som intervjuats i den här studien kan därför inte vara en grund för ett helt bestånd. 
Därför påverkas den externa validiteten i den riktningen att den inte går att generalisera till 
andra miljöer. Den här studien utgår från två stora organisationer med egenhändigt utarbetade 
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innovationsprocesser varför det endast kan bli jämförbart att undersöka likartade 
organisationer med innovationsprocesser som är översättbara till den organisationen. 
Generaliserbarheten kan samtidigt anses öka något i den här studien i den bemärkelsen att det 
är just två stora organisationer inom olika sektorer som undersöks och jämförs vilket ger en 
större helhetsbild. 

2.9 Metodkritik 

De källor som använts i form av vetenskapliga artiklar från databaserna Emerald Insight, 
Discovery och Google Scholar får anses som trovärdiga då de måste uppfylla en del krav för 
att bli publicerade. De övriga källor i form av böcker som till största del använts är från 
tidigare kurser på Mälardalens högskolas Innovationsprogram och är granskade av de 
kursansvariga på programmet och måste därför anses vara trovärdiga. 
 
Beträffande författarnas sekundärmaterial som använts för att kartlägga Eskilstuna Kommun 
och Volvo CE:s innovationsprocesser kan det anses som en styrka att hänvisa till egna 
vetenskapliga rapporter då det är författarna själva som står bakom de studierna. Enligt 
Bryman (2011) ges också en möjlighet att göra en analys på det insamlade sekundärmaterialet 
vilket inte hade varit möjlig med en primärkälla, det anses som en fördel. Vidare har också de 
tidigare vetenskapliga rapporterna bedömts av examinator vilket anses öka trovärdigheten på 
de studierna. Nackdelen kan vara att kartläggningarna är gjorda utefter en semistrukturerad 
intervju på vardera organisationen vilket kan ha gett upphov till feltolkningar vid insamlingen 
av data. Det kan hypotetiskt också fått till följd att felaktigheter kan ha överförts till den här 
studien. Det som ändå talar för att innovationsprocesserna tolkats och beskrivits på ett 
rättmätigt sätt är att de tidigare respondenterna i det förra vetenskapliga rapporterna fått tagit 
del av innehållet utan att någon anmärkning framkommit.  
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3. TEORI 
 
I nedanstående teori-avsnitt beskrivs de teorier som sedan lägger grunden för den analys som 
finns i slutet av studien. De teorier som tas upp berör innovation allmänt i den privata- och 
offentliga sektorn.  

3.1 Innovation inom offentliga organisationer 

En offentlig organisation består av en kommun, landsting eller stat och styrs av en 
huvudman.  Det som kännetecknar offentliga organisationer är att ägarna är medborgarna och 
att de är politiskt styrda (Forslund, 2013). På samma sätt menar Forsell och Ivarsson 
Westberg (2007) när de säger att alla inom en offentlig organisation har olika tillhörigheter 
där det förekommer både rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna är att medborgare får 
vara verksamma inom organisationen på olika sätt. Skyldigheterna ligger i bidraget som ges 
till själva organisationen. Det medför också att den offentliga organisationen inte behöver gå 
med vinst nödvändigtvis i form av pengar (Forslund, 2013). Det är därför osannolikt att 
offentliga organisationer kommer att upphöra om de inte utvecklar nya idéer. I avsaknad av 
vinstintresse är det nödvändigt att ge andra incitament för individer och organisationer, såsom 
större erkännande av framgång bland medarbetare inom organisationen att innovatören varit 
med att skapa ett värde. Värdet i den offentliga organisationen skiljer sig därför från värdet i 
den privata organisationen, och kan vara mer komplext och svårare att mäta. Den innehåller 
istället kvantifierbara utfall (såsom mindre kriminalitet, fattigdom eller våld), och vissa 
"mjukare" utfall såsom tjänsters kvalitet och förtroende mellan tjänsteleverantörer och 
användare (Mulgan och Albury, 2003).  
 
En innovatör äger heller inte sin idé, utan det gör organisationen. Ett annat hinder som kan ses 
är också att det är svårare att få kapital till att utveckla något då det är statliga medel som styr 
det genom bestämda anslag. Vidare löper innovatören en större risk att bli uthängd och 
anklagad i media till exempel för saker om den misslyckas med en innovation som 
finansierats med skattemedel (Borins, 2001). Torfing (2012) benämner det fenomenet som 
nollfelskultur. Att acceptansen att göra misstag och fel är låg och en konsekvens av den 
offentliga organisationens egentliga uppdrag som myndighet. På det sättet menar författaren 
att det blir ett hinder att driva ett innovationsarbete framåt om det aldrig får bli fel. Det ställer 
även till det för en chef till exempel då denne hela tiden måste försöka värdera vad som är rätt 
och fel. Choi Park (2014) anser därför att offentliga organisationer är mindre 
konkurrenskraftiga för att de inte har några eller få konkurrenter mot vad en privat 
organisation har. De anställda inom en offentlig organisation har en stabil arbetsplats och 
behöver därför inte prova nya saker eller ta risker. 
 
Organisatoriska sociologer har konstaterat att offentliga organisationer oftast är stora 
byråkratier strukturerade till att utföra sina kärnuppgifter med stabilitet och konsekvens, och 
motsätter sig därför förändring eller avbrott (Borins, 2001). Mulgan och Albury (2003) är 
inne på samma linje när deras antagande är att den offentliga organisationen är mindre 
innovativa än den privata organisationen. Det grundar de på orsaker som brist på konkurrens 
och incitament, en kultur av riskaversion och byråkratisk konservatism, en arbetskraft som är 
ovilliga till förändring. Mintzberg och Waters (1985) benämner det med ”planerad strategi”, 
att chefen inom organisationen utformar avsikterna med stor precision i form av en plan för 
att de sedan ska genomföras så exakt som möjligt utan förvirring av medarbetarna. Den 
konkretiseras i form av en budget och scheman, allt för att minimera riskerna för att det inte 
ska förverkligas. Program som styr deras beteende är inbyggt i planen, och formella kontroller 
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har inrättats för att säkerställa utövandet av planen och programmen. De som står utanför 
planeringsprocessen får verka i den, men i möjligaste mån inte bestämma något. Samtidigt 
menar både Borins (2001) och Mulgan och Albury (2003) att teorierna på senare år har 
ifrågasatts i takt med att den offentliga organisationen ställts inför allt tuffare utmaningar i att 
få ner kostnader och minska skuldbördor. Det gör att de måste se nya möjligheter såsom att 
tillämpa informationsteknik vilket har tvingat dem att förnya. Även nya kliniska 
undervisningsmetoder har till exempel tagits fram genom den offentliga organisationen, lika 
så den infrastrukturutveckling som skett över tid, samt tekniska lösningar kopplade till 
internet. 
 
Som ett led i det går det också att se hur offentliga organisationer allt mer drivs som privata 
företag. Det spelar ingen roll om det är en organisation som inte konkurrerar med privata 
företag exempelvis Polisen eller tvärtom, exempelvis Vattenfall som har privata konkurrenter 
på markanden. Avknoppningen har skett för att nå en effektivisering som varit nödvändig att 
göra (Forslund, 2013). Därför har det i och med det försvårat vart gränsdragningen ska gå 
mellan offentliga och privata organisationer då delar av det offentliga uppdraget har övergått 
till att drivas i den privata sektorn (Christensen, Laegried, Roness & Rövik, 2005). 
 
Det som allmänt avgör överlevnaden för en organisation är deras förmåga att hantera 
innovation som redan berörts i inledningen. De måste klara av att skapa nya tjänster och 
produkter eller skapa nya varianter på tjänster och produkter som redan existerar. Människor 
kräver mera av företag idag, det räcker inte med att erbjuda en viss del av produkter eller 
tjänster de behöver lansera nya kontinuerligt. Det finns ett stort utbud av konkurrenter och 
därför måste en organisation klara av att differentiera sig mot de andra och kunna erbjuda 
något som de andra inte har annars går kunden till någon annan. Inom offentliga 
organisationer sker det ständiga förändringar inom skola, sjukvård, idrott, energi, miljö och 
andra områden. Det räcker inte med att vara nöjd och bara leverera det som alltid har gjorts 
utan det är viktigt för en offentlig organisation att klara av att förändra sig (Forslund, 2013). 
Därför menar Mulgan och Albury (2003) att innovation bör vara en kärnverksamhet inom den 
offentliga organisationen då det hjälper offentliga tjänster till att förbättra prestandan och öka 
allmänhetens värde, samt även svara på de förväntningar som medborgare har och även 
anpassa sig till användarnas behov. De menar även att det ökar tjänsteproduktionens 
effektivitet och minimerar kostnaderna. Majoriteten av innovationerna lockar inte rubriker. 
De är relativt små ändringar av redan befintliga tjänster eller processer. I linje med vad Aasen 
och Amundsen (2013), Tidd och Bessant (2013) och Johansson (2006) menar när de talar 
allmänt om innovation och även vad Malmgren Jäll (2014) menar gällande teorin om 
medarbetardriven innovation så pekar Mulgan och Albury (2003) på vikten av att upprätthålla 
en mångfald av personal, uppmärksamma de behov som finns och använda sina medarbetare i 
organisationen, som värdefulla verktyg. Även främjandet av kreativitet ses som ett värdefullt 
verktyg för att innovera inom offentliga organisationer. Här går det också att se en koppling 
till ledarskap och innovation inom offentliga organisationer och vikten av ledningens stöd 
(Borins, 2001). Utan det anses det inte som realistiskt att medarbetare utvecklar idéer, utan 
det kommer istället att upplevas som en barriär i det dagliga arbetet (Aasen & Amundsen, 
2013). 
 
Ledningen kan uppfattas olika men det är inte säkert att de är annorlunda om de jämförs mot 
andra organisationer. Ledningsarbetet kan många gånger uppfattas som att det är 
administrativa reformer som genomsyras. I stat eller kommun kan det uppfattas som att 
ledningsarbetet är bristfälligt generellt. Den mest förekommande uppfattningen inom 
offentliga organisationer är att det finns flera olika mål som ska uppnås, en del mål är 
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motsatsen till varandra. Inom privata företag är det oftast ett tydligt mål om att de ska tjäna så 
mycket pengar som möjligt. (Forslund, 2013) 

3.2 Innovation inom privata organisationer 

En privat organisation kan bestå av tre olika uppbyggnader. Handelsbolag, enskild firma eller 
aktiebolag med flera eller bara en ägare. Det som i huvudsak driver ett privat företag är att gå 
med vinst. I börsnoterande företag är det viktigaste att gå med en vinst som är tillräcklig stor. 
Om de inte gör det faller aktiekursen och det kan leda till att det krävs drastiska åtgärder från 
aktieägarna. Till skillnad mot onoterade organisationer där det inte är lika stort fokus på att gå 
med vinst för att göra aktiemarknaden nöjd. De är istället tvungna att göra investeringar av 
sina egna pengar och kan inte få in mer kapital genom att dela ut mera aktier som en 
börsnoterad organisation kan. (Forslund, 2013)  
 
För att säkerställa en organisations överlevnad har det på senare år blivit allt viktigare att 
arbeta med innovation för att överleva i en omvärld som snabbt förändras. Det går inte att en 
organisation ignorerar innovation eftersom dagens miljö är dynamisk. Det finns flera 
utmaningar som kräver lösningar som är innovativa, exempelvis effekter som är 
globaliserade, sociala, ekonomiska, tekniska och politiska (Choi & Park, 2014). Den främsta 
drivkraften för innovation är som redan berörts behovet av att bibehålla eller öka 
lönsamheten, vilket i sin tur ger ett incitament till att förnya sig för att sänka kostnaderna, 
förbättra marknadsandelar och att skapa nya produkter och tjänster (Mulgan & Albury, 2003).  
Framgångsrik innovation hänger på att generera nya idéer, att utveckla dem, tillämpa dem och 
sprida dem på en hel industri. Dessutom finns det en sorts kunskapsförmedling som har en 
betydande roll i att se till att all information förflyttas genom systemet. De kunskaper och 
färdigheter som krävs för vart och ett av dem varierar, liksom de organisationsformer och 
kulturer (Ling, 2002).  
 
Individuellt sett belönas en medarbetares innovationsförmåga och kreativitet på ett helt annat 
sätt bland privata organisationer än i den offentliga och det är inte helt ovanligt att 
innovationer som leder till en utveckling belönas. Det som är en av de mest kritiska faktorerna 
för att ett företag ska bli innovativa är deras anställdas färdigheter och kunskaper. En 
organisation behöver ge stöd till sina anställda och ge dem möjlighet att utveckla sina 
kunskaper genom exempelvis utbildning (Choi & Park, 2014). Vidare kan även immateriella 
rättigheter skyddas och det finns också riskkapital att tillgå. Är det privata företaget dessutom 
ett aktiebolag kan bonusar utgå till anställda och investerare (Borins, 2001). Marknadsföring, 
egen framgång och att kunna kopiera den framgången över tid ses som de vanligaste 
beståndsdelarna i de privata organisationerna (Tavistock Institute, 2005). Ling (2002) menar 
att innovativa privata organisationer ofta kännetecknas av att de är framgångsrika på två plan: 
ledarskap och lärande. Konkret gällande ledarskap handlar det ofta om att ge andra chansen 
och att stimulera till lärande, framgångsrika organisationer kännetecknas också av en viss typ 
av starkt ledarskap. Zerfass och Huck (2007) menar att det beror på fem saker hur väl 
ledningen lyckas skapa en bra kontakt mellan sig och sina anställda. Ett bra ledarskap kretsar 
kring begreppen: informera, motivera, utmana, guida och lyssna. Uppfylls kraven kring 
begreppen finns förutsättningar för ett motiverat innovationsklimat inom ett företag vilket 
anses ge de anställda förutsättningarna att arbeta kreativt.  
 
Slutligen ser också Hamrefors (2009) en avgörande faktor i ledarskapet för att skapa ett 
innovativt företag, och det är kommunikationsförmågan hos ledaren. Ledaren måste kunna 
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vägleda sina anställda genom de riktlinjer som är uppsatta och samtidigt stimulera till ett 
varierat och innovativt arbete. 
 
Enligt Choi och Parks (2014) studie visar det att anställda inom privata organisationer hade 
högre förväntningar på att deras kunskap skulle bidra till att förändra arbetsprestationerna. De 
hade också högre förväntningar än de som arbetar inom en offentlig organisation att de 
förändringar de gör i sitt arbete ska leda till att de resultat som önskas nås. De kände också att 
de fick möjlighet till utveckling och utbildning samt utlopp att använda den kunskapen som 
de har fått inom företaget. De som arbetar inom privata organisationer upplevde att de kunde 
vara med och förbättra och ändra sin arbetssituation. Inom privata organisationer är 
uppfattningen från de anställda att företag är mera villiga att arbeta med att skapa bättre och 
nyare produkter, arbetsprocesser och tjänster vilket de inte uppfattar lika starkt i offentliga 
organisationer. De anställda inom privata organisationer är även mer öppna för förändringar. 
 
Ling (2002) gör en intressant jämförelse mellan privata och offentliga organisationer med att 
belysa de olika begränsningar som en innovatör kan stöta på i den privata sfären. Trots att det 
redan berörts en del redan kan ändå en jämförelse vara intressant att göra. Den första viktiga 
skillnaden är att i privata organisationer bedöms innovation av företaget som ett 
kostnadsställe, medan det i offentliga organisationer är mer sannolikt att det är ett komplext 
öppet system såsom stadsförnyelse eller straffrätt. Den andra skillnaden ligger i värdet där 
drivkraften för innovation inom privata organisationer är aktieägarnas värde vilket är en enkel 
målsättning att definiera jämfört med offentliga organisationer där det främsta målet är att 
tillfredsställa ”allmänna intressen”. Den sista viktigaste skillnaden enligt Ling är 
lagstiftningen. Även privata företag har en skyldighet att verka i enlighet med lagen, men 
rättsliga begränsningar för offentliga organisationer (till exempel när det gäller 
informationsfrihet och naturlig rättvisa) ställer andra högre gränser för det sätt de kan förnya 
sig på. Tavistock Institute (2005) menar på ett liknande sätt att innovation inom privata 
organisationer bygger på stora investeringar i att förstå kundens behov och leverantörernas 
erfarenheter. I offentliga organisationer verkar det finnas en risk att innovation drivs mer av 
processer än offentliga behov. De säger också att framgångsrik innovation kräver en rad olika 
kompetenser i alla led av innovationscykeln. Varje kompetens kräver utrymme och tid, men 
utöver de inriktningarna finns behovet av att samordna. Det tillhandahålls genom en bred 
kompetens inom privata organisationer, medan de offentliga tjänsterna måste identifiera den 
lämpligaste källan till samordning för innovation i sin domän, eventuellt måste det motsvara 
det politiska målet. Aasen och Amundsen (2013) ser även ett samband mellan offentliga och 
privata organisationer i jakten på uppmärksamhet, inflytande och resurser. 
 
För att generera nya idéer och hitta nya marknadsutrymmen inom privata organisationer 
identifierar Ling (2002) fyra stadier med hänvisning från Hargadon och Sutton (2001) som 
praktiskt taget alla organisationer berörs av. Var och en av de stadierna kräver sitt 
organisatoriska och kulturella stöd. Det första stadiet är att fånga goda idéer från en mängd 
källor (oavsett ursprung i egen regi eller inte). Det andra stadiet är att utveckla idéerna genom 
experiment, modellering eller scenarier. Det tredje stadiet är att göra återbesök av gamla idéer 
för att se hur de kan användas på nya sätt. Fjärde och sista stadiet är att utveckla initiala 
projektplaner som införlivar idéerna i leveransen av nya tjänster eller produkter. På samma 
sätt så finns det också övergripande problem att flytta idéerna från idé till leverans. Några 
framgångsrika företag som bemästrat de fyra stegen är Boeing jets, 3M post-it-lappar, Federal 
Express, Sony Walkman och Hewlett Packard som alla visat att de kan kombinera tekniskt 
kunnande med kreativa färdigheter samtidigt som de lyckats förmedla sitt budskap genom vad 
som benämns som ”kunskapsförmedlingscykeln”. Tidd och Bessant (2013) ser också ett 
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samband mellan syfte och mål för ett innovativt företag. Det måste finnas en gemensam 
vision som genomsyrar företaget där en strävan att nå nya innovationer hela tiden finns. 
Vidare anses det att miljön på företaget ska inbjuda till stimulans, och att det ska finnas ett bra 
samarbete mellan medarbetarna. 
 
Partnerskap och nätverk spelar enligt Ling (2002) en viktig roll för att stimulera innovation 
inom privata organisationer. Det stämmer även Tidd och Bessant (2013) in på då de menar att 
det kan innebära en kostnadsreducering för företag att samarbeta om att ta fram nya idéer. 
Möjligheterna till att få olika perspektiv på saker ökar också liksom den kritiska reflektionen. 
Tidsmässigt går det också snabbare att utveckla något genom ett nätverk eller partnerskap. 
Ling (2002) pekar på olika former av samarbeten som kan vara lämpliga under olika 
omständigheter, och det kan handla om underleverantörer, konsortier, korslicensering, 
allianser eller gemensamma företag. 
 
Inom privata organisationer beskrivs mycket av konkurrensen som en match mellan ett antal 
tillverkare som tillhandahåller liknande produkter eller tjänster. Den som når mest framgång 
är den som lyckas begränsa kostnaderna mest samt möta kundernas behov. Men vissa 
framgångsrika innovationer behandlar också inrättandet av en ny marknad där det inte finns 
några direkta konkurrenter. Det kan vara att vinkla en befintlig produkt eller tjänst på ett nytt 
sätt, till exempel Starbucks som förändrat ungdomars känslomässiga relation till kaféet. 
Strategin för det ligger i att förstå kundernas behov bättre där en ny produkt eller tjänst kan 
utvecklas som inte bara är bättre eller billigare än befintliga produkter eller tjänster, utan som 
även radikalt är annorlunda. Inom offentliga organisationer blir det jämförbart med deras sätt 
att säkra upp nya tjänster och göra dem effektivare, vilket också kan störa redan bekväma och 
invanda kulturer när nya marknader ska nås. Där kan offentliga organisationer snegla på den 
privata marknaden för att se hur de bemästrar det. (Ling, 2002) 

3.3 Tidd och Bessants innovationsmodell 

För att få en bra struktur på nästa avsnitt där respektive organisations innovationsprocesser 
beskrivs kommer Tidd och Bessants (2013) innovationsmodell att användas enligt deras 
perspektiv för att ta tillvara på innovationer och skapa värde. När redogörelsen för Eskilstuna 
kommun och Volvo CE görs delas den in det efter Tidd och Bessants modell för kunna 
identifiera de olika områdena. På så sätt blir det enklare att se skillnader och likheter genom 
att kunna utgå ifrån de olika områdena. Modellen har använts i Hjorths (2014) tidigare studie 
på Volvo CE:s innovationsprocess som det redogjorts ovan under punkt 1.4 ”tidigare 
forskning”, där den visat sig passa bra in. Det ger dem dock ingen fördel i besvarandet av 
forskningsfråga 2 då modellen endast används som ett verktyg för att göra respektive 
organisations process mer jämförbara. Tidd och Bessants (2013) innovationsmodell består av 
fyra olika steg: sök, välj, implementera och fånga. 
 
I första fasen som är sök går det ut på att hitta möjligheter till innovation genom att söka av 
omgivningen. Det kan vara att hitta på helt nya tekniska lösningar eller tjänster men även att 
inkrementellt ändra innovationer som redan finns. 
 
I andra fasen som är välj går det ut på att välja ut innovationer att arbeta med. Det finns tre 
steg för att välja ut innovationerna. 
 

• Innovationer som fungerar med affärsstrategin som en organisation har. 
• Läsa av marknaden och välja de innovationer som kan anpassas till organisationen. 
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• Innovationer som leder till att skapa större kunskap inom organisationen. 
 
I tredje fasen som är implementering går det ut på att arbeta fram nya innovationer av idéerna 
och få ut dem på marknaden. Implementeringsfasen består även den av tre delar. 
 

• Fullfölj innovationen och gör något av den. 
• Applicera innovationerna för kunderna och om det behövs arbeta med fortsatt 

utveckling. 
• Arbeta med att skaffa den kunskapen som behövs. 

 
Sista fasen i Tidd och Bessants (2013) innovationsprocess är fånga. Den fasen går ut på att 
innovationen ska skapa ett värde för någon. Genom att innovationen förändrar världen, skapar 
marknads andelar, blir framgångsrik eller blir kostnadseffektiv skapar den ett värde.  
 

 
 
Figur 1. Egen illustration av Tidd & Bessants (2013) innovationsmodell. (Hjorth, 2015) 

  

Fånga Sök Välj Implementera 
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4. Organisationernas innovationsprocesser 
 
Här presenteras Eskilstuna Kommuns och Volvo CE:s innovationsprocess utefter den tidigare 
forskning som en av författarna har gjort. Processen är indelad under rubrikerna sök, välj, 
implementering och fånga från Tidd och Bessants tidigare beskrivna innovationsprocess. Allt 
för att på ett tydligare sätt få en struktur på hur processen är tänkt att fungera. 

4.1 Eskilstuna kommun 

Här redogörs det för Eskilstuna kommuns innovationsprocess med hänvisning till Malmgren 
Jälls (2014) tidigare forskning. 

4.1.1 Sök 

I Malmgren Jälls (2014) kartläggning över Eskilstunas kommuns innovationsprocess så finns 
det en person som har som uppdrag att arbeta med innovation och utbilda medarbetare inom 
området. Allt med syfte att organisationen ska bli vassare inom alla områden inom sina 
verksamheter och på så sätt nå bättre resultat och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Till sin 
hjälp har den här innovationsansvarige en styrgrupp som har regelbundna möten. Samarbeten 
sker också på andra sätt då innovationsarbetet inom organisationen är ett stort projekt att 
utveckla. Att organisationens innovationsarbete är under en stor utveckling och bara i början 
av en lång process kan ses då Malmgren Jäll redogör för att personen som har huvudansvaret 
endast arbetat med sitt ämbete på heltid sedan årsskiftet 2014. 
 
Eskilstuna kommuns innovationsansvarige definierar enligt Malmgren Jäll (2014) innovation 
som: 
 

”Någonting som är nytt, det här nya ska skapa ett värde, och när det skapar 
värde så måste det också vara genomfört så annars skapar det inte riktigt 
värde än” (Malmgren Jäll s. 11, 2014)   

Organisationen sammanfattar i Malmgren Jälls (2014) rapport innovation med tre 
nyckelbegrepp: nytt, genomförbart och värdeskapande. 

4.1.2 Välj 

Eskilstuna kommuns process för att hitta nya innovationer som sedan ska kunna utvecklas 
kallas ”Modiga idéer”. Namnet har som syfte att alla medarbetare inom organisationen ska få 
ett öppnare förhållningssätt kring innovation och dess begrepp. För att underlätta för sina 
medarbetare väljer de dock att inte använda själva begreppet innovation, utan de talar i stället 
om ”idéer” som anses vara ett enklare ord att förstå för gemene medarbetaren. Kommunen 
vill på så sätt neutralisera sin innovationsprocess genom att försöka göra den mer 
lättillgänglig. Det genom ett sätt som alla kan förstå och få igång en idégenerering i sin 
organisation som kan leda till nya innovationer. Det som Eskilstuna Kommun främst ser som 
en innovation är nya effektivare sätt att arbeta på, nya processer, upplevelser men också 
hjälpmedel. Då organisationen arbetar inom många olika områden finns det mycket som kan 
effektiviseras (Malmgren Jäll, 2014). Hittills har 120 modiga idéer skapats, varav tre 
innovationer gått igenom hela processen, det vill säga från idé till verklighet. Bland dem har 
en idéverkstad skapats för tre olika boenden inom organisationen (Delårsrapport, 2015). I 
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bildillustrationen kan det på ett överskådligt sätt ses hur innovationsprocessen ”Modiga idéer” 
går till. 

 
Figur 3. Illustration av organisationen gällande innovationsprocessen ”Modiga idéer” 
(Malmgren Jäll, 2014) 

4.1.3 Implementering 

För att innovationerna ska kunna implementeras i organisationen anser Eskilstuna kommun 
att det hela tiden måste ske tillsammans med de egna medarbetarna. En viktig del i det är den 
internportal som finns som är tillgängliga för samtliga medarbetare inom organisationen.  Det 
är en samlingsplats för verktyg och hjälpmedel, samt en informationsbank som ska hjälpa till 
att implementera till att realisera innovation. Ett verktyg är att vem som helst kan lämna in sin 
idé, eller om någon har ett problem och vill ha hjälp med en lösning på det. Annars läggs de 
mesta av de befintliga resurserna på utbildning för att medvetenheten och kunskapen ska öka 
inom den egna verksamheten. Det de satsat mest på är utbildning av så kallade 
innovationsledare. En innovationsledare ska finnas på alla områden inom den befintliga 
organisationen och har som huvuduppgift att i sitt dagliga arbete lära andra. Befattningen är 
dock utöver det vanliga ämbetet (Malmgren Jäll, 2014). Det finns för tillfället 15 stycken 
utbildade medarbetare inom organisationen (Delårsrapport, 2015). De är igång med sina 
första uppdrag som handlar om att hålla en workshopserie på sex tillfällen för chefer 
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tillsammans med en utvald medarbetare i en introduktion till innovation (muntlig 
kommunikation innovationsstrateg, 2015). 
 
En struktur beskrivs vidare av Malmgren Jäll (2014) i syfte att visa hur innovation anses 
stödjas på bästa sätt inom organisationen och illustreras genom en trappa i fyra steg. 
 

Figur 4. Utbildningsstruktur för stödjandet av innovation inom organisationen (Malmgren 
Jäll, 2014). 
 
Nivåerna på trappan ska beskriva på vilka olika steg medarbetarna inom organisationen 
befinner sig. 
 
På individnivån längst ner i trappsteget ska alla medarbetare inom organisationen kunna 
praktisera genom att ha fått en grundutbildning i ”Modiga idéer”. Därigenom har de lärt sig 
hur de ska kunna bidra med nya idéer vilket de också aktivt uppmanas till. (Malmgren Jäll, 
2014) 
 
På gruppnivå anses en medarbetare vara om den kan innovera mindre grupper så som 
arbetslag till exempel och få den att bli mer innovativ (Malmgren Jäll, 2014). 
 
På ledningsnivå befinner sig en medarbetare inom organisationen om den på egen hand 
innoverar och kan använda de verktyg som finns för att för att skapa innovationer (Malmgren 
Jäll, 2014). 
 
En person som befinner sig på organisationsnivån och har genomgått ”modigt ledarskap” får 
då befattningen innovationsledare och där fordras det att innovationsprocesser kan drivas 
framåt av medarbetaren samt att den kan utbilda andra medarbetare. God kunskap ska finnas 
om hur organisationens innovationsprocess ser ut och även fungerar, vilka verktyg som kan 
användas för varje specifik situation. De ska även kunna utbilda de trehundrafemtio stycken 
chefer som finns inom organisationen. Därför beskrivs det som extra viktigt att 

       GRUPP 
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innovationsledaren förstår just sin egen roll. På samma sätt har de i uppdrag att uppmuntra 
sina medarbetare att vara kreativa och våga prova nya idéer. (Malmgren Jäll, 2014)   

4.1.4 Fånga 

Som i ett led i att en innovation slutligen ska skapa värde så finns det något som kallas för 
idélotsar. Kommer en idé in i systemet av en så kallad idébärare så är det i första hand den 
avdelning som tar hand om frågan som problemet/förslaget berör (Malmgren Jäll, 2014). Om 
inte tar idélotsarna, som är 14 stycken till antalet och utspridda inom olika områden, över för 
att täcka upp så stora varierande kunskapsområden som möjligt (muntlig kommunikation, 
innovationsansvarig, 2015). Idélotsarna har en mall att utgå ifrån där de bedömer behov och 
nytta. Bedömningen sker även på för vem den kan vara nyttig för och om det redan finns 
något liknande samt vad som är unikt med just den här idén. Behöver det införskaffas mer 
kunskap om idén ska det göras. Efter det kan idébäraren få feedback innan idén tas till en 
processledningsgrupp som avgör om de ska försöka göra verklighet av den. Sker det kommer 
idébäraren tillsammans med processledningsgruppen skapa en struktur för hur en utveckling 
ska ske. Ett team byggs upp som innehar olika sorters kompetens och sedan skapas ett projekt 
kring idén för hur den kan sjösättas som kan vara olika stor i omfattning beroende på hur stor 
utvecklingspotentialen är. (Malmgren Jäll, 2014) 
 
I organisationen läggs vikten på medarbetarna och att få med dem i att driva organisationen 
framåt. Organisationens innovationsarbete beskrivs som att det ännu inte är speciellt effektivt 
och att det fortfarande experimenteras en del om vilka saker som fungerar bäst. Det som de 
vill uppnå främst i det skedet de befinner sig i dagsläget är att medarbetarna inom 
organisationen ska bli inspirerade och stimulerade att komma med nya idéer och inte se det 
som en extra börda. Där kan även hinder identifieras på det sättet att många inom 
organisationen är stressade redan idag och då inte är mottagliga för nya saker. Därför menar 
innovationsansvarige inom organisationen enligt Malmgren Jäll (2014) att en 
beteendeförändring måste ske bland medarbetarna vilket anses svårt. Därför har just den här 
strategin tagits fram för att få till ett mer nytänkande och få alla inom organisationen att hoppa 
på det här förändringståget. Det slutliga värdet för den här organisationen ligger i att 
människor ska få det bättre.    

4.2 Volvo CE 

Här redogörs det för Volvo CE:s innovationsprocess med hänvisning till Hjorths (2014) 
tidigare forskning. 

4.2.1 Sök 

I Hjorths (2014) kartläggning över Volvo CE:s innovationsprocess använder de sig av en 
open source plattform för att samla in nya idéer. Det är tjugo personer som arbetar med att ta 
emot idéerna och hjälpa till. Deras uppgift är att ge synpunkter på om en idé är otydlig och är 
den det ska de ta upp det med idébäraren att den behöver förtydligas innan de kan gå vidare 
med den. 
 
Volvo CE styr bara det interna verktyget som alla måste skicka in sina idéer i och där de 
behandlar idéerna. De styr inte vilka idéer som får skickas in. Företaget använder sig av 
globala coacher som har till uppgift att hjälpa till att forma idéerna. Coacherna ska bara vara 
en resurs och ska inte vara med och skapa idéer. De ska hjälpa de anställda med att driva fram 
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idéerna och ge den anställde de verktyg den behöver. Det kan vara i form av att skriva ut 
posters på relevanta idéer företaget behöver, anordna workshops och uppmuntra den 
anställde. Att använda coacherna är ett effektivt sätt när det gäller att idégenerera inom ett 
speciellt område. Företaget inger en stor frihet när det ska skapas idéer. De går inte in och styr 
på individnivå eller avdelningsnivå. (Hjorth, 2014) 
 
Det är olika hur Volvo CE arbetar med att leda innovationsarbetet. På en del avdelningar är 
det helt upp till den anställde att arbeta med att ta fram nya idéer och på en del avdelningar 
skapar de workshops en gång i månaden på deras avdelningsmöten. Företaget anser att varje 
avdelningschef kan sin avdelning bäst och ska därför vara med och bestämma och kunna 
påverka. De vill inte vara ett hierarkiskt företag och innovationsprocessen leds från början till 
slutet av samma personer. (Hjorth, 2014) 
 
Volvo CE:s innovationsansvarige definierar enligt Hjorth (2014) innovation som: 
 

”Innovation på företaget handlar om att skapa något nytt och av värde för 
kunden men även för att tjäna pengar.” (Hjorth, 2014. s.7)   

Att göra skillnad till framförallt kunden är det som driver Volvo CE till innovationsarbete. 
Gör företaget ett bra arbete med att göra skillnad är också kunden benägen att betala för 
skillnaden. (Hjorth, 2014) 
 
Volvo CE ser bara att det är en innovation om det är värdeskapande för både kunden och 
företaget. Förändringar som internt skapar värde anser de inte är innovationer (Hjorth, 2014). 
När företaget ska hitta möjligheter till nya innovationer arbetar de framförallt efter två olika 
metoder. Den viktigaste av de två är att de arbetar med att försöka lära sig vad kunden 
behöver, vill ha eller vad de kräver för tjänster och produkter genom att de observerar kunden. 
De arbetar med kvalitetsrapporter men också med att besöka kunden på plats för att ta reda på 
vad de är nöjda eller missnöjda med. Volvo CE har insett att om de frågar en kund vad den 
vill ha vet kunden oftast inte vad den vill ha. Därför är det bättre att göra en prototyp och visa 
upp för kunden och efter det ta kontakt med kunden. Förut frågade de tidigt in i processen 
men efter att ha observerat vad kunder behöver har de ändrat sitt arbetssätt. (Hjorth, 2014) 
 
De arbetar också med att genom observationer lära sig och ta lärdom från andra liknande 
industrier hur de fungerar. De lägger ned stora resurser på att observera andra liknande 
företag. Genom att studera andra kan de få inspiration och se vad marknaden behöver. 
Företaget gör även omvärldsanalyser för att se vad det kommer för nya teknologier. Även 
lagändringar tvingar och driver företaget till nya innovationer. (Hjorth, 2014) 
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Figur 5. Volvo CEs innovationsprocess (Hjorth, 2014). 

4.2.2 Välj 

Volvo CE är öppna för idéer som kommer in och visar stor respekt för idéerna men de är 
måna om att bara välja och använda de idéer som kan bli lönsamma för företaget i framtiden. 
Idéerna som kommer in går igenom en prioriteringsprocess där de väljer ut de idéerna som 
ger mest värde för företaget och är värda att arbeta vidare på. (Hjorth, 2014) 
 
Volvo CE uppmuntrar att alla oavsett var den arbetar på företaget får komma med idéer. Inom 
företaget finns det coacher som hjälper personerna att visa vilka vägar de ska ta för att föra 
vidare idéerna och fylla i alla papper rätt. (Hjorth, 2014) 
 
Företaget har ett öppet klimat där de låter sina anställda prova sina idéer. Även om idén inte 
är så pass bra att den kommer till produktion ser företaget det som en lärandeprocess att de lär 
sig saker och ser det inte som ett misslyckande bara för att idén inte kommer till produktion. 
(Hjorth, 2014) 
 
Volvo CE låter de anställda vara med och påverka sin arbetssituation. Genom att de får 
ansvara och anpassa sin arbetsmiljö tycker de att det är roligare att arbeta och känner att det är 
meningsfullt att gå till arbetet när de får mera att ansvara för och vara med i beslutsfattandet. 
När de anställda får vara med och bestämma och känner att företaget har förtroende och 
lyssnar på dem blir de passionerade i arbetsuppgifterna de gör. (Hjorth, 2014) 
 
För att ta reda på om en utvald idé kan utvecklas till en innovation och är relevant för 
företaget finansieras idén med cirka trehundratusen kronor i en första studie. Efter den första 
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studien utvärderas idén om det är en idé som är värd att vidareutveckla för företaget. Om 
Volvo CE anser att idén går att använda skapar de olika projekt som krävs för att idén ska 
komma vidare och kunna industrialiseras. Idén får även gå igenom en riskanalysprocess för 
att ta reda på om det finns några hinder och risker av produkten innan den kan industrialiseras 
och börja tillverkas. (Hjorth, 2014) 
 
Det finns olika anledningar till att företaget väljer ut idéer. Det kan vara för att de vill förnya 
gamla produkter, skapa helt nya eller så kan det vara att patent går ut och kräver att de måste 
förändra sina produkter. (Hjorth, 2014) 

4.2.3 Implementera 

Volvo CE har sex olika strategier som en idé behöver uppfylla om den går vidare. Kriterierna 
behandlar om företaget behöver ta in kunskap från annat håll eller om de själva har kunskapen 
som krävs för att kunna arbeta vidare med idén och utveckla den. Affärsmöjlighet, kostnader 
och risker tar de också hänsyn till. (Hjorth, 2014) 
 
Företaget arbetar med olika utredningssteg när en produkt eller tjänst har valts ut som en 
affärsmöjlighet för att den ska kunna introduceras på marknaden. Företaget använder sig av 
en AE Investergation för att lära sig mera och gå in mera på djupet om idén när de ser 
affärsmöjlighet i en teknologisk idé. Inom företaget har de en budget som är begränsad och 
det leder till att de måste prioritera det som ger mest till företaget när de ska investera pengar. 
Volvo CE har flera aspekter och många olika steg som är avgörande för vilka tjänster eller 
produkter de ska satsa på. (Hjorth, 2014) 
 
När en produkt har börjat att designats på en detaljerad nivå får inte nya teknologier eller nya 
koncept läggas fram om det är mindre än tjugofyra månader innan den ska produceras. Det är 
bara hinder och problem med det existerande konceptet som får ändras och lösas under den 
tiden. (Hjorth, 2014) 

4.2.4 Fånga 

Volvo CE arbetar mycket med inkrementell innovation och gör inga radikala förändringar 
från år till år. De har en gedigen produkt och därför finns det produkter som är gamla på 
marknaden.  De vill att deras produkter och tjänster skapar värde för kunden och arbetar 
kontinuerligt med att följa upp förbättringar och ändringar de gör. De vill se resultat på om 
kunden märker en förändring om de exempelvis byter ut en komponent på en produkt till en 
billigare eller dyrare. (Hjorth, 2014) 
 
Organisationen är ett produkt företag och har en svagare sida när det kommer till att erbjuda 
både produkter och tjänster till en komplett lösning. De arbetar på det men för att bli mer 
konkurrenskraftiga inom helhetslösningar behöver de arbeta vidare med det. (Hjorth, 2014) 
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5. EMPIRI 
 
I den här delen presenteras det resultat som har kommit fram baserat på det empiriska 
material som samlats in under processens gång genom intervjuer från innovationsledare 
inom Eskilstuna Kommun och coacher inom Volvo CE. Det har gett en bild av hur 
innovationsarbetet fungerar i realiteten i en offentlig och en privat organisation samt vilken 
syn respondenterna har på innovation och vilka förutsättningar de anser finnas för att 
bedriva ett innovationsarbete inom respektive organisation. Empirin är indelad utefter den 
operationalisering som gjorts i samband med intervjuguiden och har rubrikerna ”realisera 
innovation” samt ”organisation”. 

5.1 Realisera innovation - Eskilstuna Kommun 

Som gjorts gällande är begreppet innovation ett brett ord som kan ha flera innebörder 
beroende på vem som tillfrågas och dennes tolkning av begreppet. Inom den offentliga 
organisationen på Eskilstuna Kommun svarade respondenterna på vad de anser att innovation 
är: 
 

”Innovation är ju som en process och ofta är kanske inte själva produkten 
den viktiga utan det är vägen dit där man öppnar upp och får människor att 
tänka nytt” (R1) 

”Att det ska vara nytt, nytänkande och genomfört” (R2) 
 

”Jag tänker att det är det där att hitta det lilla extra som finns därute 
någonstans som finns utanför det där vanliga vi gör. Att liksom hitta det 
där, att ta det där steget utanför och hitta det” (R3)  

Respondenternas bild av hur organisationen ser på innovation är: 
 

”Jag tror att det är ganska nytt att när man tänker innovation och pratar 
om tjänster det man gör istället för att prata produkt. Så många lever kvar i 
det här produkttänket när man pratar om innovation om nytänkande så” 
(R1) 

”Det blir väldigt mycket verksamhetsutveckling känner jag. Mer kanske än 
innovation” (R2)  

 
”Att det finns förväntningar ändå att man ska hitta det där speciella 
nyheterna att jobba efter, jag tror det finns en sån förväntan” (R3)  

Samtliga respondenter uttrycker sig lite olika kring begreppet innovation både för hur den 
egna tolkningen görs samt även ur organisationens perspektiv. Kärnan av det hela som ändå 
framkom var att samtliga respondenter ser innovation som ett sätt att utveckla organisationen 
genom att få igång en tankeprocess bland medarbetare som så småningom ska leda till 
lösningar på problem som förekommer inom organisationens alla verksamheter. Det speglas 
på ett bra sätt genom: 
 

”En realistisk bild av vad innovation är får man ha” (R3)  

Enligt respondent 1 associerar många inom organisationen som citatet i inledningen 
återspeglar fortfarande innovationer till produkter och att det är ganska nytt att när det talas 
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om innovation i termer som tjänster att använda termen som ett sätt att tänka nytt. Respondent 
2 talar om innovation som ett sätt att utveckla verksamheten genom att tänka i nya banor, 
vilket även respondent 3 instämmer i genom sitt resonemang att våga tänka annorlunda. 
Samtliga respondenter försöker ändå förmedla att själva processen är viktig och att alla inom 
organisationen bereds tillåtelse att våga tänka på ett nytt sätt och våga komma med idéer som 
i slutändan kan vara värdeskapande för organisationen. För att nå det här är samtliga 
respondenter eniga om att medvetenheten måste öka inom hela organisationen och få en större 
spridning så att alla medarbetare känner att de har en tillåtelse att våga komma med idéer. 

För att innovation ska kunna realiseras måste den stimuleras på något sätt och här pekar 
respondenterna främst på utbildning som en viktig faktor. I ett första steg genom 
innovationsprocessen ”modiga idéer” som alla medarbetare går och ”modigt ledarskap” som 
är den del på trappan där medarbetare utbildas till innovationsledare. I ett vardagligare 
sammanhang ses det även som viktigt att lyfta goda exempel som kommer fram från 
medarbetare. Det är för att det ska få en spridning där fler upptäcker att det är en tillåtande 
miljö att komma med nya förslag vilket då på sikt ska kunna generera att ännu fler vågar 
komma med förslag.  

I själva arbetet med att stödja till innovation inom organisationen är den generella 
uppfattningen bland respondenterna att mycket beror på i vilken del och nivå i organisationen 
som någon befinner sig i. Arbetet med innovationsprocessen har kommit olika långt i olika 
förvaltningar varför det uppfattas som varierande bland respondenterna hur bra stödet blir. 
Här kommer också tidsaspekten in, som är ett återkommande moment bland respondenterna, 
att vardagen är tuff för många inom organisationen vilket gör att tiden inte alltid räcker till för 
att skapa den här innovationstiden som är nödvändig för att ett bra stöd ska kunna ges. Här ser 
respondenterna sina roller som innovationsledare som viktiga att försöka sprida den process 
som finns både genom återkommande utbildningar på fler nivåer och som redan belysts att 
öka medvetenheten för att skapa ett värde. 

”I rollen som innovationsledare är det viktigt att det ska bli en skillnad, att 
det ska bli ett värde, en effekt” (R3)  

De riktlinjer som skapats utefter innovationsprocessen är att medarbetarna ska uppmanas till 
att vara modiga, men hur väl det efterlevs i verkligheten ute i de olika förvaltningarna ser 
respondent 1 som otydlig. Respondent 3 tycker konceptet är brett medan respondent 2 sticker 
ut lite i den bemärkelsen att dennes uppfattning av att en föråldrad struktur ännu finns kvar 
inom organisationen vilket inte gör den lämpad att främja till innovation. Då blir det istället 
mycket upp till de chefer som finns att de är flexibla i sitt sätt att tänka.  

”Om någon vill idégenerera en halvtimme borde inte organisationen bry sig 
om hur den personen gör det” (R2) 

Resonemanget utvecklar respondent 2 att även själva organisationen behöver bli modigare, 
inte bara medarbetarna som finns i den. Det handlar om delar som att cheferna ska släppa lite 
på den kontroll som finns, samt att riktlinjerna borde bli mer likvärdiga bland alla chefer i 
organisationen för att en homogen arbetsgrupp ska kunna skapas. Det i sin tur ska leda till ett 
innovativare klimat där det blir enklare att kunna realisera innovation.  

I respondenternas roller som innovationsledare känner samtliga att de fortfarande befinner sig 
i en inledningsfas där de inte hunnit komma så långt än, utan rollen har varit att hålla i 
utbildningar i form av en workshopserie som de bara är i begynnelsen av. Respondenterna 
försöker ändå i sina roller vara pådrivande på respektive förvaltning de arbetar genom att 
verka i ett uppmuntrande syfte. Respondent 3 tänker speciellt kring det här att kunna vara ett 
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idé-stöd och kunna skapa en process kring den framkomna idén, men hittills har inga sådana 
uppdrag kommit in. Annars uppfattas innovationsledarrollen ännu som att få igång en 
diskussion kring ämnet för att en innovativ atmosfär ska kunna skapas och att försöka plocka 
in delar vad de lärt sig genom sin utbildning i modigt ledarskap i det dagliga arbetet. En 
poäng som nämns av respondent 3 är att det syns när metoderna använts i ett projekt till 
exempel och att de kommer från innovationsutbildningen men att det inte synliggörs att 
metoderna just har en innovativ anknytning. Respondent 1 och 2 tar upp arbetsplatsträffar 
som ett utmärkt tillfälle att skapa ett forum för att öppna upp en diskussion om hur innovation 
kan realiseras, samt visa på exempel som främjar till innovation. Respondent 1 och 2 känner 
här att de blir en slags budbärare av ett budskap som ska kunna smitta av sig. Respondent 3 
ser främjandet av innovation att få medarbetare att verkligen lämna in sina förslag, och där ses 
organisationens internportal som ett utmärkt verktyg. Internportalen är tillgänglig för samtliga 
medarbetare där de uppmanas att gå in att läsa och ses som ett positivt inslag. Det som dock 
inte kan mätas enligt samma respondent är hur många som verkligen läser och tar till sig det 
som publiceras.  

Det samtliga respondenter är eniga om är att organisationens innovationsprocess inte hunnit 
implementerats ännu och där pekas det på flera faktorer. Dels kommer tidsaspekten in igen, 
att tiden inte räcker till då många förvaltningar har mycket att göra redan och att det 
konkurrerar med det. Sedan nämns vidare att utbildningarna ännu är i ett tidigt skede, att det 
upplevs som flummigt vilket håller intresset nere samt omsättning på medarbetare att utbildad 
personal försvinner ur organisationen utan att nya kommer till. Respondent 1 ser det som 
problematiskt i sin roll som innovationsledare. Ett exempel som respondent 2 pekar på är att 
tjugofyra innovationsledare utbildades vid starten för organisationens innovationsprojekt, men 
att det nu bara finns åtta kvar av den ursprungliga gruppen. Samme respondent spekulerar i att 
det tog för lång tid innan processen implementerats och att det var därför de försvann. 
Respondent 3 är inne på samma linje: 

”Det som varit är ju att så många innovationsledare har försvunnit. Det 
hade varit en annan skjuts om vi varit 20 som vi var från början. Det hade 
varit ett önskeläge. Resurser är att ute avsätta tid vilket den mesta resursen 
är tid man behöver ute om du tänker långt ute i verksamheterna, förskolor, 
skolor, vården att om de ska få tid att jobba så måste de få tid. Tid kostar, 
de flesta verksamheter behöver ju ha vikarier, det är dyrt” (R3) 

Ett varierat intresse bland medarbetarna upplevs också av respondenterna och en gemensam 
upplevelse de har är att de inte tror att medarbetare generellt sett vet att det ligger deras i 
uppdrag att vara innovativa trots att de genomgått grundutbildningen. De som finns längst ut i 
verksamheten anses ligga längst ifrån det här. Respondenterna tror inte heller att alla vet vilka 
vägar de ska gå om de vill vara innovativa. Där finns även en gemensam nämnare i att 
respondenterna ofta ser ett mönster i att det är återkommande medarbetare som är innovativa 
och kommer med idéer. Respondenterna målar upp en bild av att en kategori går att påverka i 
en innovativ riktning medan en grupp inte är intresserade alls. En betydande orsak till det är 
organisationens olika inriktningar i allt från skola, vård och exempelvis parkförvaltning som 
är så olika varandra i problematik och arbetssätt.  

En sista betydande faktor som respondent 1 speciellt pekar på är det ekonomiska läget med de 
besparingskrav som finns inom organisationen. Där ges också en bra återkoppling till 
inledningen vad innovation är för dem, att endast tänka på innovation inom organisationen 
som det enkla och realistiska. Det ekonomiska läget kan enligt respondent 1 bli ett hinder för 
innovationslusten vilket kan göra det svårt att ta in nya saker, men samtidigt resonerar samme 
respondent att det är extra viktigt att tänka i nya banor, för det är då som det behövs vara extra 
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kreativ. Respondent 3 talar om värdet som en idé skapar som det viktiga, inte de ekonomiska 
aspekterna men menar samtidigt att de alltid måste nå ett nollresultat då det är allmänna 
skattemedel som används. Respondent 2 avslutar: 

”Aa, jag tänker att det är positivt att tänka innovativt när det inte finns så 
mycket pengar”(R2) ” 

5.2 Organisation - Eskilstuna Kommun 

Utbildning har respondenterna berört som betydelsefullt redan och det ligger på 
innovationsledarnas ansvar att vidareutbilda övriga medarbetare inom organisationen. Ett 
önskemål som respondenterna nämner är att också skapa en grupp nedanför cheferna som ska 
fungera mer som nyckelpersoner på olika avdelningar för att få ner innovationsarbetet längre 
ner i organisationen, stannar det hos cheferna menar respondenterna att de inte kommer att nå 
ett genomslag i hela organisationen.  

Respondenterna kan även se en stor skillnad i om de bara vore anställda att arbeta med 
innovation vilket inte är fallet, utan det ska skötas utöver ordinarie befattningar. Just nu 
upplevs innovationsarbetet att det möts med en del motstånd som försvårar det. Vidare ser 
respondenterna svårigheten i att arbeta med blandade grupper då problematiken ser 
annorlunda ut på olika förvaltningar vilket medför att igenkänningsfaktorn blir låg hos en del 
som inte varken kan eller vill sätta sig in i andras problematik. Det blir svårt att se nyttan, det 
blir abstrakt. Det blir då ännu en svårighet att hålla intresset vid liv. Cheferna har mycket 
arbetsbörda och prioriterar oftast bara saker de kan se nyttan i. Annars finns det verktyg och 
hjälpmedel att tillgå men att alla inte är anpassade till specifika situationer. Respondent 2 
menar att de får testa sig fram en del för att kunna anpassa verktygen till ändamålen. Samtliga 
respondenter upplever annars att det finns mycket material att utgå ifrån. 

Respondenterna är tämligen eniga om att det finns en god vilja inom organisationen att det 
ska råda ett innovativt klimat, det är grundtanken, men tidsaspekten talar emot det som ett 
återkommande problem. När det kommer till sådana här typer av förändringsarbeten, att 
förflytta en hel organisation på cirka niotusen anställda så tar det tid menar de. Det respondent 
1 anser går att göra är det lilla och lyfta  exempel vidare så att de till slut kan nå 
målet.  Motsträvigt är också att politikerna ofta vill ha snabba resultat men att de ofta ändrar 
riktlinjer samt uppdrag vilket gör det extra tung-arbetat. Respondent 1 ser samtidigt en 
utmaning i det här: 

”En sak som jag kan tycka är väldigt innovativ för mig är just det här att 
man jobbar i en politiskt styrd organisation. Jag har väldigt mycket 
möjlighet att påverka saker som tjänsteman i en kommun hur man vill jobba 
så det tycker jag är väldigt innovativt” (R1) 

Effektiviteten upplevs också som att den kan bli bättre. Respondent 3 ser en anledning i att 
organisationen fortfarande befinner sig i en läroprocess som tar tid att bygga upp. Respondent 
2 ser hinder som förutsättningar, klimatet, chefer och resurser för att bli mer effektiva. 
Respondent 1 anser att arbetet ofta blir motarbetat vilket gör att medarbetare hinner tröttna 
innan de får ett gensvar för sina idéer. Kommunen som organisation anses vidare av 
respondent 1 vara ganska fyrkantig i sitt sätt att tänka då det är styrt av politiker och att det 
ger ett låst läge. De måste då hela tiden arbeta utifrån politikens riktlinjer vilket påverkar 
medarbetare:  
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”Det kan göra att de kan känna sig lite hämmade i sitt sätt att tänka, vissa 
vill vara modigare och vill mer medan en den del kollegor låser sig mer av 
den tanken att de inte får vara hur innovativa de vill” (R1)  

Respondenterna anser annars att en idébärare blir uppskattad på ett bättre sätt än förut inom 
organisationen vilket har att göra med att medvetenheten ändå ökat trots allt. 

Respondent 1 anser att kulturen är byråkratisk och att det inte varit tillåtet tidigare att vara 
innovativa på kommuner utan uppdragen skulle tidigare utföras och inget mer. Samme 
respondent tror sedan att för att vara en attraktiv arbetsgivare måste offentliga organisationer 
vara innovativa för att de ska kunna behålla högutbildad personal inom organisationen. 
Respondent 3 får ändå uppfattningen om att kulturen mjuknat upp och att innovation upplevs 
som lite spännande vilket kan leda till en framtidstro. Just det här med framtidsutsikterna 
handlar om att bli uppmärksammande för det innovationsarbete som görs menar 
respondenterna. Respondent 2 menar att det måste finnas en vilja inom organisationen att 
driva saker framåt och att det då måste till många personer som arbetar med det. Samtliga 
menar också att ju fler som genomgår utbildningarna som ingår i innovationsprocessen så 
kommer nog också innovation generellt sätt uppfattas som mycket enklare och roligare arbete. 
Det respondent 3 också säger är att det redan finns personer inom i stort sett varje förvaltning 
som arbetar med utveckling vilket borde medföra att ett vänligare innovationsklimat byggs 
upp.  

Det sista som slutligen utmålas som att det behöver utvecklas mer inom själva 
innovationsprocessen är att ta tillvara på de idéer som kommer in och att sedan bevara dem så 
att de kan realiseras när det är dags. I dagsläget finns det ingen plan för det. Respondent 1 
utvecklar det med:  

”Idéerna skulle behöva läggas i en sorts bank i någon modig bank-låda 
eller nåt så man ändå har det kvar. Sen kanske man ändå kan göra lite av 
det redan nu men att hela idén tar 5-10 år att förverkliga” (R1) 

Som en del i det arbetet behöver även fler så kallade idélotsar komma till. Respondent 1 
utvecklar återigen resonemanget kring det genom att säga att som det sett ut tidigare har 
idéerna stannat utan att de blivit förverkligade. En del saker har de dock kunnat ta till sig och 
gjort något av. Ett tydligt exempel på det är de medarbetarsamtal som förekommer då 
medarbetaren kan ta med chefen ut på en promenad istället för att sitta vid ett skrivbord och 
prata, så kallat ”walk and talk”.  

”Det är innovativt och är inget som kostar heller, det behöver ju inte 
kosta”(R1) 

5.3 Realisera innovation - Volvo CE 

Även inom den privata sektorn kan begreppet innovation ha flera innebörder beroende på vem 
som tillfrågas, vilken befattning denne har samt kön och situation. Inom den privata sektorn 
på Volvo CE lade de tillfrågade respondenterna sin innebörd av begreppet innovation: 
 

“Någonting som löser ett nytt problem eller ett redan existerande problem 
på ett bättre sätt” (R4) 

“Kombinera minst två saker på ett nytt sätt eller ta en gammal sak och 
använda i ett nytt sammanhang” (R5) 
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”En ny teknisk lösning, ny funktion eller en ny produkt som når framgång.” (R6) 
 
Vidare så är respondenternas uppfattning av företagets definition av innovation: 
 

”Ingenjörerna på företaget ser innovation som bara en uppfinning eller ett 
patent och det är därför ett gränsland som är ganska diffust för många. 
Speciellt de som inte arbetar med innovation” (R4) 

 
”Organisationen vill gärna hålla på med innovation men är rädda för att 
släppa taget och mycket blir då kontrollstyrt vilket medför att det inte leder 
till några nya innovationer” (R5) 

 
”Innovation är att det är produkter eller tjänster som får genomslag på 
marknaden. Fokus är värdeskapande för kunden att kunden ser skillnad och 
inte bara en liten mekanisk finess som skiljer” (R6) 

 
Respondenterna har lite olika uppfattningar kring sin egen uppfattning av innovation men 
även för hur organisationens perspektiv på innovation är. Det centrala som ändå framkom var 
att respondenterna ser innovation som en sorts produktutveckling både för egen del och för 
organisationen i stort. Innovation för Volvo CE är en central del av deras verksamhet och de 
har arbetat med innovation under många år. Från början tillverkade de traktorer men det gick 
inte bra och de tjänade inga pengar på det. Enligt respondent 6 var de därför tvungna att göra 
något åt situationen. Volvo CE insåg vikten av att vara innovativa för att företaget skulle 
finnas kvar vilket gjorde att de valde att lämna traktorerna och började tillverka hjullastare 
istället. 
 
För att stimulera och realisera innovation i organisationen har Volvo CE en 
innovationsprocess som innehar ett antal innovationscoacher som ska fungera som bollplank 
och vara med och stötta med råd till medarbetarna. Respondenterna tar upp verktyget Interact 
som är ett webbgränssnitt där någon skapar en tråd för sin idé genom att skriva en 
kommentar. Vem som helst kan fortsätta med kommentarer under och då skapas det ett 
diskussionsforum. Alla anställda på Volvo CE har en inloggning där de kan logga in och 
skriva idéer för att få bolla dem med andra. Det kan vara andra medarbetare, specialister eller 
experter inom olika områden som ger feedback på om idén är hållbar och värd att gå vidare 
med och utveckla. Anser sig en medarbetare ha en färdig idé kan den antingen lägga ut den 
ändå för en diskussion eller gå direkt och ansöka om pengar för att skapa ett projekt. 
Respondenterna tycker att det är ett bra system för att Volvo CE har många anställda och det 
finns inte tillräckligt många coacher vilket gör att de kan nå ut till flera genom att använda 
verktyget. 
 
Inom Volvo CE är det en del av respondenternas arbete i sina roller som coacher att stötta 
medarbetarna till innovation. Respondenterna har delade meningar om organisationen stödjer 
innovation eller inte. Respondent 4 menar att det inte finns något övergripande stöd inom 
organisationen till innovation mer än att alla anställda har möjlighet att ta del av information 
och få hjälp. Som exempel tar samma respondent upp om en medarbetare kommer med en 
idé. Om respondenten anser att idén går att utveckla lägger respondenten cirka en timmes 
arbete för att göra en omvärldsanalys på om det finns liknade tekniker, patent eller forskning 
inom området. Om idén verkar bära och känns aktuell för Volvo CE får den personen som 
kom med idén ta del av arbetet som lagts ner och efter det tas det upp till diskussion med 
experter inom området. Respondent 6 säger att organisationen arbetar med att stödja 
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innovationer men att det kan bli bättre. Respondenterna tycker att det som kan förbättras är att 
beslutsprocesserna kan vara lite oklara om en medarbetare har en idé vem som ska ta emot 
idén exempelvis. Volvo CE är tvärfunktionellt där olika avdelningar tillverkar olika 
komponenter för att det till slut ska leda till att en komplett maskin byggs. Det gör att det 
finns många mottagare till idéer vilket leder till att det blir svårt att veta vem som idén ska 
säljas in till eller om idén ska säljas in till alla. I stora projekt är det många inom 
organisationen som måste övertygas för att en idé ska kunna bli en innovation. Det är flera 
steg med många instanser som har olika saker att säga till om vilket kan göra det 
problematiskt. Respondent 5 menar att det är viktigt med stöttning under processens gång för 
att innovatörerna inte ska känna sig ensamma. Viktigt blir då också enligt respondent 5 att de 
i sina roller som coacher har synen att vara ett stöttande element. Sedan menar respondenterna 
att innovatörer också söker sig till innovationsprocessen för att kunna promota sina idéer.  
 

“För att skapa en innovativ atmosfär gäller det heller inte att vara för hård 
utan att istället se de möjligheter som kan finnas” (R5) 

 
En faktor för att skapa en innovativ atmosfär som respondent 5 pekar på är fikaraster, där det 
ges en chans att kunna ta en diskussion på ett informellt sätt. Vidare ser respondenterna att 
miljön måste vara stressfri för innovation ska nås, men att medarbetare måste utsättas för 
problem hela tiden för att en innovation ska kunna nås och realiseras. Respondenterna 
försöker även att anordna workshops för att arbeta med idéer, frågeställningar eller 
problemlösningar. Respondent 6 har endast anordnat ett fåtal workshops och menar att det är 
bra att anordna flera för att träna på det. Som förslag till en förbättring på den nuvarande 
innovationsprocessen nämner samma respondent att de skulle vara bra att få in fler workshops 
när det kommer till större projektet för att snabbt bolla idéer under en kort tid i början av en 
process. Respondent 6 utvecklar det vidare genom att säga om idéerna skulle få en chans 
bearbetas några dagar till skulle många kunna sållas ut och det skulle ge ett mindre antal idéer 
att arbeta vidare på. I projekt ska det risk-reduceras eller levereras resultat tidigt vilket gör att 
de idéer som sticker ut väljs ut först. Även om inte processen ser ut så just nu menar 
respondent 6 att det är bra att arbeta för att det ska bli så innan ett projekt startas. När ett 
projekt startas ska det vara så lite förändringar som möjligt för att det ska vara enklare och 
skapa en tidsplan för att se att allt som ska göras i projektet hinns med. Är projektet friare är 
det svårare för projektledarna att skapa tidsplaner och Volvo CE:s sätt att styra projekt passar 
inte riktigt då. Respondent 6 menar därför att det kan vara bra att vara bra att släppa lite på 
kontrollen och bli friare i början av projekt.  
 
Riktlinjer inom Volvo CE kommer från ledningen uppifrån i organisationen och det är de som 
stakar ut framtidsvisionerna för organisationen. Enligt respondenterna kommuniceras det ut 
på ett bra sätt till de olika avdelningarna. Det kan exempelvis gälla att arbeta med 
energieffektiva transporter eller att de ska vara ledande inom någon ny produkt som kommer. 
Respondenterna är eniga om att det kan vara svårt att veta hur riktlinjerna ska brytas ned för 
att alla inom organisationen ska förstå visionen och kunna vara med att påverka. Det fungerar 
som det är idag men det skulle underlätta om det gick att bryta ner organisationens visioner 
mer för att medarbetare ska få en bättre inblick hur de ska arbeta då organisationen är stor. 
Respondenterna menar också att det är bra att förklara för medarbetarna varför de arbetar som 
de gör inom ett projekt för att det ska ledan till bra innovationer. Det kan annars vara svårt att 
se vad projekt leder till mer än att de är bra att arbeta med det. I respondenternas roll som 
coacher ingår också att lägga upp strategier för vad som är viktigt att arbeta med för att de ska 
hålla sig konkurrenskraftiga. Varje år skapar ledningen ett dokument som är en rapport med 
en omvärldsanalys på vad konkurrenterna arbetar med, vad universiteten gör, vilka områden 
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som är viktiga att satsa på och vilka underleverantörer som finns. Utifrån det dokumentet 
bestäms det tillsammans med experter inom ett antal olika områden inom organisationen på 
vad som är viktigt att satsa mera på.  

Volvos innovationsprocess uppfattas av respondenterna som att det fungerar som ett 
smörjmedel för att kunna nå och realisera innovation men svårigheten anses ligga i 
människorna i organisationen att mycket tar lång tid och är ineffektivt. Efter en 
omorganisation för sex år sedan gjordes systemet om och allt bestäms på en högre centralare 
nivå istället för i mindre team som innan vilket gör det svårare att få det att fungera. 
Respondenterna beskriver därför att det är tung-arbetat att arbeta fram och realisera nya 
innovationer inom organisationen därför att det måste igenom många instanser och ju mer 
personal det går åt desto större hinder blir det. Men om det anses finnas potential i en idé så 
målas ännu ett hinder upp då det kommer att gå åt resurser i form av arbetskraft och tid. 
Tidsaspekten upplevs som ett hinder om arbetet innebär en lång arbetsprocess. Även att en 
budget måste till samt att chefer också ska vara med och bestämma om förutsättningarna 
vilket gör att det anses svårt att realisera och driva igenom innovationer bland 
respondenterna.  Respondent 4 upplever även att det finns en lucka i innovationsprocessen. 
Det som utvecklas på avdelningarna och som har testats samt fungerar i en testrigg eller labb 
är svåra att implementera i maskiner om de inte har testats i en prototypmaskin eller i en 
fältstudie. Det leder till att det tar tid och är svårt att bli färdiga och få ut innovationerna på 
marknaden.  
 

”Om man ser från idé till att generera pengar liksom. Den vägen är 
lång!”(R4)  

 
De gånger som en innovation drivits igenom som respondent 5 beskriver är när den ”lyckats 
glida under radarn”, då har det inte blivit någon prestige i det. Vid ett misslyckande har det 
blivit mer prestige. Respondenternas uppfattning är därför att det fungerar tekniskt men inte 
socialt. Samtidigt beskriver respondent 5 att organisationen är tålmodig och ibland kanske lite 
väl tålmodig mot personer som misslyckas på arbetet. Det kan klassas som unikt att Volvo CE 
låter folk få göra fel och ändå få arbeta kvar. Här tror respondent 5 också att konsten att sätta 
ihop grupper med människor som har olika infallsvinklar är viktig. Innovation handlar om 
trygghet anser samma respondent och att medarbetarna kan känna sig trygga i att komma med 
konstiga förslag och att andra visar tolerans för förslagen. 
 
Respondenterna är övertygande om att vill Volvo CE vill tjäna pengar på alla sina 
innovationer i slutändan men att det är olika hur tillvägagångssättet är:  
 

“Antingen att tjäna pengar genom att ta fram en bra produkt eller ta fram 
en bra produkt och tjäna pengar på den. Om fokus är att tjäna pengar 
kanske det inte blir den bästa produkten som tas fram. Om en för bra 
produkt tas fram kan den bli för dyr. Det gäller att hitta en balans att ta 
fram en så pass bra produkt som ändå är ekonomisk för företaget att de kan 
tjäna pengar på den” (R6) 

 
För ny teknik kan det ta ganska lång tid innan det går att tjäna pengar på den vilket anses som 
rimligt om potentialen är stor. Respondenterna påpekar även att det kan vara hot i framtiden 
som gör att Volvo CE tvingas till innovationsarbete även om det inte kommer att generera 
inkomster. En sak som tas upp av respondent 4 som tvingar Volvo CE till att bedriva ett 
innovationsarbete är utvecklingen av alternativa drivmedel eller batterier i framtiden. De har 
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alltid som drivkraft att tjäna pengar men det ska leda till bra produkter också. Dock så blir 
mycket av det innovationsarbete som läggs ner bortkastat då vilket beskrivs på ett bra sätt 
genom vad respondent 4 säger: 
 

”Många gånger så görs jättebra saker som maskinerna inte vill 
implementera. Vilket innebär att ett forskningsarbete görs, det skrivs en 
jättefin rapport, den skrivs ut och sen körs den i dokumentförstöraren” (R4) 

 
Här menar respondent 5 att det handlar om timing också för att nå igenom med en innovation. 
De som har idéer inom organisationen oftast har burit på dem länge och väntat på rätt tillfälle 
för att plocka fram dem.   
 
Det respondenterna gör för att skapa en innovativ atmosfär runt sig är att göra sig synliga och 
dela med sig utav information i organisationen. Det gör de genom att gå runt på avdelningarna 
och pratar med medarbetarna. Respondent 4 använder ett begrepp som heter 
”innovationsjamma” som innebär att de har ett möte om ett ämne med medarbetare som 
innehar kunskap inom området och sen har de en helt öppen diskussion kring ämnet för att 
komma fram till nya idéer. Respondent 4 ser det också som en viktig del att vara proaktiv och 
ifrågasätta hur de arbetar. 
 

“Det får människor att bli obekväma men det leder till att de börjar tänka 
och vågar att gå ut från den tryggheten de är vana med”( R4) 

 
De som arbetar på Volvo anses som innovativa av respondenterna. Det som anses svårt är att 
få tid över att arbeta med idéer. Respondent 6 menar att det beror på hur fokuserad en person 
är på ett projekt eller hur snäll den är för då går det att skapa sig tid även om det är på fritiden. 
Det beror också på vilken arbetssituation medarbetare har och om det finns tid för att 
idégenerera. En hel del på Volvo CE har inte den tiden enligt respondent 6. För de som 
arbetar i projekt är det mycket möten och det ska levereras resultat hela tiden samt att problem 
som uppkommer i projektet måste tas hand om. Även om Volvo CE planerar mycket är det 
svårt att förutse alla problem som kan uppstå menar samma respondent. 
 
Respondenterna får vara innovativa i sina roller och kan ta sig tid att arbeta med innovation 
och har få begränsningar vad det gäller att vara innovativ. I projekt planerar de delvis sin egen 
tid och i rollen som coach finns det utrymme för att arbeta med innovation. Enligt respondent 
6 är cirka tio procent av arbetstiden avsatt att arbeta i coachrollen med innovation, som är en 
uppgift utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Det är vad som anses rimligt för att generera det 
bästa för organisationen som sätter gränserna. Exempelvis finns det ingen anledning för det 
att vara innovativa och bygga rymdraketer. Respondenterna är väl medvetna om att ett fritt 
arbete innebär ett ansvar att generera resultat och att det förväntas från organisationen. 
 

”Men nej jag tycker att det är ganska roligt att arbeta med idéer sen så 
gäller det också att kanske placera sig på ställen och vara med där det 
händer grejer då”( R6) 

 
Samtliga respondenter är överens om att innovationsprocessen har implementerats på ett bra 
sätt men att det finns en del avdelningar som den inte har slagit fullt ut. Organisationen 
använder en webbaserad enkät två gånger om året som skickas ut till alla anställda på Volvo 
CE där de tar reda på om de anställda vet vilka medel och verktyg som finns inom 
organisationen och som respondenterna i deras roller som coacher är med och analyserar. 



 34 

Respondenterna har gått ut och marknadsfört hårt vilka medel och verktyg som finns och 
enligt undersökningarna är det tydligt att medarbetarna vet vilka verktyg och medel som 
finns. Problemet är att de inte känner sig helt trygga med att använda dem och att vara 
innovativa enligt respondent 4. Respondent 6 menar för att kunna arbeta med sina idéer krävs 
det att det finns en tydlig väg att gå.  
 
Respondenterna är inte helt eniga i om innovationsprocessen är prioriterad eller inte i 
organisationen. Respondent 4 tycker inte att den är prioriterad i organisationen utan det är i 
princip allt annat som är högre prioriterat. Exempelvis industrialiseringsprojekt, produktvård 
och kostnadsrationalisering går alltid före. Respondent 5 tycker inte heller att den är 
prioriterad och används kontinuerligt i det dagliga arbetet. Det bör finnas förtroende för på 
vilket sätt som misslyckande får göras. Processinnovation handlar mycket om att fundera på 
hur arbetet ska göras framöver och ständigt tänka framåt vilket inte anses vara lätt inom 
organisationen för då måste medarbetarna känna ett förtroende enligt samma respondent.  
 
Respondent 6 anser att innovationsprocessen är prioriterad och även från ledningen. 
 

”Innovativt är liksom grejen idag att organisationen måste vara innovativ 
det är liksom på företagsnivå det är liksom grejen att organisationen måste 
säga det”(R6)  

 
Samma respondent tror att Volvo CE menar det också men att det gäller att få det att fungera 
samt att få tid för innovation i det dagliga arbetet där det ofta handlar om att leverera. Det kan 
vara lätt att säga att organisationen ska vara innovativ och ha bra processer för att vara det 
men har inte de anställda tid är det svårt.  
 
Enligt respondenterna är en skillnad mellan olika avdelningar att vissa avdelningar inte 
arbetar med innovation överhuvudtaget och inom en del avdelningar finns det personal som 
gör en avsevärd tid av sin arbetstid med att arbeta med innovation. Organisationen är indelad i 
mindre små organisationer och det är bara ett par av de mindre organisationerna som arbetar 
mer frekvent med innovation.  
 
Enligt respondenterna vet medarbetarna att det är upp till dem att vara innovativa. 
Medarbetarna levererar och gör sina arbeten även om de inte aktivt hela tiden arbetar för att 
vara innovativa. Respondenterna lyfter även fram att tiden kan vara en avgörande faktor för 
innovativiteten i en organisation. Respondent 4 belyser även att många i organisationen 
förväntar sig att få arbetsuppgifter att arbeta med. Alla respondenter är eniga om att det alltid 
är en viss del människor som är innovativa och kommer alltid att vara det. Respondent 4 
pekar på antalet individer inom organisationen som är innovativa är inte tillräckligt många för 
att det ska genomsyras inom hela organisationen. Det är där problemet anses ligga, inte i 
själva möjligheten som ges att vara innovativ.  
 

“Vissa medarbetare i organisationen som har förstått att de kan komma 
med idéer. De brinner för det och tar sig tid att komma med idéer. Alla 
kanske inte är innovativa eller vill vara det. Men alla ska ha möjlighet att 
bidra om de vill. Skulle nog säga att det kanske som det ser ut idag så 
kanske fem-tio procent som bidrar mycket och resten kanske inte så mycket 
egentligen”( R6) 
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“De anställda vet att det är upp till dem att vara innovativa och komma 
med nya lösningar och idéer men att det redan är de som är innovativa som 
individer som är de återkommande personerna. Pengar är sedan helt 
avgörande, allt handlar om pengar” (R5) 

 
 
“I en organisation finns det alltid ett antal kreativa personer och de 
kommer alltid att vara kreativa oavsett om det finns processer eller inte och 
resten kommer inte att bli mer kreativa även fast det finns processer eller 
inte”( R4) 

5.4 Organisation - Volvo CE 

Utbildningar tycker respondenterna generellt att Volvo är bra på och gällande 
innovationsprocessen utbildas medarbetare till att bli coacher inom organisationen 
fortlöpande. Det är fritt för vilken medarbetare som helst att söka för att bli innovationscoach. 
Volvo CE utbildar inte alla anställda i organisationen men innovationscoacherna erbjuder 
möjligheten att komma ut till avdelningar och föreläsa om innovation. Respondent 5 belyser 
även att det kan ses som ett problem i att det inte går att utbilda alla samtidigt utan att 
utbildningen måste ske när det passar in. 
 
Verktygen och hjälpmedlen som finns i organisationen för att ta till vara på idéer tycker 
respondenterna är tillräckliga. Respondent 4 anser att det inte finns något mervärde i att 
utveckla verktygen. Det går inte att ha något mera komplicerat verktyg, mer processer eller 
strukturer i ett så pass stort företag som Volvo CE är.  
 

“Verktygen finns och det är upp till medarbetarna att använda dem” (R4) 
 
Respondent 5 menar att det är samma människor som kommer med idéer på ett eller annat sätt 
att många av dem som lämnar in patent är de som utvecklar och andra bryr sig inte.  
 

“Det går inte att tvinga folk att vara innovativa men o andra sidan går det 
att ifrågasätta på vilket sätt ska de som inte är innovativa ha tillgång till att 
bromsa de som de som är det. Där är ett dilemma som ligger i gränslandet 
nånstans.” (R5) 

 
Respondent 6 menar på att det som kan vara problematiskt är engagemanget och tiden. Ibland 
görs verktyg som ska passa hela Volvokoncernen och de kan bli för komplexa om de ska 
passa alla organisationer. Enligt respondent 6 är det bättre att arbeta i små grupper och i 
workshops istället för att använda verktyg för att främja innovation. Även om Interact är bra 
som ett diskussionsforum behövs det sättas ihop en grupp och arbeta efter när en idé har 
diskuterats. Samma respondent menar att det beror mer på kulturen och organisationen om det 
blir innovation och inte verktygen som styr så mycket.  
 

”Har någon en bra idé och att organisationen uppmuntrar att det kommer 
in kan det räcka med att skriva ned det på ett papper. Det är inte alltid bra 
med verktyg!” (R6) 

 
Alla respondenter är enade om att organisationskulturen och strukturen inte är lämpad för att 
främja innovation. Organisationen är i grund och botten styrd för att vara projektbaserad 
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vilket leder till att den inte är innovativ och att den inte gynnar kreativitet. Respondent 5 
menar att organisationen har funnits länge och att invanda strukturer finns som är svåra att 
ändra på. Det medför att organisationens inriktning snarare blir att göra uppdateringar på 
redan befintliga fungerande saker snarare än att komma på nya. Respondent 4 beskriver att 
varje organisation eller varje resurs i organisationen ska arbeta i projekt där det förväntas att 
leverera ett hårt resultat. Samma respondent menar att det är precis tvärtemot att arbeta för att 
skapa ett innovativt klimat. Respondent 5 menar att det kan behövas byggas en ny 
organisation med innovation för att förnyad innovation ska kunna tas in. Volvo CE har 
uppfunnit hjullastaren och dumpern. Därför är Volvo CE ett innovativt företag i grund och 
botten och det var lätt förr i tiden att vara innovativ enligt respondenterna. Då fanns inga 
processer utan det var ett antal ingenjörer som gjorde saker. Innovativiteten har försvunnit en 
del med att organisationen arbetar mer i projekt och har blivit mera upp styrda. Det finns 
många olika avdelningar och det är svårt att skapa samarbeten mellan dem enligt 
respondenterna. 
 
Enligt respondenterna ser framtidsutsikterna bra ut och går åt rätt riktning för Volvo CE. 
Respondent 5 menar på även om saker måste upp till central nivå så gör innovationssystemet 
nytta för att det blir som ett forum för att lyfta innovation på. Respondent 6 skulle vilja att det 
fanns en stark företagsfigur för att sammankoppla de olika organisationsdelarna inom Volvo 
CE. 

”De sista åren har bollen satts i rullning lite grann och det är först nu det 
går att upptäcka att bollen har accelererat.”  (R4) 

 
Slutligen menar respondent 5 på att Volvo CE är duktiga på att organisera medarbetarna när 
ledningen kräver det. Det gör att förutsättningarna för att driva och realisera innovation finns. 
Medarbetarna behöver bara ges en större förutsättning till att förändra sig.  
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6. ANALYS 
 
I det här avsnittet redogörs det för vad det teoretiska avsnittet säger i förhållande till empirin 
i det förra avsnittet. Analyserna presenteras först för den offentliga organisationen Eskilstuna 
Kommun och sedan den privata organisationen Volvo CE innan en jämförelseanalys görs 
mellan respektive organisation där likheter och skillnader påvisas. 

6.1 Analys Eskilstuna Kommun 

Att innovation är något som är på stark frammarsch inom den offentliga sektorn går att slå 
fast genom flera olika perspektiv. Både Borins (2001), Mulgan och Albury (2003) samt 
Forslund (2013) menar att offentliga organisationer blivit tvingade att bedriva ett 
utvecklingsarbete i allt större utsträckning i takt med att hårdare krav ställs på dem i 
ekonomiskt kärva tider och att de måste förändra sig för att hänga med. Malmgren Jälls 
(2014) kartläggning tyder på samma sak, Eskilstuna Kommun strävar efter att bli vassare 
inom sina respektive förvaltningar för att kunna nå bättre resultat i form av utveckling. 
Samma bild ger de undersökta innovationsledarna, innovation ses i sammanhanget som ett 
arbete för att utveckla organisationen framåt. Samtidigt målas en bild upp att Eskilstuna 
Kommun ännu är kvar i gamla strukturer av innovationsledarna vilket gör att de fortfarande 
blir fyrkantiga i sitt tänkande. Politikernas riktlinjer pekas ut som en av orsakerna. Det är helt 
i linje med vad Borins (2001), Mulgan och Albury (2003 samt Mintzberg och Waters (1985) 
menar med offentliga organisationer som byråkratiska med uppgift att utföra sina 
kärnuppgifter utan några förändringar där allt är styrt in i minsta detalj. Det som ändå kan ses 
av innovationsledarna är att det finns en vilja att försöka driva organisationen framåt och att 
det finns en framtidstro. Här kommer en gemensam nämnare för vad både Mulgan och Albury 
(2003), Malmgren Jäll (2014) samt innovationsledarna menar, och det är att skapa ett värde. 
Forslund (2013) menar att offentliga organisationer inte behöver gå med vinst i form av 
pengar och Mulgan och Albury (2003) hävdar då att det gäller att hitta andra incitament för 
innovationer. Då innovationsledarna menar att den ekonomiska situationen inom offentliga 
organisationer har betydelse för innovationslusten så gäller det att se till vad som är realistiskt 
och inte tänka för stort. Det landar i och kan rama in hela den inledande analysen om 
betydelsen för innovation inom offentliga organisationer genom Eskilstuna Kommuns 
värdeord: nytt, genomförbart och värdeskapande (Malmgren Jäll, 2014). Det är också på det 
sättet som innovationsledarna kan identifiera sig i sina roller och känna att uppdraget får en 
betydelse när de arbetar efter ett gemensamt syfte att försöka göra skillnad, öka 
medvetenheten bland medarbetare för att ett värde sedan ska kunna skapas som slutprodukt. 
 
För att sedan gå vidare och försöka att analysera hur innovation egentligen realiseras inom 
organisationen är det viktigt att identifiera hur innovationsledarna arbetar idag, vilka hinder 
och svårigheter som kan ses samt om det finns verktyg och hjälpmedel att tillgå i tillräcklig 
utsträckning. Det som kan ses är att innovationsledarna fortfarande anser sig nya i sina roller 
där de inte riktigt funnit sig till rätta än. Det är även något som Malmgren Jäll (2014) också 
ger en bild av, att organisationen fortfarande befinner sig i början av en lång process som 
kommer att ta tid. Innovationsledarnas sätt att arbeta med innovation idag kretsar mest kring 
att agera i ett uppmuntrande och stöttande syfte inom sina egna förvaltningar med att få 
medarbetare att komma med nya idéer samt skapa en diskussion kring innovation. Annars 
upptas den mesta av den tillgängliga tiden till utbildning av nya medarbetare. Speciellt är 
förberedelser till utbildningarna tidskrävande för dem och mer än nyss nämnda uppgifter är 
det som de klarar av idag. Malmgren Jäll (2014) lyfter att organisationen vill, att allt ska ske 
tillsammans med medarbetarna och att de ska våga komma med ny idéer och vara kreativa. 
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Det sägs även att det mesta av de tillgängliga resurserna läggs på utbildning (Malmgren Jäll, 
2014) så det speglar på ett bra sätt det innovationsledarna verkligen säger att de gör. I samma 
kartläggning talas det om att innovation som begrepp ska neutraliseras, och istället ska ordet 
idé användas. Den analys som kan göras där är att innovationsledarna i sitt dagliga arbete 
snarare benämner innovation i samband med termen utveckling.  
 
Det går också att se att innovationsarbetet inom organisationen ser olika ut beroende på var i 
organisationen som undersöks. Innovationsledarna talar om att de egentligen inte vet hur 
innovationsprocessen fungerar förutom där de själva befinner sig, det gör det svårt för 
organisationen att få en helhetssyn på det innovationsarbete som görs. En orsak till det som 
nämns är att organisationen just är stor, vilket gör att det tar tid (Malmgren Jäll, 2014). 
Innovationsledarna menar vidare att medarbetare som utbildats inom modigt ledarskap till just 
innovationsledare försvunnit ur organisationen utan att de blivit ersatta vilket gör det hela 
något urholkat. Det kan också identifieras som ett hinder. De faktiska siffrorna säger att det 
enligt en innovationsledarnas utsago (respondent 2) utbildades tjugofyra stycken 
innovationsledare vid starten av innovationsprocessen, att det enligt delårsrapporten (2015) 
skulle finnas femton stycken utbildade innovationsledare. Den siffran har sedan sjunkit 
ytterligare till åtta stycken enligt den urvalsgrupp författarna fick ta del av efter kontakt med 
Eskilstuna Kommuns innovationsansvarige.  
 
Ett återkommande hinder som återges är den befintliga tiden. Det innovationsledarna menar 
är att arbetet som innovationsledare måste ske utöver deras ordinarie arbetsuppgifter vilket 
gör det problematiskt. De identifierar även det som ett hinder för att realisera innovation inom 
hela organisationen. Många medarbetare har redan ett pressat schema med mycket att göra 
vilket inte gör dem mottagliga för nya saker som kan inkräkta på de vanliga 
arbetsuppgifterna. Det är enligt Malmgren Jäll (2014) något som organisationen är medvetna 
om vilket gör att det varken av Malmgren Jäll (2014) eller innovationsledarna går att se 
innovationsprocessen som effektiv eller implementerad och här ser inte heller 
innovationsledarna att alla inom organisationen vet att de ligger i deras uppdrag att vara 
innovativa trots att de genomgått grundutbildningen. Det organisationen vill göra är att få till 
en beteendeförändring bland medarbetarna, innovationsledarna ställer sig positiva till 
förändringsarbetet men de ser även svårigheten i att få genomslagskraft i sitt arbete 
(Malmgren Jäll, 2014). Mulgan och Albury (2013) anser att innovation bör vara en del av 
kärnverksamheten i en offentlig organisation då de alltid måste försöka leva upp till 
medborgarnas förväntningar. Det går också helt i linje med vad Malmgren Jäll (2014) menar i 
sin kartläggning, att slutprodukten är att skapa värde för att människor ska kunna få det bättre. 
Här blir det också återkommande med vad organisationen egentligen vill när de vill realisera 
innovation och vad Aasen och Amundsen (2013), Tidd och Bessant (2013) samt Mulgan och 
Albury (2003) menar i deras forskning. Att lyckas få med alla delar som mångfald av 
personal, använda befintliga medarbetare inom den egna organisationen och hitta passande 
verktyg att kunna använda blir nyckelfaktorer för Eskilstuna Kommun. Även att känna ett 
ledarstöd utmålas av Borins (2001) som viktigt för att det istället inte ska motverka till en 
utveckling av idéer. Den här delen kan uppfattas som motsträvig då innovationsledarna ger 
sin bild då deras uppfattning är att cheferna inom olika förvaltningar prioriterar 
innovationsarbetet olika. Där ser de också en förklaring i varför olika förvaltningar kommit 
olika långt i sitt arbete med att realisera innovation.  
 
Just tillgången på olika verktyg och hjälpmedel som finns att tillgå för att kunna realisera 
innovation uppfattades av innovationsledarna som bra. Det anses också som nyss nämnts vara 
en viktig faktor att passande verktyg tillhandahålls inom en organisation (Mulgan & Albury, 
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2003). Det innovationsledarna ansåg var dock att alla verktyg som fanns inte riktigt var 
anpassade för alla tillfällen och situationer. Malmgren Jäll (2014) menar att organisationens 
internportal är viktig för organisationen där allt tillhandahålls och allt som görs och realiseras 
publiceras. Det såg innovationsledarna som en tillgång, och speciellt en av innovationsledarna 
(respondent 3) menade att alla medarbetare verkligen uppmanas att ta del av 
innovationsprocessen. En fundering som uppkom av samme innovationsledare var dock att 
det inte fanns något sätt att mäta vilka som egentligen tar del av verktyg och det som 
publiceras.  
 
Den sista övergripande delen av den innovationsprocess som analyserats är tillvaratagandet av 
inkomna idéer som det av innovationsledarna ansågs finnas ett glapp. Kommer en idé in som 
inte passar in just för tillfället men som det finns potential i var upplevelsen bland 
innovationsledarna att det ofta rinner ut i sanden och att idébäraren då inte får något gehör. I 
Malmgren Jälls (2014) teoriavsnitt ska inkomna idéer i första hand tas om hand om på den 
avdelning eller förvaltning det berör. Annars ska de idélotsar som finns inom organisationen 
ta hand om idén och bedöma om potentialen finns och om den ska tas vidare ytterligare ett 
steg. Här går det lite stick i stäv med innovationsledarnas uppfattning. De anser först och 
främst att fler idélotsar behövs, helst inom varje förvaltning för att nå spridning. Enligt 
Malmgren Jäll finns det fjorton stycken idélotsar idag. Den andra delen som kan skådas av 
innovationsledarna är att en idé har en förmåga att stanna på respektive förvaltning som den 
lämnas in utan att det händer något. 
 
Det slutliga omdömet som både enligt Malmgren Jäll (2014) och de undersökta 
innovationsledarna ger en bild av är att det är ett svårt arbete att göra där de små framstegen 
får ses som stora. Innovationsledarna tror att innovationsarbetet kommer att få ett större 
genomslag när fler medarbetare och chefer utbildas så att det kan få en större spridning. 
Malmgren Jäll (2014) ser beteendeförändringen bland medarbetarna som en nyckel och 
genom utbildning anses det vara störst chans att nå en innovationslust och ett nytänkande. 

6.2 Analys Volvo CE 

Att arbeta med innovation har blivit allt centralare för privata organisationer om de ska lyckas 
överleva och finnas kvar enligt Choi och Park (2014). Det är också något som coacherna 
pekar på som en central faktor för att överleva över tid. Som ett exempel på det nämner en av 
coacherna (respondent 6) att Volvo CE förstod det när de tog beslutet att börja med 
tillverkning av hjullastare istället för traktorer. Den största drivkraften för en privat 
organisation enligt Forslund (2013), Choi och Park (2014), Mulgan och Albury (2003) är att 
de ska vara lönsamma och tjäna pengar. Det ser också coacherna som avgörande för hur 
organisationen arbetar. Hjorths (2014) kartläggning visar också att det centrala för Volvo CE 
är att tjäna pengar, men det är även viktigt att deras produkter skapar värde för konsumenterna 
och vad de i slutändan är villiga att betala. Coachernas uppfattning är dock att lönsamheten är 
det som är avgörande för om organisationen väljer att arbeta vidare med inkomna idéer eller 
inte. Finns det ingen möjlighet att tjäna pengar på en innovation väljer organisationen inte att 
utveckla en produkt. Undantagsfallet som coacherna nämner är att om de blir tvingade att 
innovera för att följa med i den tekniska utvecklingen, exempelvis om någon konkurrent hittat 
en lösning så blir Volvo CE i det fallet mer eller mindre tvingade att försöka utveckla 
liknande lösningar. Tavistock Institute (2005) menar i det här sammanhanget att det är viktigt 
att göra investeringar för att förstå kunders behov. Enligt Hjorth (2014) är också det en av de 
viktigaste delarna som Volvo CE arbetar med. Därför görs det kontinuerligt omvärldsanalyser 
på vad konkurrenter arbetar med, allt för att inte tappa fart i den tekniska utvecklingen. Det 
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resonemanget knyter också ihop det Choi och Park (2014) menar, att det i stor utsträckning 
handlar om överlevnad för privata organisationer. 
 
För att kunna analysera hur innovation realiseras i organisationen behövs det först fastställas 
hur coacherna arbetar idag, vilka svårigheter och hinder som finns och om deras hjälpmedel 
och verktyg räcker till. Att arbeta som coach inom Volvo CE innebär främst att hjälpa till att 
stötta medarbetare i organisationen med att komma vidare med sina idéer enligt Hjorth 
(2014). Samma sak framställs av de intervjuade coacherna, att de hela tiden försöker vara ett 
stöttande element för sina medarbetare. Choi och Park (2014) säger i sin forskning att det är 
viktigt att ge anställda stöd i en organisation för att de ska kunna utvecklas. Ett exempel på 
det i coachernas arbete är förutom att finnas synliga att de anordnar workshops för att få igång 
en idégenerering bland medarbetarna. En av coacherna (respondent 4) tar också en variant av 
det som benämns med att ”innovationsjamma”. Samma coach ger även som exempel ett annat 
sätt som de arbetar på och det är att alltid ta sig tid att göra en omvärldsanalys för att ta reda 
på om en inkommen idé är värd att arbeta vidare på. Genom att visa intresse för alla idéer som 
kommer in är det ett sätt att visa andra medarbetare att ingen idé är för dum. Det är även något 
Hjorth (2014) menar, att organisationen är öppna för nya idéer som kommer in. På så sätt 
hoppas coacherna att innovationsprocessen kan få ett större genomslag än den har idag. En 
synpunkt som en av coacherna (respondent 5) kommer med är unikt för en organisation och 
det är att vara så tålmodiga mot medarbetare som misslyckats flera gånger. Den problematik 
som coacherna ser i organisationen är vilken medarbetare som ska vara till mottagare med en 
inkommen idé. Det gör enligt coachernas utsago att idéer faller bort på vägen om de hamnar 
på fel skrivbord. För att coacherna ska försöka vägleda en idébärare rätt försöker de 
tillhandahålla rätt verktyg och hjälpmedel. Ett verktyg som coacherna framhåller är deras 
webbaserade portal Interact som ett bra hjälpmedel för att ta hand om inkomna idéer. Hjorth 
(2014) säger i sin kartläggning att organisationen vill att inkomna idéer läggs upp där, vilket 
även coacherna instämmer i. De menar att de genom ett sådant arbetssätt kan få igång en 
diskussion som vilken medarbetare som helst kan ta del av för att få nya inputs. Coacherna 
anser också att de verktyg och hjälpmedel som redan finns idag är tillräckliga och 
färdigutvecklade. De ser vidare en risk i att ett verktyg inte får bli för svårt att manövrera, 
utan att de måste hållas enkla.  
 
Zerfass och Huck (2007) samt Hamrefors (2009) säger att för att ett innovativt klimat ska 
skapas behövs det ledare som kan kommunicera på ett bra sätt. Det ger en bra koppling till 
hur coacherna försöker agera när de är ute på avdelningarna och pratar med medarbetarna och 
delar med sig av information. För coachernas del ser de snarare ett hinder uppåt i 
organisationen där cheferna sitter allt för långt ifrån de som genererar idéer vilket gör att det 
blir svårt för coacherna att nå fram hela vägen. Cheferna ser saker ur ett annat perspektiv 
vilket enligt coachernas utsago inte gynnar ett innovativt klimat. 
 
Enligt Hjorth (2014) vill Volvo CE som organisation att alla medarbetare ska vara med och 
bidra med idéer men enligt coacherna är det ofta återkommande personer som är 
innovativa.  Här ser coacherna tidsaspekten som ett hinder för medarbetarna, många har ett 
pressat arbetsschema redan och blir inte mottagliga för att hinna vara innovativa eller bidra 
med nya idéer. En av coacherna (respondent 6) utvecklar det genom sitt exempel att flera 
medarbetare inte har tiden, men de som verkligen vill vara innovativa tar sig ofta tid till det 
även på sin fritid utanför arbetet för att hinna. Coacherna anser sig dock relativt fria i sina 
roller trots att de har andra ordinarie arbetsuppgifter. Det stämmer också bra in på Hjorths 
(2014) teori att Volvo CE inte går in och styr den enskilda medarbetaren när det gäller 
idégenereringen. 
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Vidare går det att analysera att samtliga coacher tycker att det är bra att medarbetarna gör 
saker tillsammans med varandra, ett exempel på det som redan berörts är workshops. Volvo 
CE vill främja den här typen av arbetssätt enligt vad som framkommer av Hjorth (2014) och 
att medarbetarna ser coacherna som ett hjälpmedel för att ta sina idéer vidare. Det finns en 
medvetenhet om att innovationsarbetet är olika beroende på vilken avdelning som det tittas 
på. Det är en medveten strategi enligt Hjorth (2014) att det är upp till respektive avdelning att 
bestämma hur de vill arbeta kring innovation. Medvetenheten skådas även bland coacherna att 
innovationsarbetet ser olika ut på Volvo CE men att de också har en bra uppfattning om hur 
det ser ut i organisationen. 
 
Genom att följa Hargadon och Suttons (2001) fyra stadier som en organisation behöver följa 
för att generera idéer går det att dra kopplingar till Volvo CE. Genom att Volvo CE vill att 
alla i organisationen ska komma med idéer, att de gör prototyper, de gör inkrementella 
innovationer av redan befintliga produkter och att de arbetar i projekt stämmer det bra överens 
med teorin. Det som talar emot det här är coachernas uppfattning om att allt ska vara 
projektbaserat inom organisationen vilket de inte anser gynnar innovation i alla lägen. Här tar 
coacherna upp att de har ett önskemål att arbetssättet ska vara lite friare i början av en 
process. Men på samma sätt menar de att organisationen är uppbyggd enligt något föråldrade 
strukturer då organisationen funnits länge vilket är svårt att ändra på. Det anser coacherna 
utgör ett hinder för att realisera innovationer och att en förnyelse skulle vara nyttig för 
organisationens fortsatta utveckling. 
 
Tidd och Bessant (2013) har en ståndpunkt i att en organisation ska en ha vision som alla 
medarbetare är medvetna om. Coachernas uppfattning om det är att de tycker att visionerna 
kommuniceras ut på ett bra i organisationen. Men de poängterar samtidigt att det skulle 
underlätta om det gick att bryta ner visionerna för att alla inom organisationen ska förstå vad 
som egentligen menas. På så sätt skulle det kunna skapas en större förståelse. Det skulle enligt 
coacherna kunna leda till att fler medarbetare blir innovativa och att det skulle kunna få ett 
större genomslag. Coacherna anser nu att för få personer inom organisationen är innovativa, 
och att det därför blir för stora luckor. Hjorth (2014) menar att organisationen vill bli bättre på 
helhetslösningar. Coacherna menar att förutsättningarna finns för att driva och realisera 
innovation men för att det som Hjorth (2014) pekar på att kunna nå en helhet måste ledningen 
enligt coacherna arbeta närmare de som befinner sig längre ner i organisationen. Annars blir 
det som en av coacherna (respondent 5) menar att när ledningen bestämmer sig för att 
utveckla något går det fort. Coacherna anser entydigt att det blir mycket svårare att driva 
igenom en innovation genom hela processen när det ser ut som idag och att 
innovationsprocessen endast fungerar som ett sorts smörjmedel.  

6.3 Jämförelseanalys 

Den analys som kan göras enligt Malmgren Jälls (2014) och Hjorths (2014) kartläggning av 
Eskilstuna kommun och Volvo CE:s innovationsprocesser är att uppbyggnaden och strukturen 
är likvärdig i teorin hur respektive organisation vill att det ska fungera. Det som kan anses 
skilja sig är inriktningen eller slutmålet i processen, då både Malmgren Jäll (2014) och 
innovationsledarna inom den offentliga organisationen Eskilstuna Kommun menar att det 
viktigaste är att skapa ett värde för att människor ska få det bättre. Medan det inom Volvo CE 
är hårt produktstyrt där allt handlar om produktutveckling för att kunna vara 
konkurrenskraftiga, något som går att få fram både genom Hjorths (2014) kartläggning och 
vad coacherna också har som ett återkommande inslag. Volvo CE:s sätt att skapa värde är 
genom att kunna erbjuda en produkt till kunden som de kan tjäna pengar på. 
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Det går också att se en tydlig gränsdragning mellan innovationsledarna inom Eskilstuna 
Kommun och coacherna inom Volvo CE när innovation ska definieras. Både inom den 
offentliga organisationen och den privata organisationen ses utveckling som ett centralt 
förknippat begrepp men sedan skiljer de sig åt genom en inriktning mot tjänster inom 
Eskilstuna Kommun och produkter inom Volvo CE. Vidare kan en inriktning ses i vad 
innovationsledarna menar att det inom Eskilstuna Kommun handlar om att utveckla sin 
organisation internt vilket också Malmgren Jäll (2014) ser som en faktor. Inom Volvo CE 
handlar det mer om ett externt perspektiv med omvärldsanalyser för att fortsatt kunna vara en 
framgångsrik och vinstdrivande organisation (Hjorth, 2014). 
 
Just i det sammanhanget går det också att se en tydlig skillnad mellan den här offentliga och 
privata organisationen. Innovationsledarna inom Eskilstuna Kommun är styrda av att inget får 
kosta pengar, vilket en av innovationsledarna också preciserar närmare då ett nollresultat 
alltid måste nås. Innovationsledarna anser därför att de måste se de små framstegen. Inom 
Volvo CE ges istället en bild av coacherna att kapital finns att tillgå, bara idébärarna vet vilka 
de ska vända sig till. Genom det synsättet går det också att se genom vad främst coacherna 
inom Volvo CE menar att det finns mycket resurser att tillgå när väl organisationen bestämt 
sig för att satsa på en innovation. Inom Eskilstuna Kommun utgör den största resursen 
personaltillgången. 
 
Båda organisationerna ser utbildning som en viktig del enligt innovationsledare och coacher 
för att stimulera till innovation och båda använder också workshops som ett hjälpmedel i sina 
utbildningar. Skillnaden ligger i att Eskilstuna Kommun utbildar samtliga medarbetare genom 
en förutbestämd process medan Volvo CE inte har någon bestämd rutin för när och hur 
medarbetare ska utbildas inom innovationsområdet. En likhet för båda organisationerna är att 
det är fritt för i stort sett vilken medarbetare som helst att utbilda sig till innovationsledare 
respektive coach. Båda är också inne på samma spår att fler innovationsledare och coacher 
behövs för att respektive process ska få ett större genomslag. I det sammanhanget pekar också 
båda organisationernas representanter på att de befinner sig i början av processen och att det 
finns mycket kvar att arbeta med. Det är något som både Malmgren Jäll (2014) och Hjorth 
(2014) också tidigare kommit fram till. 
 
Flera tydliga likheter kan också påvisas i att både innovationsledarna och coacherna har andra 
ordinarie arbetsuppgifter och att innovationsarbetet ska ske utöver det. Dessutom påpekar 
både innovationsledare och coacher att de ska fungera som ett stöttande element i det dagliga 
arbetet gentemot medarbetare. Skillnaden är att coacherna på Volvo CE får tid avsatt för att 
enbart arbeta med innovationsfrågor medan innovationsledarna på Eskilstuna Kommun mer 
eller mindre får skapa sig egen tid vilket enligt deras utsago såg olika ut beroende på i vilken 
förvaltning som menades. Här kommer också det allmänna tidsutrymmet in i bilden när det 
allmänt talas om innovation inom de båda organisationerna. Både innovationsledare och 
coacher anser att tiden inte alltid räcker till för medarbetare vilket gör det problematiskt att 
utveckla innovationsarbetet framåt. En annan faktor är intresset hos medarbetarna inom 
organisationerna, att det ofta är återkommande personer som kommer med idéer medan en 
stor grupp varken vill ta till sig nya begrepp eller arbetssätt. 
 
Båda organisationernas representanter för den här undersökningen upplever ledningens stöd 
olika. Inom Eskilstuna Kommun anser innovationsledarna att det ligger mycket i respektive 
chefs händer på respektive förvaltning hur väl innovationsarbetet prioriteras. På Volvo CE var 
däremot uppfattningen att ledningens stöd var för svagt av coacherna tack vare att de satt för 



 43 

högt upp i organisationen utan att ha någon koppling neråt. Här pekar därför båda 
organisationernas representanter utifrån de perspektiven att implementeringen och 
effektiviteten i sina respektive innovationsprocesser inte är speciellt stor. En annan likhet 
inom samma område som de pekar på som en avgörande faktor för att kunna realisera 
innovation är att båda organisationerna har gamla invanda strukturer som är svåra att förändra 
och att de inte är gjorda för att bedriva ett innovationsarbete. 
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7. SLUTSATS/RESULTAT 
 
I den avslutande delen kommer de slutsatser som kunnat göras att presenteras för respektive 
organisation. Samt under den sista punkten 6.3 kommer ett svar att ges på forskningsfråga 2, 
om offentlig eller privat organisation kan anses mest innovativa.  

7.1 Slutsats/resultat Eskilstuna Kommun 

Med forskningsfrågan samt problemformuleringarna som utgångspunkt samt ovanstående 
analys har författarna lyckats ge svar på samtliga punkter för Eskilstuna Kommuns del. Att 
organisationen fortfarande står och stampar i en inledningsfas av sin process märks då 
innovationsledarna inte funnit sig tillrätta i sina roller. Deras dagliga arbete till att stimulera 
och realisera till innovation går huvudsakligen ut på endast att uppmuntra till ett nytänkande 
på sina respektive förvaltningar samt genom att förbereda och hålla i utbildningar i modigt 
ledarskap som omfattar en serie om sex workshops. Från Malmgren Jälls (2014) kartläggning 
verkar organisationen ha tagit flera steg framåt, för att sedan falla tillbaka igen. Den slutsatsen 
går att dra då antalet innovationsledare sjunkit från tjugofyra till åtta från starten till idag. 
Chanserna till att nå ett större genomslag inom organisationen minskar då också drastiskt. 
Den slutsats som också kan dras i det här sammanhanget är att organisationen behöver utbilda 
innovationsledare i samtliga förvaltningar så att en röd tråd kan ses inom hela organisationen. 
Nu täcks endast vissa delar av organisationen upp och det finns heller ingen uppfattning om 
hur det ser ut inom andra förvaltningar förutom där innovationsledarna rör sig.  
 
En avgörande aspekt som samtliga innovationsledare hade som ett återkommande inslag var 
den tidsbrist som råder inom organisationen vilket målades upp som det största hindret, vilket 
kan anses vara en brist på resurs. Många har idag redan en stressad arbetssituation och bli 
därför inte mottagliga för nya intryck. Därför gör det att implementeringen av 
innovationsprocessen blir långsam och ineffektiv, vilket också var innovationsledarnas 
uppfattning. Ett förslag för att nå en snabbare implementering som kom från en av 
innovationsledarna var att hitta nyckelpersoner nedanför cheferna och det känns som ett 
intressant förslag för att utveckla den redan befintliga processen. Ett uppslag som en av 
innovationsledarna var inne och nosade på är att de som redan arbetar med utveckling som 
ordinarie arbetsuppgift i sina respektive förvaltningar får i sin arbetsbeskrivning att arbeta 
med innovationsfrågor enligt gällande process. Det här kan också antas ge medarbetarna en 
klarare bild av vart de ska vända sig när de har en idé, vilket samtidigt skulle medföra att 
sannolikheten för att idén tas tillvara på ökar istället för som det varit nu, att den runnit ut i 
sanden. Samtidigt skulle det främja ett närmare samarbete med de idélotsar som finns. 
Tydligheten kan genom det här arbetssättet anses öka. Det går inte att utesluta att personer 
som arbetar med utvecklingsfrågor redan idag inom organisationen gör det utanför den 
gällande innovationsprocess som finns. Därmed kommer inte det arbetet till någon kännedom 
för de som är involverade inom gällande innovationsprocess. På samma sätt går heller då inte 
att utesluta att arbetet med att realisera innovation inom organisationen har kommit längre än 
vad som egentligen framgår. Forslund (2013) tar till exempel upp att det ständigt sker 
förändringar inom exempelvis skola och vård, och ett antagande som kan göras är att den 
utveckling som sker för att människor ska få det bättre inom de områdena aldrig kommer 
innovationsprocessen till känna.  
 
Att det finns tillräckligt med hjälpmedel och verktyg att tillgå som resurs är en slutsats som 
går att dra med utgångspunkt av innovationsledarnas uppfattningar. Flera verktyg anses dock 
behöva en anpassning för att fungera till speciella situationer. I likhet med argumentationen i 
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det förra stycket är ett antagande att det finns dold kunskap i organisationen som inte kommer 
fram. Fler situationsanpassade verktyg används utanför ramarna än vad exempelvis 
innovationsledarna vet om. Den största tillgången till hjälpmedel och verktyg anses 
internportalen vara som är tillgänglig för samtliga anställda inom organisationen och där allt 
publiceras. Ett frågetecken som fanns var dock i vilken utsträckning den användes och lästes. 
Här är en slutsats att det finns ytterligare potential i form av att få fram den här dolda 
kunskapen i rampljuset i form av publikationer på internportalen. Nu har inte det här 
verktygets funktionalitet undersökts men går det att hitta en struktur där varje förvaltning kan 
publicera sina innovationer kan det anses vara ett sätt att nå ett större genomslag och på 
samma sätt skulle också flera kunna arbeta utefter innovationsprocessens ramar. 
 
Slutligen ses resurstillgången i form av pengar samt politikernas ständigt förändrade riktlinjer 
som ett hinder till att realisera innovation. Att innovationsledarna ville vända det till en 
utmaning märktes men de insåg samtidigt att det ansågs som svårt att få medarbetare att se det 
på samma sätt. Att innovationsprocessen uppfattades som prioriterad av ledningen är ändå 
viktigt för fortsättningen, för får innovationsledarna inget gehör kommer arbetet att upphöra 
helt, vilket även Aasen och Amundsen (2013) ser som en avgörande faktor.  
 
Innovationsarbetet inom Eskilstuna Kommun kommer att fortskrida, men det kommer att gå 
sakta att nå framsteg i nuvarande omfattning. Lyckas de utbilda fler innovationsledare som är 
meningen ökar naturligtvis chanserna, men det är fler delar som måste till för att en helhet ska 
kunna nås som den här slutsatsen har försökt att ringa in.  

7.2 Slutsats/resultat Volvo CE 

Med forskningsfrågan samt problemformuleringarna som utgångspunkt samt ovanstående 
analys har författarna lyckats ge svar på samtliga punkter även för Volvo CE:s del. 
Innovationsprocessen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede där mycket finns kvar att 
utveckla. Coachernas arbete med att realisera innovation går främst ut på att vara synliga och 
stöttande för medarbetare som kommer med idéer. De försöker även ta egna initiativ med att 
anordna workshops, eller som en av coacherna uttrycker det “innovationsjamma”, för att få ett 
genomslag för den innovationsprocess som finns. Det uttrycks dock av coacherna att det totalt 
sett är för få som arbetar och intresserar sig för innovation för att det ska få ett genomslag för 
hela organisationen. Uppfattningen är även den att vissa avdelningar inom organisationen är 
“innovationsfria” medan det pågår ett mer prioriterat arbete på andra avdelningar. Coachernas 
medvetenhet om det var stor och de verkade inte vara speciellt bekymrade över det här 
faktumet. Uppfattningen var även att organisationen inte var benägna att ändra på det utan 
överlät det istället till respektive chef på gällande avdelning att bestämma huruvida det ska 
arbetas innovativt eller inte.  
 
Även tidsmässiga skäl angavs av samtliga coacher som till ett hinder för att realisera 
innovation. Flera medarbetare har redan pressade arbetssituationer vilket inte gav någon tid 
över till annat än att sköta sin arbetsuppgift. De som verkligen var intresserade av att vara 
innovativa la ner en del arbete på fritiden. En slutsats som kan dras i det sammanhanget är att 
innovatören i de fallen kan dra nytta av det för egen del genom ett patent eller en belöning 
från Volvo CE i form av pengar om det når igenom hela processen. Som helhet gör den 
tidsmässiga aspekten att innovationsprocessen inte blir speciellt effektiv och det tar tid innan 
den kan implementeras fullt ut. En stor fördel som annars kan ses är att Volvo CE:s coacher 
får tid avsatt i sina ordinarie tjänster att arbeta med innovation även om den alla gånger inte 
räcker. Men det kan ändå anses att innovationsarbetet drivs framåt på det viset och att 
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sannolikheten för att medarbetare blir engagerade i innovationsarbetet ökar. Ett förslag till 
förbättring är att Volvo CE med argumentstöd av coacherna skulle behöva skapa ett öppnare 
klimat där det kan ges en större frihet. Nu är strukturen organiserad på ett sådant sätt att allt är 
projektbaserat vilket inte gynnar ett innovativt och kreativt tankesätt.    
 
Verktygen och hjälpmedlen inom Volvo CE anses som tillräckliga av coacherna. Som en 
slutsats av det går det att dra att det inte behövs flera verktyg utan det gäller att få medarbetare 
att använda de redan befintliga. Det webbaserade verktyget Interact har lyfts fram av 
coacherna som ett bra hjälpmedel. Det har som syfte att samla in, ta tillvara på och utveckla 
inkomna idéer vilket det känns relevant. Upplevelsen var att det var lätt att arbeta med för alla 
inom organisationen. Uppfattningen var också den att det användes flitigt och att medarbetare 
var med och bidrog till idéer som lades upp, men att när det till slut nådde en viss gräns fanns 
det inga klara direktiv för när idén skulle tas upp till en diskussion. En poäng från coacherna i 
sammanhanget är att det inte finns någon tydlig och självklar väg att gå om en medarbetare 
har en idé. Därför skulle det vara bra om Volvo CE skapar ett tydligt system för att 
medarbetarna ska veta vart de ska vända sig med sina idéer. 
 
Slutligen är frågan om resurstillgången kvar att besvara och det råder inget tvivel om att 
resurstillgången är stor, både i form av kapital och personal med kompetenser inom många 
områden. Det som blir ett hinder är främst engagemanget, tidsutrymmet, en inarbetad struktur 
som är svår att ändra på samt att ledningsgruppen sitter på ett allt för högt 
helikopterperspektiv och inte riktigt får någon anknytning till de som arbetar längre ner i 
organisationen.  
 
Volvo CE är en stor och stark organisation som själva styr vad de vill arbeta med och 
författarnas uppfattning är att de kommer att fortsätta med det så länge de följer med i den 
tekniska utvecklingen som de är tvingade att göra. Gällande innovationsprocessens framfart 
så återstår det mycket innan det kan genomsyra hela organisationen. Att ha en mer 
genomtänkt strategi genom utbildning av fler medarbetare i organisationen inom 
innovationsområdet kan vara ett förslag på något som kan antas vara utvecklande för Volvo 
CE. Även att som redan berörts arbeta friare kring idégeneringen i början av ett projekt kan 
också anses gynna organisationens fortsatta arbete med sin innovationsprocess. En avslutande 
slutsats är att får Volvo CE fler medarbetare som intresserar sig för ett utvecklingsarbete, 
både i form av nya produkter samt internt utveckling inom organisationen som idag inte anses 
vara en innovation så kommer det att gynna hela koncernen sett över tid. 

7.3 Slutsats/resultat Jämförelse 

I jämförelseanalysen har många likheter kunnat påvisas i Eskilstuna Kommuns och Volvo 
CE:s innovationsprocesser och det går att dra en slutsats av att de är likvärdiga i sin struktur 
och hur de vill att det ska fungera i arbetet kring att realisera innovation. Även 
innovationsledarna och coachernas sätt att arbeta kring innovationsfrågor är jämförbara, där 
författarnas uppfattning är att de ska vara en pådrivande och stöttande faktor på sina 
arbetsplatser för att medarbetare ska våga komma med nya idéer till förbättringar. Det som 
främst skiljer sig är inriktningen på tjänster inom Eskilstuna Kommun och produkter inom 
Volvo CE och en slutsats som kan dras är att kraven är mycket hårdare när det kommer till 
produktutveckling än utveckling av tjänster som berör att människor kan få det bättre. En 
orsak till det är att finansiella medel styr i båda organisationerna. Inom Eskilstuna Kommun 
får ingenting gå med förlust då det handlar om offentliga medel, medan det inom Volvo CE 
handlar om att en innovation helst ska ge avkastning för att det ska vara värt att arbeta vidare 
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med. Det blir också en avgörande faktor för vilken organisation som kan anses ha mest 
resurser att tillgå i slutändan både när det gäller finansiella medel samt det utstuderade sätt 
som finns att organisera sig när de väl bestämt sig för att satsa på något. Experter finns att 
tillgå på många områden och det gäller mer att inom organisationen veta vilken väg som ska 
tas. Volvo CE kan anses starka i det sammanhanget. Eskilstuna Kommun strävar åt samma 
håll med sina idélotsar men har i det här sammanhanget inte kommit lika långt. En faktor som 
kan ses som avgörande i jämförelsen är Eskilstuna Kommuns personalomsättning, som kan 
anses som större än Volvo CE. Det gör att Eskilstuna Kommun tvingas till att rekrytera nya 
medarbetare i större omfattning än Volvo CE vilket medför att de får börja om i sin process 
oftare än Volvo CE. 
 
För att slutligen ge svar på forskningsfråga 2, vilken organisation kan anses mest innovativ, 
offentlig- eller privat, så går det inte att ge ett rakt svar på det. Det finns lika goda intentioner 
hos båda organisationerna att implementera ett innovativt arbetssätt hos sina medarbetare. 
Båda organisationerna har dock mycket kvar att arbeta med innan deras respektive processer 
fungerar fullt ut. Innovationsprocesserna anses inte fått något större genomslag av varken 
innovationsledare eller coacher. Det är också författarnas intryck. Skillnaden kan antas ligga i 
medvetenheten i respektive organisation. Inom Eskilstuna Kommun fanns det inget tydligt 
svar på hur innovationsarbetet fungerade på de förvaltningar, om det ens existerade något, där 
innovationsledarna inte befann sig. Inom Volvo CE var intrycket att coacherna hade en bra 
överblick över vilka avdelningar som innovationsarbetet behöver förbättras på och där det 
kunde anses som bra. Här kan Eskilstuna Kommun ta lärdom av att innovationsledarna ges en 
större möjlighet att få en inblick i de delar av organisationen de inte verkar i, vilket skulle ge 
ett större helhetsperspektiv. På det sättet kan den privata organisationen Volvo CE anses som 
mest innovativa. De vet hur och när resurser ska mobiliseras. I resonemanget ska det sägas att 
Eskilstuna Kommun som offentlig organisation har nästan tre gånger så många anställda som 
berör fler arbetsområden än Volvo CE vilket gör att det kan antas enklare för den privata 
organisationen att organisera sig. En annan faktor är Eskilstuna Kommuns genomtänkta 
strategi att utbilda samtliga medarbetare inom sin offentliga organisation, någon sådan strategi 
finns inte hos Volvo CE och det är något Volvo CE kan ta lärdom av för att bli ännu bättre. 
Genom det perspektivet kan den offentliga organisationen Eskilstuna Kommun anses som 
mest innovativa. 
 
För att knyta ihop studien med inledningen så går det att dra slutsatsen att både den offentliga- 
och privata organisationen arbetar efter Näringsdepartementets (2012) riktlinjer om att få ett 
innovativare klimat i Sverige som helhet. Båda organisationerna är som redan nämnts eniga 
om att de är i början av sin innovationsprocess och att det finns mycket att förbättra. Som det 
tas upp under nästa rubrik ”framtida forskning” skulle det därför vara intressant att replikera 
den här forskningsstudien om några år igen för att se om någon förändring skett. I dagsläget 
får ändå Volvo CE anses ligga något före Eskilstuna Kommun i sitt innovationsarbete på det 
sätt att den bransch de verkar i måste ligga i framkant gällande produktutveckling. Eskilstuna 
Kommun har dock en större utmaning i sin organisation med helt annorlunda förutsättningar 
att arbeta med. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
 
Som redan berörts befinner sig Eskilstuna Kommun och Volvo CE ännu i början av sina 
innovationsprocesser och det finns mycket att arbeta med. Det skulle som framtida forskning 
därför vara intressant att replikera den här undersökningen om några år för att se om någon 
utveckling har skett i respektive organisation.  
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10. FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 
Figur 1 Egen illustration av Tidd & Bessants (2013) innovationsmodell. (Hjorth, 2015) 
 
Figur 2 Egen illustration av tillvägagångssättet för den här studien. (Malmgren Jäll, Hjorth 
2015) 
 
Figur 3 Illustration av organisationen gällande innovationsprocessen ”Modiga idéer” 
(Malmgren Jäll, 2014) 
 
Figur 4. Utbildningsstruktur för stödjandet av innovation inom organisationen (Malmgren 
Jäll, 2014). 
 
Figur 5. Volvo CEs innovationsprocess (Hjorth, 2014).  
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1 – Operationalisering 
 
Teoretisk bakgrund Kategori Frågor till intervjuguiden 

Bryman, (2011) Inledande frågor Berätta om din roll och vad du arbetar med inom 
din organisation! 
Kan du berätta lite om hur du hamnade på den 
positionen du har idag? 

(Mulgan & Albury, 
2003) 
 
(Borins, 2001) 
 
Choi & Park (2014) 
 
Tidd & Bessant 
(2013) 
 
Aasen & Amundsen 
(2013) 
 
Malmgren Jäll (2014) 
 
Johansson (2006) 
 
(Ling, 2002) 
 
Zerfass & Huck 
(2007) 
 
Hamrefors (2009) 
 
Hargadon & Sutton 
(2001) 
 
(Hjorth, 2014) 
 

Realisera 
innovation 

Vad innebär innovation för dig, en definition?  

- För er organisation? 
Hur arbetar ni för att stimulera och sedan realisera 
innovation inom er organisation? 
Anser du att er organisation arbetar med och 
stödjer innovationer? I så fall hur?  
 
Finns det några speciella riktlinjer och strategier 
som ni arbetar efter gällande att stimulera 
innovation? 
Hur stödjer du idéer i form av 
innovationsledare/coach, samt hur tar ni hand om 
nya framkomna idéer? 

Hur gör du som innovationsledare/coach för att 
skapa en innovativ atmosfär? 

Hur pass innovativ är du/får du lov att vara i din 
yrkesroll?  
 
Vilket tillvägagångssätt har ni för att främja 
innovation bland medarbetarna?  
 
Hur väl har strategin implementerats? Hur 
uppfattas den i organisationen? Är strategin 
prioriterad och finns det en kontinuitet i arbetet?  

Vet medarbetarna att det ligger i deras uppdrag att 
vara innovativa? 

På vilket sätt påverkar de ekonomiska aspekterna 
när ni arbetar med innovationer, dvs. är det viktigt 
för er att allt ska vara vinstdrivande? 
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(Offentlig 
organisation) 
(Forslund, 2013) 
 
Forsell & Ivarsson 
Westberg (2007) 
 
(Mulgan & Albury, 
2003) 
 
(Borins, 2001) 
 
Torfing (2012) 
 
Choi & Park (2014) 
 
Mintzberg & Waters 
(1985) 
 
(Christensen, 
Laegried, Roness & 
Rövik, 2005) 
 
Tidd & Bessant 
(2013) 
 
Aasen & Amundsen 
(2013) 
 
Malmgren Jäll (2014) 
 
Johansson (2006) 
 
(Privat 
organisation) 
 
(Forslund, 2013) 
 
(Choi & Park, 2014) 
 
(Mulgan & Albury, 
2003) 
 
(Ling, 2002) 
 
(Borins, 2001) 
 
(Tavistock Institute, 
2005) 
 

Privat- offentlig 
Organisation 

Utbildar ni egen personal inom er organisation för 
att hjälpa till att stimulera innovationsarbetet? 
Anser du att det finns hjälpmedel och verktyg för 
att ta tillvara på nya idéer inom din organisation? 
Hur är din uppfattning om innovationssystemet 
inom er organisation?  
Anser du att er organisation arbetar effektivt kring 
innovation eller finns det mycket som fortfarande 
kan förbättras? 

Om det finns mycket att förbättra, vilka hinder 
finns för att utveckla det? Alltså vilka resurser 
saknas? 
Hur anser du att organisationsstrukturen och –
kulturen är väl lämpad för att främja innovationer?  
 
Finns det något samarbete mellan privat – 
offentlig/offentlig-privat sektor hos er? 

Hur ser framtidsutsikterna ut för er organisation 
med det fortsatta arbetet för att stimulera till mer 
innovation?  
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Zerfass & Huck 
(2007) 
 
Hamrefors (2009) 
 
(Hjorth, 2014) 
 

 
Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledning 

• Berätta om din roll och vad du arbetar med inom din organisation! 
• Kan du berätta lite om hur du hamnade på den positionen du har idag? 

Realisera Innovation 
• Vad innebär innovation för dig, en definition? 

• För er organisation? 
• Hur arbetar ni för att stimulera och sedan realisera innovation inom er organisation? 

• Anser du att er organisation arbetar med och stödjer innovationer? I så fall hur?  
 

• Finns det några speciella riktlinjer och strategier som ni arbetar efter gällande att 
stimulera innovation? 

• Hur stödjer du idéer i form av innovationsledare/coach, samt hur tar ni hand om nya 
framkomna idéer? 

• Hur gör du som innovationsledare/coach för att skapa en innovativ atmosfär? 
• Hur pass innovativ är du/får du lov att vara i din yrkesroll?  

 
• Vilket tillvägagångssätt har ni för att främja innovation bland medarbetarna?  

 
• Hur väl har innovationsprocessen implementerats? Hur uppfattas den i 

organisationen? Är innovationsprocessen prioriterad och finns det en kontinuitet i 
arbetet?  

• Vet medarbetarna att det ligger i deras uppdrag att vara innovativa? 

• På vilket sätt påverkar de ekonomiska aspekterna när ni arbetar med innovationer, dvs. 
är det viktigt för er att allt ska vara vinstdrivande? 

Organisation 
• Utbildar ni egen personal inom er organisation för att hjälpa till att stimulera 

innovationsarbetet? 
• Anser du att det finns hjälpmedel och verktyg för att ta tillvara på nya idéer inom din 

organisation? 



 56 

• Hur är din uppfattning om innovationssystemet inom er organisation?  

• Anser du att er organisation arbetar effektivt kring innovation eller finns det mycket 
som fortfarande kan förbättras? 

• Om det finns mycket att förbättra, vilka hinder finns för att utveckla det? Alltså vilka 
resurser saknas? 

• Hur anser du att organisationsstrukturen och –kulturen är väl lämpad för att främja 
innovationer?  

 
• Finns det något samarbete mellan privat – offentlig/offentlig-privat sektor hos er? 

• Hur ser framtidsutsikterna ut för er organisation med det fortsatta arbetet för att 
stimulera till mer innovation?  

 


