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Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter och respektive urvalsföretag för er medverkan i 
denna kandidatuppsats. Intervjutillfällena var mycket givande, dels för uppsatsen men även för 
oss personligen. 
 
Vi vill även tacka vår handledare som har guidat oss genom arbetet samt våra opponenter som 
har tittat på vårt arbete med nya ögon och kommit med konstruktiv kritik.  
 
 
Stockholm 2012.06.01 
 
 
 
Tim Danielson och Johannes Edberg 
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Sammanfattning 
 
Innovationer i ett företag är en komplex process men konsensus från forskarvärlden är att 
innovation är nödvändigt för ett företag ska visa fortsatt tillväxt. Därför är det av stor betydelse 
att förstå hur ett företag strukturerar sitt arbete med innovationer och vilka utlösande faktorer 
som påverkar detta arbete. Aktuell litteratur inom området uppmanar till mer forskning för att 
öka förståelsen för innovationsarbetet och de påverkande faktorerna. 
 
Denna studie har som syfte att undersöka vilka utlösande faktorer som påverkat It-företags 
innovationsarbete samt hur innovationsarbetet har förändrats. Urvalsföretagen härstammar alla 
från IT-branschen, där hård konkurrens råder och kravet på nytänkande innovationer är en 
hygienfaktor vilket gör att innovationsarbetet som möjliggör innovationer är ytterst viktiga.  
 
För att genomföra denna studie har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 
genomförts. Totalt har åtta företag varit delaktiga i studien, författarna har intervjuat grundare 
eller produktägare/affärsutvecklare på respektive urvalsföretag.  
Företagen är verksamma i Sverige och har medvetet valts för att varierat i storlek och ålder för 
att ge bredd i den insamlade empirin.  
 
Studiens teoretiska referensram berör ämnena; utlösande faktorer samt förändringsprocesser 
inom innovationsarbetet. Empirin har analyserats med hjälp av en analysmodell baserad på den 
teoretiska referensramen.  
 
Studien kan identifiera en rad olika faktorer som har påverkat företagens innovationsarbete. 
Dock kan ingen gemensam nämnare härledas mellan utlösande faktor och konsekvens för 
innovationsarbetet. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning då mer kunskap 
behövs inom området. 
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1. Inledning  
 
 

I det inledande kapitlet presenteras ämnets bakgrund och roll i samhället. I problembakgrunden 

förs en diskussion om ämnet för att senare smala av till en problemformulering och uppsatsens 

syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Få ekonomiska frågor kännetecknas av en så bred samsyn som innovationers och 

entreprenörskaps betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen (Van de Ven 1986). 

Innovationsbegreppet är ett mångfasetterat ämne i forskarsammanhang, innovationer är en 

komplex process som kan identifieras i flera olika delar i företaget och i samhället (Davidsson 

2008). Innovationer kan generellt delas upp i två typer, den inkrementella och den radikala 

innovationen. Exempel på en inkrementell tjänsteinnovation är operativsystemet Windows, som 

stegvis har utvecklats och förbättras från Windows 3.1 till dagens senaste operativsystem 

Windows 8. I vardagligt språk kan den inkrementella innovationen förklaras som “do what we 

do, but better” (Tidd & Bessant 2009 s. 23). Till skillnad från den radikala innovationen som 

innebär att “do something different” (Tidd & Bessant 2009 s. 23). Ett exempel på en radikal 

produktinnovation är hybridbilen “Toyota Prius”, där biltillverkaren Toyota skapade ett helt nytt 

koncept, hybridbilar tillgängliga för den kommersiella marknaden (Tidd & Bessant 2009).  

 

Arbetet med innovationer i ett företag kan bedrivas på olika sätt, som en process i en avdelning 

eller av en dedikerad medarbetare (Tidd & Bessant 2009). Innovationsarbetet kan även 

manifestera sig som en entreprenöriell aktivitet där ett projekt även kan bolagiseras och skiljas 

från den huvudsakliga verksamheten (Schindehutte, Morris & Kuratko 2000). Ett företag som 

inte har lyckats organisera sitt innovationsarbete framgångsrikt riskerar att hamna efter sina 

konkurrenter (Stopford & Baden-Fuller 1994). Faktorer som hot om konkurs, brist på ledning 

eller osämja inom ledningen kan tvinga företaget att omstrukturera sitt innovationsarbete 

(Stopford & Baden-Fuller 1994). 
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 IT-branschen är en viktig drivkraft för innovation i Sverige och idag sysselsätter den fler 

personer än tillexempel motorfordonsindustrin eller skogsindustrin1. För företag i IT-branschen 

är innovationsarbetet av största vikt för att behålla sin marknadsposition på grund av att produkt- 

och tjänstelivscykeln i flera fall kan räknas i månader, ständig utveckling och förnyelse är en 

nödvändighet för att nå fortsatt tillväxt (Tidd & Bessant 2009). Näringsdepartementet visar i sin 

undersökning inom IT- och Telekombranschen vikten av att skapa innovation för att vara 

konkurrenskraftig på den globala marknaden; “Att utveckla förutsättningarna för innovation, 

produktion och företagande är helt avgörande för att Sverige även framöver ska vara 

framgångsrikt i den allt tuffare internationella konkurrens som präglar den globala IT- och 

telekombranschen.”(Näringslivsdepartementet 2005 s. 5). 

1.2 Problembakgrund 

Innovationers vikt som drivkraft både för samhället och det enskilda företagets överlevnad, att 

förbättra innovationsarbetet inom företaget blir allt viktigare i takt med att företagets omgivning 

blir mer konkurrensutsatt och att alla parter blir mer och mer finansiellt pressade (Phan, Wright, 

Ucbasaran & Tan 2009). Detta innebär att forskningen kring innovationsarbetet blir allt viktigare 

för att bygga upp en kunskap och förståelse för vad som påverkar detta arbete (Pearce & Ensley 

2004). Det finns ett samband mellan hur ett företag strukturerar sitt innovationsarbete och hur 

framgångsrika företagets innovationer blir på den kommersiella marknaden (Hope Hailey 2001). 

Entreprenörsforskaren Bessant (2003) presenterar en modell för att identifiera mognadsgraden av 

ett företags innovationsarbete. Detta genom fem faser där de anställdas delaktighet i 

innovationsarbetet, formaliseringen av innovationsarbetet och företagskulturen kring innovation 

ökar för varje fas. Modellen visar att vissa kriterier måste uppfyllas inom dessa områden för att 

företaget skall kunna avancera till nästa fas (Bessant 2003). 

 

Begränsad forskning har gjorts på vilka de utlösande faktorerna som påverkar innovationsarbetet 

och uppkomsten av entreprenöriell aktivitet inom ett företag (Schindehutte, Morris & Kuratko 

2000). I sin studie av 80 företag identifierar Schindehutte et al. (2000) ett flertal utlösande 

faktorer som har påverkat innovationsarbetet. De vanligast utlösande faktorerna enligt studien 

var; införandet av strategiprogram i företaget, initiativ från anställda, hot från konkurrenter och 
                                                
1 http://www.itotelekomforetagen.se/branschfakta_1/itot_utvecklar_framtiden 
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önskemål från kunder. Författarna till studien påpekar att antalet utlösande faktorer är flera och 

att det varierar beroende på bransch. 

 

Utifrån forskningen kring utlösande faktorer (Schindehutte et al. 2000; Stopford & Baden-Fuller 

1994) samt Bessants (2009) modell över innovationsarbetets mognadsgrad undersöker denna 

studie vilka utlösande faktorer som påverkar och förändrar innovationsarbetet i It-branschen. 

1.3 Problemformulering 

Vilka utlösande faktorer anser företagen haft inverkan på innovationsarbetet och går det att 

identifiera ett samband mellan dessa förändringar.  

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka vilka utlösande faktorer som har påverkat företagens innovationsarbete 

samt hur de förändringsprocesserna har sett ut. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker urvalsföretagens innovationsarbete och  hur det arbetet  har förändrats av 

de utlösande faktorerna. De utlösande faktorerna kommer endast härledas från  den insamlade 

empirin. Ingen jämförelse kommer att göras på företagens innovationsarbete utan endast på vilka 

konsekvenser de utlösande faktorer haft. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

1.6.1 Utlösande faktorer (Triggers) 
I uppsatsen används begreppet “utlösande faktorer” som är översatt från engelskans “triggers”. 

Till utlösande faktorer menas de faktorer som påverkat en förändring av innovationsarbetet. 

Uppsatsen skiljer på utlösande faktorer och primära utlösande faktorer, med det senare menas de 

faktorer som har påverkat innovationsarbetet med en tydlig förändring. Exempel på tydliga 

förändring kan vara att företaget har startat en ny avdelning eller anställt en medarbetare 

dedikerat till innovationsarbetet. 
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1.6.2 Innovation 
I uppsatsen definieras innovation som nya produkter eller tjänster av radikal eller inkrementell 

karaktär utvecklade av företagen för att skapa konkurrensfördelar på marknaden (Baregheh, 

Rowley & Sambrook 2009).  

1.6.3 Innovationsarbete 
I uppsatsen kommer begreppet “innovationsarbete” beskriva det arbete och de processer som 

utvecklar och implementerar nya idéer till nya eller förbättrade produkter och/eller tjänster inom 

företaget (Van De Ven 1986). 
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2. Teoretisk referensram 
 
 

Den teoretiska referensramen delas i detta kapitel upp i tre block; först presenteras 

innovationsprocesser och olika modeller och arbetssätt för organisationer att arbeta med 

innovation. I det andra blocket presenteras modell för att identifiera urvalsföretags 

mognadsgrad i innovationsarbetet. I det tredje och sista blocket presenteras en teori om 

utlösandefaktorer som påverkar innovationsarbetet. Sist i detta kapitel presenter författarna sin 

egenkonstruerande analysmodell som används senare för att analysera den insamlade empiri. 

2.1 Innovationsprocesser 

Innovationer beskrivs som en pågående process över tid som organisationer genomgår varje gång 

de utvecklar en ny produkt eller tjänst (Tidd & Bessant 2009). Innovationsforskarna Van de Ven, 

Polly, Garud & Venkataraman (2008) väljer att kalla den processen för "The innovation 

journey", processen är karaktäriserad av osäkerhet och komplexitet. I flera fall är 

innovationsprocessen slumpmässig och utgången av innovationen osäker (Van de Ven, Polly, 

Garud & Venkataraman 2008). 

 

Innovationer som en process delas av flera forskare, bland annat skriver Kline & Rosenberg 

(1986) om en komplex process kantad av osäkerhet i flera fall osammanhängande och i ständig 

förändring. Innovationsprocessen omfattar hela organisationen i företag och innefattar flera 

dimensioner, från den kommersiella marknadsdelen till den tekniska (Kline & Rosenberg 1986). 

Detta understryks även av andra forskare som menar att "Innovation may involve a wide range of 

different types of change depending on the organization’s resources, capabilities, strategies, and 

requirements" (Baregheh, Rowley & Sambrook 2009 s. 1324). 

 

Innovationsprocessen är nödvändig för att ett företag skall kunna strukturera sitt arbete med 

fokus på att utnyttja de idéer och innovationer som fluktuerar inom organisationen, framförallt i 

den allt mer hårdnade globala konkurrensen (Pettigrew & Fenton 2000). 
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2.2 Modeller och arbetssätt för att arbeta med innovation 

Det finns flera olika modeller och arbetssätt att strukturera upp innovationsprocesserna inom en 

organisation, det är viktigt att förstå att dessa processer även utvecklas över tid (Tidd & Bessant 

2009). Historiskt sätt har modellerna gått från att se på innovationsprocessen som en linjär 

process till att utvecklas till en komplex och avancerad modell, Kline & Rosenberg (1986) 

presenterade 1986 "Chain linked - model" som visar på att innovationsprocessen inte har ett 

linjärt spår. 

 

Tidd & Bessant (2009) stödjer resonemanget att innovationsprocessen inte är linjär och menar att 

ett företag måste hitta sätt att organisera denna komplexa process för att kunna ta del av 

innovationsarbetets potential. Utöver att formalisera innovationsarbetet måste även ett företag 

etablera en kultur och ett klimat som bygger på kreativitet, samarbete, risk- och initiativtagande 

(Hope Hailey 2001). Företagen måste även se till att man inkluderar alla medarbetarna i 

innovationsarbetet (Bessant 2003). 

2.3 High Involvement 

High Involvement (HI) är ett teoretiskt begrepp för ett management system som bygger på 

åtagande och delaktighet (Guerrero & Barraud-Didier 2004). Systemet bygger på att öka 

produktiviteten och effektiviteten genom att låta medarbetarna bli delaktiga genom strävan mot 

ett gemensamt mål. Grundstenarna i High Involvement är decentralisering av; makt, information, 

kunskap och belöningssystem (Wohlstetter, Smyer & Albers Mohrman 1994). High Involvement 

menas ge positiva effekter eftersom det skapar motivation och lojalitet som sprids mellan 

anställda (Guerrero & Barraud-Didier 2004). High Involvement utformades ursprungligen för 

större organisationer men forskning visar att det är viktigt för företag att redan vid start 

implementera High Involvement. Desto senare som organisationen försöker implementera HI 

desto svårare blir det eftersom organisationen blir mindre flexibel ju större den blir (Ciavarella 

2004). 
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2.4 High Involvement Innovation 

Ett företag kan strukturera innovationsarbetet inom organisationen på olika sätt, forskaren John 

Bessant (2003) har tagit fram en modell med fem faser, modellen identifierar olika 

mognadsgrader baserat på hur väl företaget till exempel arbetar med innovationer och hur det 

arbetet är formaliserat, hur mottaglig företaget är för nya innovationer, ledningens roll i 

innovationsarbetet och hur väl innovationsarbetet är förankrat i företagskulturen (Bessant 2003). 

Modellen heter "High Involvement Innovation" (HII) och har utvecklats med stöd av över tio års 

forskning inom ämnena innovationsprocesser och företagsorganisering. Syftet med modellen är 

att kunna identifiera vilken mognadsgrad ett företag befinner sig i samt vilka förutsättningar som 

möjliggör att organisationen avancerar till nästa steg. 

 

Fas ett i High Involvement Innovation-modellen representerar ett företag med en låg 

mognadsgrad, där företaget saknar struktur och en tydlig målsättning med innovationsarbetet. Ett 

företag i fas ett har inte någon tilldelad medarbetare för innovationsarbetet inom organisationen. 

High Involvement Innovation modellen visar därefter en stegvis ökad mognadsgrad där 

organisationen arbetar mer formaliserat med sitt innovationsarbete, där alla medarbetare ges 

möjlighet att delta i innovationsarbetet. Sista fasen i HII är steg fem, som representerar ett 

företag som arbetar målmedvetet och strategiskt med sitt innovationsarbete, har tilldelade team 

eller avdelningar som arbetar med organisationens innovationsarbete utifrån formaliserade 

grunder och där alla medarbetare och intressenter har möjlighet att påverka och komma med nya 

idéer (Bessant 2003). 

 

Författaren till modellen poängterar att det inte finns någon "best practice" i hur en organisation 

kan organisera sitt innovationsarbete och modellen är generell för alla typer av företag och 

organisationer (Bessant 2003). 

 

Nedan följer en närmare förklaring över faserna i Bessants (2003) High Involvement Innovation-

modell (HII). 
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2.4.1 Fas 1 
Den första fasen i modellen visar den innovativt omedvetna organisationen, där organiseringen 

av innovationsarbetet är svagt. Idéer som uppstår inom organisationen behandlas slumpartat av 

medarbetarna och de befintliga produkterna och/eller tjänsterna uppdateras endast från fel eller 

buggar. Det finns ingen ambition att skapa ett systematiskt eller formaliserat innovationsarbete 

inom företaget och vare sig ledning eller medarbetare i organisationen visar något intresse, 

engagemang eller vilja att hitta en struktur i hur idéer och innovationer ska hanteras inom 

organisationen. 

 

Ledning eller styrelsen kan vara medvetna om att det finns fördelar om medarbetarna skulle ges 

bättre möjligheter, eller till och med uppmanas, att hitta nya lösningar och lösa nuvarande 

problem i organisationen. Det finns dock ingen utarbetad plan eller åtgärder för att få detta att 

ske.  

2.4.2 Fas 2 
I den andra fasen i HII identifieras försök till att mobilisera en tidig struktur för 

innovationsarbetet inom organisationen. Det finns ett engagemang och intresse från ledningen 

som är kommunicerad till nyckelmedarbetare i organisationen att aktivt utveckla ett strukturerat 

sätt att hantera idéer inom organisationen. Denna organisering kan visa sig i form av nytillträdda 

"team" eller "nyckelpersoner" som aktivt arbetar med att fånga upp idéer och processa dem med 

målsättningen att skapa nya eller förbättrade produkter och/eller tjänster till marknaden. Teamen 

eller nyckelpersonerna består av medarbetare från olika avdelningar och nivåer av formella titlar 

inom organisationen, med prioritet att utforska och implementera nya idéer och påbörja en 

struktur för att främja ett innovativt klimat i företaget där alla ges möjlighet att bidra. 

 

Ledningen förser de nytillträdda teamen eller nyckelpersonerna med nödvändiga resurser som i 

sin tur informerar och utbildar övriga medarbetare att använda ett problemlösningsperspektiv i 

deras vanliga arbetsuppgifter. Exempel på arbetssätt är brainstormingmöten och så kallade 

"fishbone charts" (problemlösningsmodeller). Organisationen investerar i förenklade 

managementsystem med syftet att fånga upp och strukturera de idéer som ärrade medarbetare 

tillför för att upplysa att idéerna tas i mot och processas. Kommunikationen inom företaget 
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struktureras, där presentationer hålls av medarbetare om deras nya idéer och kunskaper till andra 

i form av "storyboards" eller i interna nyhetsbrev. 

 

Sammanfattningsvis är majoriteten av medarbetarna involverade i innovationsarbetet i den andra 

fasen. Men det är en stor spridning från få men djupt engagerade medarbetare till de som inte är 

intresserade av företagets innovationsarbete eller rent av motarbetar det. Den generella outputen 

från satsningen av det nya innovationsarbetet går generellt trögt och flera av de nya idéerna från 

medarbetarna som når de nyetablerade teamen processas inte på grund av brist på resurser till 

teamen. De framgångsrika innovationerna är begränsade till lokala avdelningar eller enskilda 

produkter och det är svårt att till högre chefer berättiga de resurser som läggs på att öka 

innovationsarbetet. 

2.4.3 Fas 3 
I den tredje fasen i HII-modellen knyts det lokala innovationsarbetet som beskrevs i fas två till 

företagets övergripande strategi och en arbetsplan arbetas fram i syfte att effektivisera och mäta 

innovationsarbetet inom organisationen. Ledningen är väl insatt i företagets innovationsstrategi 

och är en av de drivande i att organisationen ska fortsätta att utveckla sina arbetsmetoder med 

innovationsprocesserna. Innovationsarbetet i företaget har nått en större mognadsnivå och 

resurser har lagts på att identifiera svagheterna i det tidigare innovationsarbetet och förbättringar 

har införts. För att säkerställa dessa förbättringar och ytterligare utveckla innovationsarbetet har 

ett team dedikerats till att mäta och stödja medarbetarnas färdigheter av problemlösning. 

 

Ett arbete med att länka samman företagets strategiska beslut med medarbetarnas färdigheter att 

identifiera och lösa problem inom organisationen och dess produkter och tjänster pågår ständigt. 

Ledningen är engagerad i arbetet att skapa tydliga affärsmål och delmål som inkluderar en högre 

grad av innovativt arbete i organisationen och dessa målsättningar kommuniceras i 

organisationen av de utnämnda teamen, med målsättningen att alla medarbetare ska vara 

införstådda i ledningens strategier och kommande planer. Ett exempel på affärsmål kan vara 

kostnadsreducering, kvalitetssäkring eller tidsbesparande funktioner. 
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I fas tre presenteras även särskilda policydokument över innovationsarbetet och arbetet med att 

mäta outputen av idéer förstärks för att ytterligare säkerställa innovationsarbetets effektivitet och 

begränsningar. Dessa mätningar sker i stor grad av de enskilda teamen. 

 

Sammanfattningsvis fungerar arbetet med innovationer bra inom organisationen i den tredje 

fasen. Tydliga affärsmål speglar hur teamen arbetar för att utveckla framtida innovationer. 

Innovationsarbetet har utvecklats till att bli en del av företagskulturen “the way we do things 

around here” till skillnad från tidigare fas då det var ett försök till ett nytt initiativ men där det 

fortfarande finns medarbetare som tvivlar på nyttan med det nya strukturella innovationsarbetet. 

Organisationen behöver fortfarande externt stöd i innovationsarbetet, chefer och ledning måste 

definiera målsättningar, bidra med vidareutbildningar och ge stöd åt utvecklingsteamen genom 

styrning i innovationsprocessen i fas tre i HII. De flesta av idéerna som genereras internt inom 

organisationen är av mindre karaktär och skapar viss ineffektivitet i innovationsarbetet då de 

flesta inte kan processeras. Organisationen saknar den proaktiva sökningen av nya mer radikala 

idéer och även om berörda avdelningar på olika nivåer arbetar med innovationer saknas den 

"empowerment" som genomsyrar hela organisationen och får individer och avdelningar att själva 

ta helt egna initiativ till nya idéer och innovativa lösningar. 

2.4.4 Fas 4 
I det näst sista steget i modellen High Involvement Innovation genomsyrar innovationsarbetet 

hela organisationen, stora resurser satsas på utbildning och vidareutveckling av anställdas 

kompetens för att utveckla effektiviteten i innovationsarbetet. Arbetet med att ta fram nya idéer 

och/eller utveckla befintliga produkter eller tjänster är en grundad del av företagets kultur. 

Liknande fas tre är företagets strategi förankrat i innovationsarbetet och kommunicerat till alla 

medarbetare genom policydokument. 

 

Företaget har utvecklat en lärandeprocess där medarbetarna ständigt fortbildas i olika tekniker 

för att effektivisera och implementera nya idéer och innovationer i företaget, dessa kunskaper 

delas med resten av organisationen vilket minimerar risken att liknande misstag eller processer 

begås igen. Det är inte enbart fortbildning på den enskilda medarbetarens specialisering inom 

organisationen utan även på andra områden utanför medarbetarens vanliga arbetsuppgifter med 

syftet att skapa en bättre dynamik och kreativitet. Utvecklingsteamen som arbetar med 
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innovationsarbetet är starkt betrodda och det finns en tydlig koppling till sättet de arbetar och 

företagets strategier. 

 

Sammanfattningsvis är den fjärde fasen ett företag med ett avancerat innovationsarbete där en 

kostnadseffektiv process har arbetats fram för snabb hantering av nya idéer med en output av hög 

kvalitet. Ledningen arbetar med att låta medarbetarna mer och mer utifrån fria tyglar hitta egna 

innovativa lösningar och minimerar styrningen och vägledningen med syftet att minska risken att 

hämma innovationsförmågan i organisationen. 

2.4.5 Fas 5 
I det sista steget i HII är hela organisationen involverad i innovationsarbetet och varje 

medarbetare arbetar med att individuellt hitta förbättringar, dela med sig av den kunskapen och 

aktivt arbeta för att föra kunskapen vidare och utveckla den lärande organisationen. För att bygga 

en bättre dynamik och kreativitet blandas medarbetare från olika avdelningar i olika 

arbetsgrupper. Organisationen genomsyras av en ständig vilja till förbättring och inga delar i 

företaget lämnas åt slumpen, det finns även en genomgående förståelse för att organisationens 

omvärld är i ständig förändring och innovation är en stor del av svaret till hur företaget ska 

fortsätta utvecklas och växa. 

 

Medarbetarna har en stark känsla av “empowerment” och det experimenteras till stor del på egen 

hand och nya idéer testas. Organisationen uppmuntrar alla medarbetare att testa och 

experimentera på egen hand, utan att ge någon skuld när projekt misslyckas. Det ända felet som 

kan begås i organisationen är om ett liknande projekt hamnar i samma öde på grund av att inte 

lärdomar har dokumenteras och förmedlats. Kunskapen inom organisationen är en nyckelfaktor 

och den dokumenteras internt och kommuniceras via nyhetsbrev och andra 

kommunikationsmedel genom intranätet. Organisationen är väldigt öppen för nya metoder, 

processer, idéer och kunskap och tar in dessa genom besök hos kunder, konkurrenter och 

leverantörer. 
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2.5 Utlösande faktorer 

För att företag och individer i organisationen skall agera problemlösande och skapa nya idéer 

krävs ofta någon form av utlösande händelse (Van De Ven 2008). Van De Ven (2008) beskriver 

detta som en “chock” som snabbstartar processen att skapa något nytt, den kan vara både extern 

och intern. Chocker kan dessutom klassas in i grupperna hot- och möjlighetsdrivna (Stopford et 

al. 1994). Dessa chocker är även viktiga för att andra personer än entreprenören skall 

uppmärksamma den nya lösningen och därmed få den bättre förankrad i organisationen. Det är 

viktigt att understryka att chocker ej skall ses som negativa, trots namnet (Van De Ven, 2008). 

En chock kan till exempel få en ledning att nå konsensus och börja arbeta mot samma mål och 

därmed rädda företaget (Stopford et al. 1994). 

 

Van De Ven (2008) nämner ett antal av de vanligaste chockerna så som nytt ledarskap, 

produktens misslyckande, budgetkris och bristande marknadsandelar. Fortsättningsvis kommer 

vi referera till chocker som utlösande faktorer baserat på Schindehutte et al. (2000) begrepp 

“triggers”. 

 

Schindehutte et al. (2000) har sammanställt en uppsättning utlösande faktorer som anses vara de 

mest primära. Att identifiera utlösande faktorer som påverkar företaget är ett omfattande arbete 

eftersom de kan härledas från en rad olika faktorer samt variera beroende på bransch, geografiskt 

säte etc. På grund av spridningen av faktorernas natur är de svåra att kategorisera, se nedan tabell 

för en kategorisering av faktorer baserat på intern/extern källa. 
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Tabell 2.1 - Samtliga utlösande faktorer identifierade av Schindehutte et al. (2000) 

 

Som vi nämnt ovan kan faktorerna delas in på fler sätt än intern/extern källa för att förbättra 

analysmöjligheterna baserat på olika förutsättningar för forskningen. De ytterligare föreslagna 

grupperingarna av Schindehutte et al. (2000) är: 

 

● Möjlighets-drivna/ hot-drivna faktorer 

● Teknologi-push/marknads-pull 

● Top-down/bottom-up 

● Medvetet sökande/chans 

 

Grupperings metoden bygger på en motsatsrelation och ska på så vis underlätta att identifiera 

vilka utlösande faktorer som gynnar innovation. Till exempel hot från konkurrenter generera mer 

imitativa innovationer medan substitutprodukter utlöser mer nytänkande innovationer. Stöd från 

ledningen blir oftast starkare när det gäller innovationer som svarar på hot jämfört med 

möjligheter och liknande gäller om den nya idén kommer uppifrån i organisationen istället för 

nedifrån. 
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I sin studie (Schindehutte et al. 2000) på 20 företag bads respondenterna att identifiera viktiga 

innovativa initiativ samt olika utlösande faktorer för dessa. Resultatet visar att faktorer med 

intern källa dominerade och 75 procent av företagen svarade att den innovativa idén som låg till 

grund för projektet kom inifrån företaget. 82 procent var drivna av faktorer som kan klassificeras 

som möjlighets-drivna. Tre fjärdedelar svarade även att ansträngningen att hitta en innovativ 

lösning på ett problem var planerad. Tabellen visar de vanligaste utlösande faktorerna från 

studien, indelat efter intern/extern källa.  
 

Tabell 2.2 - De mest förekommande faktorerna i studien av Schindehutte et al. (2000) 

 

2.6 Analysmodell 

Utifrån ovanstående teoretisk referensram har vi konstruerat följande analysmodell för att 

strukturera analysen av insamlad data. Analysmodellen bygger på tre steg som beskrivs nedan. 

1) Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 
High Involvement Innovation-modellen (HII) ger studien möjlighet att identifiera företagens 

mognadsgrad. Analysen av respektive urvalsföretags empiri undersöker hur företagets 

innovationsarbete har utvecklats över tid och HII teorin används för att identifiera företagens 

olika mognadsgrader.  

2) Analys av utlösande faktorer 
Utifrån Schindehutte et al. (2000) teori om utlösande faktorer identifieras och analyseras 

samtliga faktorer hos urvalsföretagen som på olika sätt påverkat deras innovationsarbete för att 

senare identifiera företagens primära, viktigaste faktorer som har varit pådrivande i förändringen 

av deras innovationsarbete i analyssteg tre. 
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3) Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 
Utifrån analysen i steg två identifieras de primära utlösande faktorer som haft en radikal 

påverkan på företagets innovationsarbete. Dessa primära utlösande faktorer är av sådan natur att 

innovationsarbetet har strukturerats om eller på något sätt distinkt förändrats från tidigare stadie. 

Vidare identifieras vilken förändring dessa primära utlösande faktorer haft på urvalsföretagens 

mognadsgrad utifrån HII-modellen.  

Figur 2.1 - Egen konstruerad analysmodell   
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3. Metod 
 
 

Detta kapitel presenterar vilken forskningsdesign studien använder, genomförandet av studien 

samt studiens urval och en motivering till detta urval. Kapitlet avslutas med en 

tillförlitlighetsdiskussion. 

3.1 Undersökningsansats 

Ur forskningssynpunkt går det i grunden att skilja på två olika förhållningssätt till teori och 

praktik, deduktiv och induktivansats. Dessa två förhållningssätt är varandras motsatser, där den 

deduktiva ansatsen utgår ifrån vad forskaren vet inom ett visst område och de teoretiska 

överväganden som rör detta område (Bryman & Bell 2003). Den induktiva ansatsen utgår i 

motsats till den deduktiva från forskarens egna observationer som tillsammans med liknande 

observationer från andra forskare blir generellt allmängiltiga. (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Denna studie utgår från den abduktiva ansatsen, det vill säga en blandning mellan en deduktiv 

och en induktivansats (Bryman & Bell 2003).  

3.2 Undersökningsstrategi 

Författarna till uppsatsen har undersökt hur innovationsarbetet har påverkats av interna och 

externa faktorer på åtta företag i IT-branschen. Studien genomfördes genom intervjuer med 

personer högt uppsatta och involverade i urvalsföretagens arbete med innovationer. Uppsatsen 

studerar komplexa processer som innovationsarbetet innefattar och författarna till uppsatsen 

ansåg därför att en kvalitativ metod skulle vara det lämpligaste tillvägagångssättet då den kan 

belysa dessa processer på ett mer djupgående sätt.  

 

Tidigare forskning visar även på att de utlösande faktorerna som undersöks i studien och deras 

påverkan på hur ett företag strukturerar sitt innovationsarbete inte är helt klarlagda och därför är 

en kvantitativ metod troligtvis för instrumental och för öppen för tolkning för att för att svara på 

uppsatsens problemformulering. Författarna tar även stöd i metodlitteraturen som menar att 
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intervjuer är det mest lämpade tillvägagångssättet om en undersökning kräver en detaljerad och 

djupgående datainsamling (Johannessen & Tufte 2003).   

 

De intervjuer som har genomförts har byggt på semistrukturerade intervjuer. Dessa typer av 

intervjuer bygger enligt Bryman & Bell (2003) "... på att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras men låter intervjupersonen ha stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt" (Bryman & Bell 2003 s. 363). Den semistrukturerade intervjun 

låter även respondenten utveckla sina svar och låter respondenten tala fritt om sina idéer och 

tankar (Johannessen & Tufte 2003).  

3.3 Urval 

Företagen som medverkar i uppsatsen har valts subjektivt, detta gäller även de respondenter som 

har varit medverkande. Det vill säga urvalet har inte skett genom någon slumpartad process utan 

via företag som författarna till uppsatsen aktivt har valt för att på bästa sätt svara mot studiens 

problemformulering. Som respondenter har författarna aktivt sökt personer med god kunskap om 

företagets historia och som har varit eller är involverade i företagets innovationsarbete. Denna 

urvalsstrategi stöds av metodlitteraturen som menar att subjektivt valda respondenter bör leda 

fram till att forskaren samlar in relevant data för studiens ändamål (Denscombe 2009).  

 

Alla urvalsföretagen är verksamma inom IT-branschen och har huvudkontor i Sverige. 

Författarna till uppsatsen har medvetet skapat en stor spridning mellan urvalföretagens storlek 

och ålder med målsättningen att undersöka eventuella skillnader på grund av storlek. 

Anledningen till att författarna valde att studera företag i IT-branschen är deras korta produkt- 

och tjänstelivscyklar. Branschen är ständigt behov av innovationer och innovationsarbetet är en 

viktig del av företagens verksamhet. Alla urvalsföretagen har haft en stark tillväxt, vilket 

författarna aktivt har sökt, för undersöka hur en dynamisk organisation under tillväxt påverkar 

organiseringen av innovationsarbetet. Det enda undantaget bland de intervjuade företagen är 

Företag H som helt saknade innovationsarbete och endast bedrev en konsultverksamhet. Vi har 

därför valt att utesluta Företag H ur uppsatsens empiri och analysdel då de inte går att analysera 

utifrån den valda teoretiska referensramen. Faktumet att Företag H ej passade in i studien 

uppenbarades först vid och efter intervjutillfället, därför omnämns företaget i studiens urval. 
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IT-branschen är en svår definierad bransch med många olika del-branscher. Vi har använt 

medlemsorganisationen IT & Telekomföretagens 2 definition på vad som innefattas i IT-

branschen vilket innefattar företag som är aktiva inom: Tele- och datakommunikationstjänster, 

Programvaruprodukter och IT-tjänster, Hårdvarutillverkning och Hårdvaruåterförsäljning och 

service. 

Nedan följer en tabell över urvalsföretagen. 

 
*Företaget kommer i fortsättningen ej presenteras i uppsatsen. 

Tabell 3.1 - Förteckning över urvalsföretagen 

3.4 Genomförande av studien 

Urvalsföretagen kontaktades på mail och telefon där en kort presentation gjordes över uppsatsens 

problemformulering, bakgrund och syfte. Intervjuguiden med frågorna skickades ut i förväg till 

respondenterna med syfte att de skulle få en tydligare bild av vad intervjun skulle omfatta och ge 

dem en möjlighet att förbereda sig. Innan intervjun tillfrågades respondenten om intervjun kunde 

spelas in på band vilket i samtliga fall godkändes av respondenterna. Under själva intervjun 

delade författarna upp sig där en ställde frågorna och ledde intervjun och där den andra 

antecknade och kom med eventuella följdfrågor. Själva intervjuerna varade i cirka 60 minuter. 

Sju av åtta intervjuer genomfördes i personliga möten, varav sex av dessa personliga möten 

skedde i enskilda rum där respondenterna inte blev avbrutna eller påverkade av yttre faktorer 

                                                
2 http://www.itotelekomforetagen.se/branschfakta_1 

Företag Respondentens position Grundat Antal anställda 

Företag A Produktägare 1998 145 

Företag B Produktägare 2005 650 

Företag C Styrelseledamot/Grundare 2002 260 

Företag D Grundarna (2st) 2010 31 

Företag E Grundare 2009 25 (sysselsätter 40) 

Företag F Grundare 2003 46 (sysselsätter 75) 

Företag G Affärsutvecklare 2006 15  

Företag H* Grundare 2005 6 
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under intervjutiden. Ett av de personliga mötena gjordes i anslutning till receptionen där en del 

störmoment förekom dock inte så mycket för att författarna ansåg att det påverkade 

intervjuresultatet. En av intervjuerna genomfördes på telefon, utan några störningsmoment. 

Telefonintervjun blev något kortare än de intervjuerna som genomfördes i personliga möten.  

 

Kort efter intervjun transkriberades inspelningen från intervjun och anteckningar sammanställdes 

vilka ligger till grund för den presenterade empirin. Den insamlade empirin har senare legat till 

grund för analysen. Intervjuguiden som användes under samtliga intervjuer återfinns i Bilaga 1.  

3.5 Tillförlitlighet 

Huvuddelen av de elektroniska artiklar och tryckta böcker som ligger till grund för teorierna som 

presenteras i uppsatsen kommer från sekundära källor, det vill säga källor som baseras eller 

byggt vidare på primära, ursprungliga källor. De sekundära källorna har dock insamlats från 

välrenommerade tidskrifter, genom Södertörns högskola bibliotek i etablerade databaser som till 

exempel Business Source Premier och JSTOR, där hög trovärdighet kan antas. De primära 

källorna som ligger till grund för studiens empiri genomfördes av intervjuer. Det finns alltid en 

risk enligt Johannessen & Tufte (2003) att respondenten påverkas av intervjupersonerna vilket i 

sin tur påverkar resultatet av empirin. Den kunskapen har författarna till uppsatsen haft från 

tidigare uppsatser och har därför under intervjutillfällena försökt att minimera sin påverkan på 

respondenten som till exempel att avbryta, styra respondentens svar eller komma med retoriska 

frågor.  

 

För att minimera risken att känslig information sprids till obehöriga och att respondenternas svar 

under intervjun begränsas av informationens känslighet behandlas alla respondenter och företag 

anonymt i uppsatsen. Allt för att öka trovärdigheten i respondenternas svar och därmed öka 

tillförlitligheten i studien. Valet av anonymitet av urvalsföretagen har gjort att företagens riktiga 

namn har bytts ut till bokstäver “Företag A” och respondenterna har inte namngivits i uppsatsen. 

Författarna önskar påpeka för läsaren att informationen från respondenterna är subjektiva och det 

alltid finns en möjlighet att feltolkningar görs i transkriberingen eller att respondenten lämnar 

information som är förskönad.     
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Ordet innovation har används i intervjumallen och kan uppfattas som ett positivt laddat ord och 

även många utav de kontexter som begreppet innefattar. Ämnesvalet för uppsatsen är smalt och 

författarna till studien har därför blivit tvungna att använda så specifika ord som möjligt när 

frågor ställts till respondenterna. Detta har resulterat i att ordet innovation samt främst ordet 

innovationsarbete ofta förekommer. Detta är dock ett medvetet val då andra begrepp inte 

återspeglar uppsatsens ämne på korrekt sätt, detta kan leda till att respondenterna har återgivit 

positiva förändringar och bortsett från negativa.   
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4. Empiri och Analys 
 
 

Detta kapitel introduceras med en kort återblick på studiens analysmodell följt av en 

presentation av urvalsföretagen som grupp. Sedan presenteras den insamlade empirin samt 

efterföljande analys av respektive företag. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

4.1 Analysmodell 

Presenterad data kommer analyseras enligt följande analysmodell med utgångspunkt i uppsatsens 

teoretiska referensram. 

    Tabell 4.1 - Egen konstruerad analysmodell   

4.2 Introduktion av urvalsföretagen 

Samtliga företag är verksamma inom IT-branschen och har huvudkontor i Stockholm. 

Majoriteten av företagen är verksamma även utanför Sveriges gränser och flera av företagen är 

marknadsledande inom sin nisch. Urvalet innehåller olika ålder och storlek på företag samt olika 

nischer inom IT-branschen. Respondenternas roll på respektive företag är antingen grundare eller 

produktägare med undantag för Företag G där vår respondent var affärsutvecklare. 

Tabellen nedan presenterar företagen, respondenterna samt övrig information om företagen. 
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Företag Respondentens position Grundat Antal anställda 

Företag A Produktägare 1998 145 

Företag B Produktägare 2005 650 

Företag C Styrelseledamot/Grundare 2002 260 

Företag D Grundarna (2st) 2010 31 

Företag E Grundare/VD 2009 25 (sysselsätter 40) 

Företag F Grundare/Kreativ chef 2003 46 (sysselsätter 75) 

Företag G Affärsutvecklare 2006 15 

Tabell 4.1 - Förteckning över urvalsföretagen 

4.3 Företag A 
Företaget arbetar med utveckling av mjukvara med en specifik inriktning. Företaget startade 

1998 och har kontor i sex länder med en marknadsledande produkt. Företaget säljer endast en 

produkt och har kunder över hela världen. Vår respondent är produktägare på företaget. 

 

4.3.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företag A arbetar med att utveckla en tjänst som finns tillgänglig på Internet, respondenten 

förklarar att det är en “Software Service Provider” vilket innebär att inget program installeras på 

användarens dator utan företag A:s tjänst finns tillgänglig i “molnet”. När företagets grundades 

1998 var tjänsten unik i världen och företaget startades som ett resultat av ett forskningsprojekt 

enligt respondenten. Det innovativa arbetet fanns med redan från start hos de tre grundarna. 
 
“Frågade min chef [en av grundarna] och han menade att innovationsarbetet var det enda arbete man hade 
från början.” “Det kanske ligger i sakens natur med hänsyn till företagets ålder och att företaget startades 
i ett garage att nya idéer alltid har legat i företagets kultur.” 

 

Företag A hade från start en kraftig tillväxt och när medarbetarna blev allt fler påbörjades arbetet 

med att formalisera de processerna som krävdes för att innovationsarbetet skulle kunna fortsätta 

fungera i ett växande företag, enligt respondenten. Detta skedde i ett tidigt skede i mer eller 

mindre formella former och har varit organiserat på liknande sätt som det är idag de senaste sex 

till sju åren. Men kulturen i sig att alla medarbetare ska vara engagerade och involverade i 

innovationsarbetet har funnits sedan start. 

 
“Ja, det har aldrig varit tanken att idégenereringen skulle vara för ett få antal personer [...] Jag som 
enskild medarbetare kan komma med en idé, det kan komma spontant eller att man blir inspirerad av 
någon annan.” 
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Respondenten beskriver hur formaliseringen av innovationsarbetet har förändrats över tid. I 

starten var det informella möten under kaffepauserna. Denna typ av idégenerering kan fungera 

bra även om det enligt respondenten riskerar att exkludera de medarbetare som inte är insatta i de 

informella rutinerna och därmed går miste om att bli involverade. På grund av företagets tillväxt 

och storlek utvecklades de informella mötena till interna system för idégenerering. Företaget har 

sedan tre år tillbaka ett system där medarbetare kan dela med sig av sina idéer till både andra 

medarbetare och utvecklingsavdelningen. 
 
“Processen för att fånga dessa idéer är ett internt idéforum, där man kan formulera och förklara sin idé 
sedan röstas idén fram av de andra anställda och man kan kommentera andras förslag.“ 

 

Det har även utvecklats en formell idéprocess vänd till användarna av företagets tjänst, där 

kunder kan komma med förslag på idéer och rösta på andras förslag. Detta idéforum är helt öppet 

för alla användare. 

 

Ledningens roll i innovationsarbetet är tvådelat, dels sätter ledningen den övergripande strategin 

vilket till stor del påverkar innovationsarbetet och dels så är delar av ledning även aktivt 

involverad i innovationsarbetet enligt respondenten. 
 
“Min chef, en av grundarna till företaget, är involverad i innovationsarbetet för att han är högst 
intresserad och kan inte låta bli. Han bryr sig, han tar det strategiska och styr detaljerna men utan att 
störa mig och mitt arbete.” 

 

Ett sätt företaget arbetar med för att förankra innovationsarbetet inom organisationen och 

förstärka den innovationskultur som finns är att ge alla medarbetarna möjlighet att spendera en 

del av sin arbetstid till egna projekt. Dessa projekt behöver inte vara direkt kopplade till 

företagets tjänst eller den framtagna företagsstrategin. 
 
“Alla medarbetare har möjlighet men inget krav att spendera egen tid på att utforska nya teknologier utan 
att det är direkt anknutet till vår "roadmap".“ 
 
“Vår företagskultur handlar mycket om att ha ett öppet klimat och [ att man] väntas ta ansvar för en idé.” 

 

Den framtida utmaningen, förklarar respondenten, är att arbeta fram bättre verktyg och processer 

för att mäta och värdera bra idéer. Idag görs det med agila metoder (flexibla, nära kunderna och 
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hanterande det som ligger närmast i tiden), där idéer testas och utvärderas av kunderna och 

medarbetarna. Målsättningen är att arbeta fram vetenskapliga metoder för att på ett bättre sätt 

förutspå en idés framgång redan innan den testas på marknaden. 

 

4.3.2 Utlösande faktorer 

Företaget beskriver en rad olika faktorer som har påverkat deras innovationsarbete sedan start. 

Respondenten pekar på att under de första åren var några enskilda kunder den största faktorn till 

förändringar och utveckling. När företaget växte så blev enskilda kunder mindre viktiga och 

kunderna som homogen grupp den tydliga faktorn. 

 

Utöver kunder så har konkurrenter spelat en stor roll för innovationsarbetet då man rör sig i en 

marknad med hög konkurrens. Det är även en marknad där idéer lånas från varandras tjänster, 

vilket ses som en naturlig del av marknaden. 
 
“I denna bransch kopierar man andras idéer, det är okej, det gör alla. Vi anpassar oss till mönster för den 
här typen av tjänster.” 

 

Respondenten beskriver hur faktorer som påverkar arbetet har förändrats nu på senare tid. 
 
“På senare tid är det omvärldsfaktorer, saker som sker generellt i branschen och forskningen. Vi tittar på 
sociologisk forskning och hur människor påverkas av social interaktion och översätter det till hur vi kan 
[skapa en bättre produkt].” 
 

Utöver omvärlden så är företagets långsiktiga strategi en faktor som ständigt påverkar 

innovationsarbetet. Den är en överliggande “karta” som innovationsarbetet skall rätta sig efter. 

Respondenten understryker att i deras bransch är dessa strategier relativt korta sett till andra 

branscher. 
 
“Den sträcker sig ca 1.5 år framåt. I vår bransch är det ganska långsiktigt.” 

 

4.3.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och dess utveckling för Företag A 

Företag A har från starten visat hög grad av ett involverat innovativt arbete, tack vare att tjänsten 

var unik för tiden och framkom ur ett forskningsprojekt. Enligt Bessant (2003) har ett företag i 

fas ett i High Involvement Innovation (HII) ingen ambition eller intresse att hitta en struktur för 

hur idéer och innovationer ska hanteras i organisationen, därför kan företag A placeras i fas två i 
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HII redan från start, det har funnits ett intresse från ledningen att strukturera innovationsarbetet 

och redan från start fanns det ett utvecklingsteam även om det bestod enbart av grundarna själva. 

 

Respondenten menar att formaliseringen av innovationsarbetet har utvecklats med tiden, 

allteftersom företaget växte. De senaste tre åren har företaget använt sig av ett internt idéforum 

för att uppmuntra medarbetare att generera förbättringar och nya idéer till företagets tjänst. En 

målsättning med idéforumet har även varit att påvisa vikten av att medarbetarna ständigt 

utvecklar tjänsten och även ta ansvar för att arbeta och utveckla egna idéer. Enligt HII-modellen 

är detta en viktig del i fas fyra, nämligen att låta alla medarbetare vara involverade i 

innovationsarbetet och från ledningens håll visa på att idéer uppmuntras och bejakas. Den 

egensatta tiden för egna projekt som respondenten förklarade var en del av innovationsarbetet är 

ytterligare ett bevis på att företag A har kommit långt i sin mognadsgrad. Bessant (2003) påvisar 

att i fas fyra är det viktigt att låta medarbetare utifrån fria tyglar hitta egna innovativa lösningar 

utan att hämmas av ledningens styrning och kontroll.  

 

Utmaningen för företag A är att hitta nya metoder för att utvärdera och värdesätta en ny tjänst/idé 

innan den testas på marknaden, i likhet med Bessant (2003) har företag i sista fasen en öppenhet 

till nya metoder och processer för att utveckla sitt innovationsarbete. Enligt High Involvement 

Innovation modellens olika faser placeras Företag A i dagsläget, in i fas fyra och på väg mot fas 

fem (Bessant 2003). 

 

4.3.4 Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Krav/Önskemål från kunder 

● Hot från konkurrenter 

● Initiativ från ledningen 

● Förändring i omvärld/bransch 

 

Samtliga av dessa faktorer kan identifieras i listan som sammanställts av Schindehutte et al. 

(2000) Varav tre utav dem; Krav från kunder, Hot från konkurrenter och Initiativ från ledningen, 

även har identifierats i Schindehutte et al. (2000) studie som de mest vanliga faktorerna. 
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Faktorerna “hot från konkurrenter” och “strategi från ledningen” har haft en mer inkrementell 

påverkan i innovationsarbetet och därmed skapat en pågående förändringsprocess som blivit en 

del av det vardagliga arbetet. 

 

4.3.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Krav/Önskemål från kunder 

● Förändring i omvärld/bransch 

 

I “Krav från kunder” ser vi en tydligare brytpunkt när man gick från att lyssna av ett fåtal 

specifika kunder till att samla in aggregerad data om hela kundbasen. Den utlösande faktorn 

“Förändring i omvärld/bransch” påpekades av respondenten som en utav de viktigaste faktorerna 

i dagsläget. Den anser vi ha inkrementell natur då “Förändring i bransch/omvärld” är en ständig 

påverkande faktor för företag. Dock tar vi upp den som en primär faktor då vi förutsätter att 

respondenten och företaget har god insyn i sin egen bransch och därmed vet om branschens 

påverkan just nu är extra stark. 

 

Den första primära utlösande faktorn “Krav från kunder” har påverkat företag på så sätt att man 

gått från att utveckla produkten mot specifika kunder till att bygga upp ett insamlingssystem av 

idéer för alla kunder där man kan sammanställa aggregerad data. Detta har gjort att 

produktutvecklingen i sig måste kunna filtrera alla nya förslag och idéer på ett mer systematiskt 

sätt. Utvecklandet av ett system på denna nivå som involverar kunder samt en uppsamlings- och 

filtreringsfunktion i företag visar på att man bör ha varit någonstans i fas 4 i High Involvement 

modellen när denna förändring skedde. 

 

Den andra primära faktorn, “Förändring i omvärld/bransch”, har haft en direkt påverkan som 

manifesterar sig i ett pågående projekt där man skall utveckla nya metoder för att kunna mäta 

och värdera de nya idéerna som skall implementeras. Som nämnt ovan är detta ett tecken på att 

man med denna förändring är på väg in i fas fem. 

4.4 Företag B 
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Företag B utvecklar betallösningar för köp över Internet, de är marknadsledande i Europa inom 

sitt område och har en kraftig tillväxt sedan starten 2005. Företaget har idag kontor i sex länder, 

och tillhandahåller ett flertal lösningar som baseras på samma grundprodukt. Respondenten på 

företag B är produktägare och arbetar på företagets utvecklingsavdelning. 

 

4.4.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företag B har enligt respondenten haft en kraftig tillväxt sedan företagets start och grundarnas 

visioner har enligt uppgift varit en drivande kraft från start. Grundarna och den sittande Vd:n har 

varit aktiv i innovationsarbetet sedan start och är det fortfarande. Detta har medfört, enligt 

respondenten, att innovationsarbetet har funnits som en del av företagets kultur från början om 

än relativt oorganiserat. 
 
“... det har gått från att varit något ad hoc till rätt processliknande. Vi har inte mycket processer men 
mycket mer än tidigare. Tidigare kunde en av grundarna bara säga gör såhär sen fixades det men nu är vi 
många fler chefer och saker ska godkännas och implementeras.” 

 

På senare tid har man letat efter bra strukturer för detta arbete och för två år sedan grundades en 

avdelning dedikerad för innovationsarbete som är inriktat på affärsutveckling. I och med detta 

har även olika typer av processer och strukturer blivit ytterligare formaliserade enligt 

respondenten. För ett par år sedan startades en ny avdelning som agerar helt på egen hand inom 

företaget för att utveckla mer radikala innovationer. Denna avdelning består av cirka 20 personer 

som är dedikerade till just detta arbete.  

 

Företaget arbetar en hel del med fortbildning inom innovationsarbetet i form av olika kurser och 

föreläsningar, respondenten har varit på flera kurser bland annat en produktägarkurs som hölls 

internt på företaget.  

 

Företag B arbetar ständigt för att utveckla strukturen på innovationsarbetet, enligt respondenten 

letar företag B fortfarande efter den perfekta strukturen och flera utvecklingsavdelningar inom 

företaget har lagts ner och startas upp under åren. Idéer kommer från alla inblandade enligt 

respondenten.  
 
"… anställda förstås, sedan kunder och våra slutkunder eller snarare att det har blivit något fel och då 
märker vi att vi måste in och förbättra systemet. Det är en inkrementell process."  
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4.4.2 Utlösande faktorer 

Vår respondent nämner ett antal faktorer som har påverkat företagets innovationsarbete, bland 

annat har hot från konkurrenter och kundernas krav och önskemål varit utlösande faktorer.   

 

Respondenten förklarar att företaget blev för ett par år sedan licensierad och följer därmed under 

finansinspektionens kontroller vilket har lett till att företagets ramar vid utvecklingen av nya 

tjänster har stora dokumentationskrav. 

 

Företagets kraftiga tillväxt har enligt respondenten varit en faktor som påverkat 

innovationsarbetet: 
 
“De stora nya produkterna har varit tvungna att utvecklas för att komma in på nya områden och 
marknader [...] Vad som har gjort att vi väljer en viss produkt före en annan är nya marknader.” 
 

Företagets kraftiga tillväxt är en stark faktor i innovationsarbetets formalisering, respondenten 

beskriver att på grund av det stora antalet anställda är det omöjligt att alla har koll på allt och 

därför finns ett behov att innovationsarbetet blir mer formaliserat.  

 

Genom grundarnas starka vision har även större innovationsprojekt utvecklats och skapat helt 

nya avdelningar inom företaget: 
 
“Vi har nu ett väldigt stort projekt som vårt största team sitter med, där sitter även vår VD. De håller på 
att utveckla en helt ny tjänst, det är ett av de största formella projekten som bedrivs. Det är gamla BD som 
tillsammans har en vision som drivs av VD, de har anställts speciellt till detta team, från olika avdelningar 
från hela företaget. ” 

 

4.4.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Företag B:s innovationsarbete har gått från att vara ad hoc, där grundarna har stått för en stor del 

av de nya idéerna och där utbytet har skett genom informella processer från start. Därefter har 

företaget skapat formella strukturer för hur innovationsarbetet ska organiseras. Grundarnas 

aktiva arbete i innovationsarbetet och uppmuntran till de anställda för ständig utveckling har 

medfört att innovationsarbetet har varit en del av företagskulturen från start. Att placera in 

företag B i Bessant High Involvement Innovation (2003) är svårt eftersom företagets kraftiga 

tillväxt har påverkat deras formalisering av innovationsarbetet, utvecklingsavdelningar som har 



 

 34 

lagts ned eller ändrat namn och företagets flytt av folk mellan olika avdelningar. Detta gör det 

svår att identifiera tydliga gränser vart företaget har legat i HII:s olika faser under förändring 

över tid.  

 

Företaget visar dock på en kontinuerligt förändrad organisationsstruktur för innovationsarbetet 

där företaget har startat utvecklingsavdelningar som visar på att ledningen tar innovationsarbetet 

på stort allvar och intresse vilket är förenat med HII fas tre (Bessant, 2003). Företaget B arbetar 

även en del med fortbildning för att utveckla innovationsarbetet vilket också stödjer att företag B 

är numera i fas tre (Bessant 2003). 

 

Organisationen arbetar även ständigt för att utveckla strukturen på innovationsarbetet och som 

respondenten anger letar företaget fortfarande efter den perfekta strukturen men idéer kommer 

från alla medarbetare, vilket ytterligare visar att företag B är inom fas tre i Bessants HII.   

 

4.4.4Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Hot från konkurrenter 

● Initiativ från ledningen 

● Lagstadgade faktorer 

● Företagets organisatoriska tillväxt 

● Nya marknader 

● Krav/Önskemål från kunder 

 

Schindehutte et al. (2000) har beskrivit de flesta av dessa utlösande faktorer som identifierats i 

Företag B. De två faktorer som är nya i förhållande till teorin är “Nya marknader” och 

“Företagets organisatoriska tillväxt”. Schindehutte et al. (2000) identifierade Internationella 

möjligheter och Geografisk expansion som utlösande faktorer vilket angränsar i vissa aspekter 

till Nya marknader. Den faktor som teorin minst återspeglar är “Företagets organisatoriska 

tillväxt”. För vår respondent är detta en påverkande faktor men enligt teorin är det ej en 

utlösande faktor. Detta har att göra med att den är av mer inkrementell karaktär och det är därför 

svårt att fastställa dess direkta effekter, det samma gäller för Krav från kunder. Eftersom 
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företaget är marknadsledande och ligger tekniskt sätt rätt långt före sina konkurrenter så har hot 

från konkurrenter inte varit en primär utlösande faktor.  

 

4.4.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Möjligheten att ta sig in på nya marknader 

● Lagstadgade faktorer 

● Initiativ från ledningen 

 

Den utlösande faktorn “ Initiativ från ledningen” gav det strategiska beslutet att dedikera en 

avdelning att arbeta med radikala innovationer, detta kan även tolkas som ett specifikt strategi 

program inom företaget (Schindehutte et al., 2000) och därmed en egen faktor. Potentiella nya 

marknader har påverkat innovationsarbetet direkt genom att man har blivit tvungen att utveckla 

radikala innovationer för att ta sig in på dessa marknader. Även lagstadgade krav påverkar direkt 

då det dels sätter krav på produkterna och deras potentiella utvecklingsmöjligheter men även för 

att det sätter krav på själva processerna som används i företaget.  

4.6 Företag C 
Företaget utvecklar mjukvara med en specifik inriktning och ägnar sig även med 

konsultverksamhet. Företaget grundades 2002 och har idag kontor i tre länder och är 

marknadsledande inom deras segment. Företaget arbetar främst med mjukvara för att hantera 

användargenererat innehåll på Internet till andra företag. Respondenten sitter som 

styrelseledamot och är en av grundarna, har tidigare arbetat som VD och CFO. 

 

4.6.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företag C startades av ett par entreprenörer och hade till en början en väldigt snabb och ad-hoc 

artad innovationsprocess. Respondenten beskriver det som: 
 
“... då sköt vi från höften och kändes det bra körde vi, sedan kunde vi ändra oss tre gånger i veckan.” 

 

Respondenten beskriver klimatet i företagets startskede som väldigt flexibelt och snabbrörligt, 

samtidigt som det inte alltid implementerade de bästa eller rätta idéerna resonerar respondenten. 
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Detta arbetssätt med innovationer har företag C använt under en lång period, det var inte förrän 

hösten 2012 som en specifik avdelning inbäddades för att hantera innovationsarbetet. Då införde 

man även tydliga processer: 
 
“Jag tror vi framförallt har tagit fram en process om hur dem [utvecklingsavdelningen] tar fram det som 
är mest prioriterat, vi försöker bygga business case som sedan presenteras för ledningen.” 
 

Det finns ett internt system där personal uppmuntras och belönas att komma med nya idéer 

genom ett internt intranät enligt respondenten.  

 

Företaget arbetar med utbildning inom innovationsarbetet och har nyligen initierat ett 

utbildningsprogram då flera idéer kommer från kunderna. Respondenten beskriver även hur 

innovationsarbetet och idéspridningen har förändrats i företagskulturen, de idéer som kommer 

från medarbetare i organisationen har förändrats på grund av företagets formalisering av 

innovationsarbetet: 
 
“Jag skulle säga att med fler mellanchefer och med ny toppledning så har det blivit en mer formaliserad 
del av företagskulturen." 

 

Samtidig så menar respondenten att kvalitén på de idéer som väl hamnar i produktion har 

förbättrats med de nya processerna. Ledningen och grundarna spelar en stor del i att välja ut 

vilka innovationer som skall implementeras men då på ett strategiskt plan.  

 

4.6.2 Utlösande faktorer 

De faktorer som har påverkat Företag C beskrivs i huvudsak branschens mognad och kundernas 

krav. Företaget började sin verksamhet i ett läge då branschen var på tillbakagång och 

marknaden omogen för deras produkter tillsammans med teknologisk utveckling och ökad 

förståelse har man fått möjlighet att utveckla nya produkter. 
 
“I och med branschen har mognat har tjänster och produkter inom området drivit på i samma takt. Förr 
var det svårt att hitta på nya tjänster när folk inte förstod [...] och sedan teknologins framfart. Eftersom vi 
bygger på det, det är de möjligheterna och hot som kommer genom teknologins utveckling har ju drivit på 
utvecklingen.” 
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Hot från konkurrenter är en annan faktor som i Företags Cs fall kopplas direkt till teknologins 

utveckling. Genom att teknologin blivit lättare att använda samt mer tillgänglig har konkurrensen 

hårdnat men samtidigt har möjligheterna blivit större med den teknologiska utvecklingen.  

 

Ytterligare en faktor enligt respondenten som har varit betydelse för innovationsarbetet är 

införandet av en extern VD och ledning en faktor som påverkat hur man bedriver 

innovationsarbetet.  

 

4.6.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Företag C har sedan starten 2002 visat på ett entreprenöriell beteende där innovationsarbetet har 

varit en viktig del av företagets kultur. Själva innovationsarbetet har varit relativt oorganiserat 

från start och det har framförallt varit grundarna till företaget drivit på innovationsarbetet. På 

grund av företaget inte haft någon formellt organiserad innovationskultur placeras företag C i fas 

två vid grundandet enligt Bessant (2003) High Involvement Innovation (HII).  

 

Allteftersom företag har växt har innovationsarbetet strukturerats och en idé har följts med fakta 

och analys men detta enligt uppgift blev inte fastställt förrän bolaget tog in en extern ledning som 

ställde nya krav på hur innovationsarbetet skulle organiseras. Det finns därför en svårhet att 

placera företag C’s innovationsarbete idag i ett tydligt fack i HII, men eftersom det finns ett 

internt intranät där medarbetare kan dela med sig med nya idéer och uppmuntras av ett 

belöningssystem att implementera dessa går det utifrån Bessant (2003) att bedöma att företaget 

är i fas tre. Ledningen är fortfarande till stor del styrande till vilka idéer som ska implementeras 

utifrån medarbetarna, vilket är karriäristiskt för fas tre (Bessant 2003).  

 

Den nya ledningen som tillkom tidigare detta år har även tydliga riktlinjer för hur 

innovationsarbetet strukturerats och det finns en tydlig målsättning för att företaget ska hitta 

effektivare arbetsmetoder för att generera nya idéer inom organisationen. Ett tydligt exempel på 

detta är att man infört utbildningsprogram för att fånga upp idéer, detta går i likhet med Bessant 

beskrivning av HII fas tre.  

 

4.6.4 Analys av utlösande faktorer 
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Identifierade utlösande faktorer: 

● Branschen mognad 

● Krav/Önskemål från kunder 

● Inskaffande av extern ledning och VD 

● Hot från konkurrenter 

● Teknologisk utveckling 

 

Krav från kunder och hot från konkurrenter finns hos Schindehutte et al. (2000) som några av de 

mest förekommande faktorerna, utöver finns “ny ledning” och “tillgänglighet till ny teknologi” 

med som faktorer i deras undersökning. “Ny ledning” tar även Van de Ven (2008) upp som en 

utav sina “Shocks”. “Branschens mognad” ser vi som en kombination av flera av Schindehuttes 

et al. (2000) faktorer, men som för företaget uppfattas som en enda tydlig faktor. Detta tydliggör 

det kategoriserings problem som uppstår när faktorer skall fastställas. Faktorerna; Bransch 

mognad, hot från konkurrenter och teknologisk utveckling tycks ha samspelat och påverkat 

innovationsarbetet ur en inkrementell aspekt. Krav från kunderna har varit en betydande faktor 

för företaget eftersom de är ett utvecklingsföretag med inriktning på användar-genererat innehåll 

vilket kräver att kunderna förstår och kan använda verktygen. 

 

4.6.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Inskaffande av extern ledning och VD 

 

Inskaffandet av den externa ledningen och VD hade en tydlig och direkt påverkan på hur 

företaget arbetar med sitt innovationsarbete. Den nya ledningen implementerade sitt sätt att 

arbeta och sina processer i företaget och en del av detta var att starta en avdelning dedikerad till 

innovationsarbete. 

4.7 Företag D 
Företag D utvecklar IT-lösningar för företag inom ett antal olika branscher. Företaget grundades 

2010 och har haft en kraftig och snabb tillväxt på endast två år. Våra respondenter är de två 

personer som har grundat företaget. Båda respondenterna har gedigen erfarenhet av IT-branschen 

innan man startade Företag D. 
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4.7.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företag D har enligt respondenterna redan från start haft ett tydligt mål att företaget skall ha en 

företagskultur som genomsyras av de anställdas möjlighet att påverka och känna delaktighet i 

företagets utveckling. Denna målsättning har även påverkat hur innovationsarbetet är 

strukturerat, i takt med att företaget växt har organisationen blivit tvungen att formalisera 

innovationsarbetet. Det finns ingen specifik avdelning för innovationsarbetet utan anställda med 

specifik kompetens i en viss fråga får ta ansvar för sin idé och driva det som ett projekt till 

implementering.  
 
“Vi försöker sporra alla anställda med samtal, har du en idé så kom med den. Då tar vi oss tid, vi tror inte 
på Google konceptet på samma sätt att ge anställda en viss tid i veckan för att utveckla sina idéer. ” 

 

Respondenten berättar att man försöker föra ner beslutsfattandet för om idéer ska realiseras eller 

inte till de anställda och menar att det är viktigt att inte gå in och toppstyra då det kan hämma 

innovationstakten och kreativiteten. Dock går grundarna in i beslutsprocessen när idéer 

involverar stora risker eller om ett projekt har stannat på grund av trögheten att ta ett beslut; 
 
"Nu när vi är ett medelstort bolag, så är vissa frågor som innehåller mycket risk tillexempel då är någon av 
vi grundare med i besluten…" 
  

Ledningens roll är att uppmuntra och utveckla medarbetarna enligt respondenterna och det är 

viktigt för företagets utveckling och överlevnad.  
 
"... vi bygger mycket på innovation. Om vi gör samma sak idag som för 10 år sedan då kommer vi vara 
borta från marknaden.” 

 

De senaste sex månader sedan har företag D infört ledningskonferenser där ledningen och alla 

medarbetarna träffas en gång i månaden för att diskutera idéer som i sin tur delas upp i olika 

kategorier, strategiska och taktiska. Ledningskonferenserna är enligt respondenterna ett sätt att 

förbättra kommunikationen med medarbetarna och implementerades i och med företaget har 

vuxit och inte längre har möjlighet att hålla informella möten för att diskutera liknande frågor.  

 

Företag D arbetar inte med utbildning i form av kurser eller liknande för att utveckla 

medarbetarnas innovationsarbete enligt respondenterna istället fokuserar man på personlig 

utveckling för att gynna kreativt tänkande: 
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“I innovationsarbetet handlar det mer om för varje enskild medarbetare att tränas i att kunna presentera 
och våga ta fram egna idéer på ett mer personligt sätt. Det är därför vi har en personlighets coach som 
jobbar med våra medarbetare för att komma vidare i sin karriär.” 

 

Belöningssystem har testats för medarbetarnas idéer men utan något framgångsrikt resultat; 
 
"Vi hade olika modeller för att tillexempel hitta fler folk till oss och du får pengar eller hitta nya affärer 
och få pengar men det triggade inte folk." 

 

4.7.2 Utlösande faktorer 

Företag D har haft en kraftig tillväxt sedan start och beskriver den som en faktor till företagets 

innovationsarbete. Grundarnas strategi om att de anställda skall vara med att påverka hela tiden 

påverkat innovationsarbetet har även varit en utlösande faktor; 
 
“Vi har hela tiden pratat om att medarbetarna ska vara med och påverka, det har självklart påverkat. 
Pratar man om saker så blir det verklighet och då triggar det andra anställda.” 

 

Respondenterna hävdar att företaget D alltid strävar efter att ligga i framkant vilket sätter höga 

krav på att anställa medarbetare som är bland de bästa i branschen. Detta har även påverkat hur 

man strukturerar sitt innovationsarbete då man måste vara attraktiv på arbetsmarknaden. 
 
“Vi vill anställa de bästa i branschen och då går det inte att stänga dem ute, de måste vara med och 
påverka och det drivet har dem. ” 

 

4.7.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Företagets D kraftiga tillväxt har resulterat till att innovationsarbetet har blivit mer formaliserat. 

Det har främst skett med grundarnas vision och utgångspunkt att de anställda skall vara med och 

påverka, detta går i likhet med Bessant (2003) fas fyra där innovationsarbetet är i hög grad en del 

av företagets kultur.  

 

Ledningskonferenser där medarbetarna tillsammans med ledningen diskuterar idéer och deras 

fördelar till organisationen går även att härleda till de faktorerna som finns beskrivna i HII fas 

fyra (Bessant, 2003). Att medarbetarna själva tar beslut om en idé ska vidareutvecklas och 

implementeras visar på att företag D är på väg in i fas fem, där ledningen släpper viss kontroll 

över innovationsarbetet och de idéer som implementeras så länge de följer ledningens 

övergripande strategier (Bessant 2003). 
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Trots att företag D är ungt företag som har grundades för två år sedan har deras 

innovationsarbete kommit långt i deras mognadsgrad, det visar sig genom att ledningen vara 

öppen till nya metoder och idéer för att utveckla innovationsarbetet. Tillexempel är deras 

implementering och utvärdering av belöningssystem för medarbetarnas idégenerering, denna 

ständiga utveckling är enligt Bessant High Involvement Innovation ett tecken på en organisation 

på väg in i fas fem. 

 

Respondenterna påpekar även vikten av innovationsarbetet för att fortsätta sin tillväxt och 

överlevnad vilket visar på en hög grad av medvetenhet i ledningen över betydelsen av 

innovationsarbetet, något som Bessant påpekar i fas fyra i HII.  

 

4.7.4 Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Organisatorisk tillväxt 

● Initiativ från ledningen 

● Konkurrens på arbetsmarknaden 

 

Företag har haft en väldigt snabb tillväxt och en tydlig filosofi om hur de vill driva företaget. 

Den organiska tillväxten har skapat inkrementella förändringar, eftersom det automatisk krävs 

mer struktur när kommunikation ska ske mellan fler parter inom företaget. Konkurrens på 

arbetsmarknaden är en ny faktor ej definierad av literturen. Precis som “organisatorisk tillväxt” 

är denna faktor svår att direkt koppla till förändringar inom just innovationsarbetet då de båda 

påverkar företaget i stort. För Företag D är initiativ från ledningen den enda utlösande faktorn 

som återfinns hos Schindehuttes et al. (2000). 

 

4.7.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Initiativ från ledningen 
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Den faktor som haft tydligast påverkan på hur man har strukturerat innovationsarbetet i Företag 

D är grundarnas strategi och sätt att driva företaget. Man har haft en tydlig filosofi om att de 

anställda skall vara med att påverka och man har därför fokuserat mycket utav struktureringen 

kring detta. En tydligåtgärd i och med detta är införandet av ledningskonferenserna som är en del 

i att förbättra kommunikationen kring innovationsarbetet. Denna faktor är den tydligaste av 

faktorerna identifierade för Företag D, dock är den fortfarande av något inkrementell karaktär. 

4.8 Företag E 
Företaget arbetar med e-handel i en annars traditionsbunden bransch, företaget startade 2009. De 

har kontor i Sverige, Norge och Danmark och etablerar sig snart i Finland. Vår respondent är 

medgrundare till företaget och är den sittande Vd:n.  

 

4.8.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Respondenten beskriver företaget som ett ungt, nystartat företag där innovationsarbetet inte är 

fullt strukturerat och samtidigt relativt centraliserat till grundarna, som besitter den största 

kunskapen om företaget.  
 
“Det har gått från att varit väldigt lätt att ta diskussionerna till att vi har tvingats in i en process för att 
förse de personerna som ska jobba med förändringarna med en struktur. Det gör att man blir mer stelbent 
men samtidigt måste man göra det för att kunna ha koll på processen” 

 

Dock menar vår respondent att det beror lite på vilken typ av förändring som innovationsarbetet 

kan producera, för vissa idéer besitter de anställda mer expertkunskap än grundarna och då 

genereras idéerna hos de anställda. Först kom många av de idéerna uppifrån och ner men nu ser 

respondenten att alltfler idéer kommer från andra hållet, från medarbetarna eller kunder och upp 

till ledningen.  
 
"Idéerna kommer från kunderna, nya medarbetare och från början kunde man mest om varje område men 
nu har vi rekryterat in folk som kan mer (än oss) och då kommer fler idéer, från de personerna som har 
erfarenhet från andra företag.” 

 

Men det är fortfarande den största delen av idéerna som kommer från företagsledningen, 

respondenten beskriver fördelen med detta är att man kan agera snabbt på idéer och få dem 

implementerade i sin tjänst. Företaget använder ett projektverktyg för sortera och prioritera vilka 

idéer som skall prioriteras, förkastas och utvecklas.  
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Respondenten beskriver dock vikten av att lyssna på medarbetarna och få de att känna sig 

delaktiga i innovationsarbetet och erkänner att de har en lång väg kvar innan innovationsarbetet 

når det önskade organiseringen.  

 

Företag E har inte implementerat något fortbildningsprogram eller liknande för sina anställda 

inom innovationsarbete. Dock har tankarna slagit honom och han beskriver att det är ytterst 

viktigt för företaget att i framtiden kunna uppmuntra de anställda att tänka kreativt och komma 

med innovativa lösningar på problem som finns inom organisationen.  

 

Innovationsarbete beskrivs som en stor del av företagskulturen som än så länge till stor del bara 

finns förankrad i ledningen; 
 
“Som ett entreprenöriell företag har man kanske lite extra myror i brallan, att utveckla företaget och nya 
affärsmöjligheter kommer upp dagligen. Att ta upp dessa idéer, utvärdera och utveckla är ett ständigt 
pågående arbete.” 

 

4.8.2 Utlösande faktorer 

Respondenten i företag E beskriver hur tillväxten har påverkat företagets innovationsarbete, 

främst genom tillväxten och de ökande antalet medarbetare. Detta har lett till att det dels kommer 

in personer med erfarenhet från andra företag och därmed har behovet att strukturera upp 

innovationsarbetet inom organisationen;  
 
“När vi har kunnat anställa personal med mer erfarenhet har vi tvingats att samla in den kunskapen och 
jobba mer strukturerat för att få in det i företaget och att deras idéer verkligen bli av.” 

 

Ett annat resultat av tillväxten är att företaget har mer kapital vilket gör att de har råd att bygga 

större projekt, på två till tre månader där enligt respondenten tidigare bara hade råd att utveckla 

idéer som sträckte sig i en någon vecka.  

 

Eftersom Företag C verkar inom en bransch som är relativt konservativ till IT-lösningar har 

underleverantörerna varit en utmaning i innovationsarbetet. Företaget har blivit tvunget att driva 

en utveckling tillsammans med underleverantörerna för att kunna förbättra sin tjänst: 
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“... de vi jobbar med har funnits länge och har sina fasta strukturer. De sätter mer begränsningar till 
utveckling men det finns några saker som vi har fått igenom och utvecklat hos våra leverantörer som har 
lett till ökat försäljning och vinst.” 

 

Man samlar även in idéer och tankesätt från andra källor, respondenten beskriver att de tittar på 

företag inom och även utanför branschen, där idéer kan komma från att gå på konferenser och 

mässor eller när de ser tjänster och produkter i andra branscher som de kan använda i sin egen 

organisation.  

 

4.8.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Grundarna av företag E har sedan starten 2009 varit en av de största enskilda bidragarna till nya 

idéer inom organisationen. Det fanns ingen struktur på hur innovationsarbetet utan idéer och 

implementeringen av dessa skedde på en slumpartad basis. Enligt Bessant High Involvement 

Innovation (2003) är en organisation i fas ett innovation omedveten och där de idéer som uppstår 

saknar struktur och behandlas på ett slumpartat sätt men där ledningen kan vara medveten att det 

finns fördelar i innovationsarbetet.  

 

Företaget har sedan start utvecklat ett förenklat system för att hantera inkommande idéer och 

prioritera dessa med hjälp av ett projektverktyg. Grundarna ansvarar fortfarande för vilka idéer 

som ska prioriteras och implementeras. Företaget har inte än implementerat några 

utbildningstillfällen i innovationsarbetet för de anställda men ambitionen finns. Bessant (2003) 

HII menar att organisationer som har en vilja att organisera innovationsarbetet och har en viss 

organisering är fas ett.  

 

4.8.4 Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Organisatorisk tillväxt 

● Underleverantörernas konservatism 

 

Företag E är som nämnt ovan relativt ungt och det är svårt att identifiera tydliga faktorer som har 

påverkat företagets innovationsarbete. Den faktor som framhävs av respondenten är den ökade 

kunskapsbasen som har ökat genom att man haft en kraftig tillväxt och därmed anställt fler 
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personer. Den har påverkat företagets innovationsarbete eftersom man blivit tvungen att 

strukturera upp arbetet i processer och utnyttja ett projektverktyg för att hantera arbetet. Med fler 

anställda som besitter expertkunskap har man även kunnat fördela arbetet på ett bättre sätt. Även 

underleverantörernas motvilja att anpassa sig har satt sina spår i hur man har bedrivit sitt 

innovationsarbete eftersom det krävt att man löst dessa problem på nya sätt. Båda dessa faktorer 

är nya i förhållande till litteraturen (Schindehuttes et al. 2000). 

 

4.8.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Företag E har haft en linjär tillväxt och förändringen i innovationsarbetet har följt linjärt med 

den. Därför kan vi inte identifiera någon primär utlösande faktor som har haft en tydlig påverkan 

på hur innovationsarbetet har förändrats vid någon given tidpunkt.  

4.9 Företag F 
Företaget grundades år 2003 och arbetar med IT-relaterade lösningar till andra företag 

verksamma inom flera olika branscher. Företaget har flera kontor i Sverige och ett i grannlandet 

Norge. Företag F har blivit utsedda till gasellföretag flera år i rad av tidsskriften Dagens Industri. 

Respondenten är en av två grundare och arbetar som kreativ chef och senior projektledare. 

 

4.9.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företag F har väl utarbetade processer för hur sitt innovationsarbete ska bedrivas, olika 

medarbetare är dedikerade till att leda innovationsarbetet inom olika områden enligt 

respondenten. De sex till sju medarbetarna som leder innovationsarbetet är specialister inom 

olika områden och projekt fördelas därefter utifrån behovet av kompetens som krävs. Tidigare i 

företagets historia var man tvungen att utveckla mer själva medan man idag har tillgång till 

färdiga produkter som kan modifieras efter önskemål. Detta har gjort, enligt respondenten, att 

innovationsarbetet i sig har blivit enklare och fokuseras nu mer på idé generering än teknik. 

Respondenten påpekar att flera av idéerna kommer från kunder vilket innebär att företaget utgår 

från ett existerande behov och därför inte har en renodlad Forskning och Utvecklingsavdelning 

utan anpassar sig till kundens behov.   
 
“Det är upp till varje specialist att realisera sin idé och ta den till marknaden…" 
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Innovationsarbetet är enligt respondenten även formaliserat i form en idélista där medarbetare 

har möjlighet att skriva ner sina idéer. De idéer som direkt kan kopplas till en kunds behov har 

förtur och därav är det flera idéer som aldrig utvecklas vidare. Det finns även en struktur för vad 

och hur en idé ska presenteras i form av en projektmall innehållande olika typer av analyser. 

Ledningens roll i innovationsarbetet är tydligt det är ledningen som tar de stora besluten om en 

idé ska implementeras. Det finns strukturer på hur besluten tas men enligt respondenten använder 

ledningen i de flesta fall magkänslan: 
 
“Vi omsätter 60 miljoner, men vi kör fortfarande på magkänsla. När vi har försökt hitta system för 
beslutsfattande kring idéer har det gått dåligt, det är svårt att sätta fingret på vad vi gör men så är det.” 

 

Företaget använder en pengapott som är dedikerad till utbildning och inspiration för 

medarbetarna, denna pott är även för att samla in inspiration från bland annat mässor och 

arrangemang inom branschen eller utanför. Vår respondent påpekar även att när det kommer till 

innovationsarbetet så söker de anställda upp information själva och av erfarenhet är det mer 

effektivt än att sätta medarbetare i skolbänken.  

 

Innovationsarbetet uppmuntras alla medarbetare och är enligt respondenten en del av 

företagskulturen, på grund av att utveckling, nya idéer och innovation är viktigt för företagets 

fortsatta tillväxt.  

 

4.9.2 Utlösande faktorer 

För Företag F har branschens snabba förändringstakt och konkurrens har varit tydliga faktorer, 

vår respondent beskriver: 
 
“Innovationstakten är betydligt snabbare idag än förr, livscykeln på en produkt eller tjänst är betydligt 
mycket kortare än förr. En idé kopieras samma dag eller en ny innovation kommer ut och den gamla (även 
om bara dagar gammal) blir inte längre aktuell. ” 

 

Förändringen i tekniklandskapet med ökad tillgänglighet av realtidsinformation och sociala 

medier är ytterligare viktiga faktorer: 
 
“För oss innebär det allt från hur man dokumenterar och realiserar processer, vi hjälper företag att i 
dagsläget tänka annorlunda kring informationsspridning.” 
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Man samlar in information från kunder hur man kan förbättra sitt innovationsarbete och sina 

tjänster: 
 
“Tidigare lyssnade vi inte på kunderna på samma sätt, vi har fått betydligt mycket mer samtidesvinster på 
att kunder vill ha samma produkter och därmed värt för oss att utveckla nya idéer.” 

 

4.9.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Företag F har i dagsläget ett väl utvecklat innovationsarbete med tydliga processer för insamling 

av idéer och dedikerade personer som ansvarar för olika områden inom innovationsarbetet. 

Ledningen är fortfarande aktiv i beslutsfattande inom innovationsarbetet men man är samtidigt 

mån om att anställda ska bidra till detta arbete vilket är förenat med High Involvement 

Innovation fas 4 (Bessant, 2003).  

 

Företaget har tydliga processer som skall följas för att implementera idéer och det finns även 

dedikerade medarbetare till innovationsarbetet och alla medarbetare uppmuntras att bidra till 

innovationsarbetet, idéer kommer från hela organisationen vilket visar på en hög förankring av 

innovationsarbetet i organisationen som också stödjer att företag F är inom fas 4 (Bessant 2003). 

 

Innovationsarbetet har utvecklats och formaliserats i takt med att de tekniska lösningarna blivit 

enklare att hanterar och mer lättillgängliga. Möjligheten att få kvalitativ återkoppling från kunder 

har förbättrats radikalt för 4-5 år sedan.  

 

4.9.4 Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Branschens mognad 

● Hot från konkurrenter 

● Krav/Önskemål från kunder 

● Teknisk utveckling 

 

Som nämnt ovan har teknisk utveckling nära kopplat till branschens mognad varit en ständigt 

pådrivande faktor för företagets innovationsarbete. Möjligheterna har blivit fler och lösningarna 

enklare. Detta har även gjort att konkurrensen har hårdnat, eftersom fler aktörer kan använda 
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liknande lösningar och det handlar mer om vilka idéer man har och inte vilken teknik man 

använder som skapar konkurrensfördelar. Återkoppling och information från kunder är 

ytterligare en faktor som har påverkat arbetet och dess processer. Branschens mognad är den 

enda utav de fyra faktorerna som inte återfinns i litteraturen (Schindehuttes et al. 2000 ). 

 

4.9.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Krav/Önskemål från kunder 

 

Återkoppling och information från kunder är den faktor som har påverkat innovationsarbetets 

struktur mest. Man har genom införandet av ett system som hanterar kund feedback blivit 

tvungen att utveckla processer för hur denna information skall kunna vidare arbetas till något 

som utvecklingsavdelning kan utvärdera och eventuellt implementera. Denna förändring skede 

för ca 4-5 år sedan och har lett till att kunderna har mycket större möjlighet att påverka 

produkterna och att företagets innovationsarbete har blivit tvunget att mogna. 

4.10 Företag G 
Företaget arbetar med spelutveckling och distribution, företaget startades 2006 och har 

huvudkontor i Stockholm men har sina kunder runt om i världen. Vår respondent är 

affärsutvecklare på företaget. 

 

4.10.1 Innovationsarbetets mognadsgrad 

Företaget startades utifrån en avknoppning av ett tidigare företag och tillhandahåller spel genom 

digital distribution. Enligt respondenten är företaget marknadsledande inom sin bransch och har 

sedan starten expanderat stadigt. Innovationskraften har funnits sedan starten men har inte 

formaliserats förrän respondenten anställdes för drygt ett år sedan.  
 
"Det har blivit mer formaliserat i takt med att jag anställdes. Tidigare var det en medarbetare som 
sprutade fram idéerna eller VD. Det hände mycket i utvecklingen av det befintliga företaget men inga 
radikal nya produkter och tjänster. " 

 

Innovationsarbetet har dock alltid varit en del av företagskulturen och idéer har kommit från alla 

medarbetare på företaget enligt respondenten. Sedan starten har idéer öppet kommunicerats i det 
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öppna kontorslandskapet och gör en idag och respondenten menar att det var till stor del 

grundarnas tidsbrist som medförde att han anställdes. Enligt respondenten sökte företaget efter 

en person som hade erfarenhet att driva egna projekt. 
 
"… sedan behövdes det en person som har erfarenheter att göra egna saker och jobba ostrukturerat. Det 
har varit ett bra sätt att utveckla innovationsarbetet." 

 

Det finns ingen intränat där idéer fångas upp eller där innovationsarbetets processer finns 

dokumenterat, men när ett nytt projekt startas använder företaget "Google doc" där dokument 

kan dela med sig till alla medarbetarna. Enligt respondenten är det företagets storlek som har 

gjort att det inte behövts formalisera innovationsarbetet mer. 
 
"… vi sitter i ett öppet kontorslandskap där vi har möjlighet att bolla idéer direkt med varandra." 

 

Respondenten förklarar vidare fördelarna med att fortfarande vara ett litet företag, på frågan om 

alla på företaget har möjlighet att komma med idéer och utveckla dem svarar respondenten: 

 
"Ja, absolut. Det är en av fördelarna att vara så små [...] medarbetarna får väldigt fria tyglar och ska 
prova saker och göra misstag. Det sämsta de kan göra är att inte göra någonting. Det är mycket hellre att 
de gör något och lär sig av sina misstag." 

 

4.10.2 Utlösande faktorer 

Respondenten beskriver endast ett fåtal faktorer som påverkar deras innovationsarbete. 

Teknologisk utveckling påverkar företaget och man inspireras på olika sätt från både 

konkurrenter och företag i andra branscher för att förbättra sina processer. Den tydligaste 

utlösande faktorn enligt respondenten är Vd:n initiativtagningsförmåga och synsätt på hur 

innovationsarbete ska bedrivas: 

 
“min anställning baserades mycket på VD:s erfarenhet av hur innovationer fungerar och vad som driver 
innovation. Vilket i hans perspektiv är enskilda personer.” 

 

Behov av nya idéer och avlastning beskrivs som ytterligare en faktor till varför man tog steget att 

anställa en dedikerad affärsutvecklare: 

 
“... företaget hade fullt upp och det fanns helt enkelt inte tid och resurser på yttliggare projekt. Det 
behövdes extra mantimmar. Sedan behövdes det en person som har erfarenheter att göra egna saker och 
jobba ostrukturerat.” 

 



 

 50 

4.10.3 Analys av innovationsarbetets mognadsgrad och förändring 

Företag G innovationsarbete har sedan starten främst bedrivits av VD och en medarbetare, alla i 

organisationen har varit delaktiga men det har inte funnits någon formaliserad process på hur 

innovationsarbetet har bedrivits. Det går därför att placera in företag G i Besant (2003) HII fas 

ett från start.  

 

Allteftersom arbetsbördan har ökat på VD beslutades att en person skulle anställas för vara 

dedikerad till innovationsarbetet. Respondenten som har rollen som affärsutvecklare anställdes 

för drygt ett år sedan påvisar att det fortfarande inte finns några nedskrivna formaliserade 

strukturer för hur innovationsarbetet ska bedrivas. Trots affärsutvecklarens ledande roll i 

innovationsarbetet finns fortfarande en stor delaktighet från övriga medarbetare och en stark 

kultur där idéer ska testas och utvecklats, vilket knyter an till HII fas två. 

 

4.10.4 Analys av utlösande faktorer 

Identifierade utlösande faktorer: 

● Initiativ från ledningen 

● Teknologisk utveckling 

 

Teknologisk utveckling har ständigt påverkat företagets innovationsarbete, det har krävt att man 

hela tiden är uppdaterad med det senaste. Dock har denna faktor haft inkrementell påverkan på 

arbetet och är en del av företagets vardag. Både dessa faktorer återfinns hos Schindehuttes et al. 

(2000). 

 

4.10.5 Analys av primära utlösande faktorers påverkan på innovationsarbetet 

Identifierade primära utlösande faktorer: 

● Initiativ från ledningen 

 

Initiativet från ledningen (VD) är den faktor som tydlig genererade en radikal förändring i hur 

företaget strukturerat sitt innovationsarbete. I och med att anställa en person ansvarig för detta 

arbete blev det mer formaliserat och gav även uppkomst till mer radikala innovationer. 
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4.11 Sammanfattande analys 

Nedan presenteras en sammanfattning av analysen för varje företag därefter följer en 

samanställning av de utlösande faktorer som identifierats. 

 

Företag A - Det har funnits en tydlig förändring av företags A innovationsarbete på grund av de 

primära utlösande faktorerna. Dessa faktorer har varit; Krav/önskemål från kunder samt 

förändring av omvärld och bransch. Dessa primära utlösande faktorer medförde att företaget 

formaliserade sin insamling av nya idéer och feedback från sina kunder i form av en idé 

insamlingssystem. Den andra faktorn, förändringen av omvärld och bransch medförde att företag 

A arbetar pågående fram nya metoder för att mäta och värdera nya idéer. I och med denna 

förändring har företag A gått från fas tre i HII till fas fyra, på grund av deras pågående 

utveckling av ny metodologi är företaget på väg in i fas fem.  

 

Företag B - Har påverkats starkt av de primära utlösande faktorerna; lagstadgade faktorer och 

företagets möjlighet att ta sig in på nya marknader samt initiativ från ledningen. Dessa primära 

faktorer medförde att företaget har tvingats detaljstyra och dokumentera sitt innovationsarbete. 

Möjligheterna att ta sin in på nya marknader har medfört att företag B har tvingats till att ställa 

högre krav på innovationerna för att anpassa sig till dessa nya marknader. Den sista utlösande 

faktorn, initiativ från ledningen har medfört att en hel avdelning dedikerad till framtagandet av 

nya radikala tjänster har startats.  I och med denna förändring har företag B gått från fas tre i HII 

till fas fyra i mognadsgrad av innovationsarbetet. 

 

Företag C - Den tydligaste utlösande faktor som finns representerad av företagen står företag C 

för vilket är instiftandet av en extern ledning och VD. Denna primära utlösande faktor medförde 

att företag startade en hel avdelning dedikerad till innovationsarbetet. Företaget har i och med 

den utlösande primära faktorn gått från HII mognadsfas två till HII fas tre.  

 

Företag D - Företaget har haft en tydlig vision och strategi som har kommit från ledningen redan 

från start, det har även varit den primära utlösande faktorn. Initiativet från ledningen har medfört 

att företag D har utvecklat flera sätt att formalisera innovationsarbetet, bland annat genom 
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ledningskonferenser där nya idéer diskuteras och realiseras. Företag D har gått från fas tre till HII 

fas fyra.  

 

Företag E - Företag E är det enda företaget där någon primär utlösande faktorn inte har kunnat 

härledas som har haft en direkt påverkan på innovationsarbetets formalisering eller delaktighet 

bland medarbetarna. Företaget har haft en organisk linjär tillväxt och har en låg mognadsgrad av 

innovationsarbetet från start, det har inte skett någon större förändring som har medfört att 

företag E har utvecklat en större mognadsgrad och är därför kvar i fas ett i HII-modellen.  

 

Företag F - Det har funnits en tydlig förändring av företags F innovationsarbete på grund den 

primära utlösande faktorn. Det har varit krav/önskemål från kunder som har medfört att företaget 

har formaliserat ett avancerat feedbacksystem från deras kunder. I och med denna förändring har 

företag F gått från fas tre i HII till fas fyra i mognadsgrad av innovationsarbetet. 

 

Företag G -  Likt Företag C haft en tydlig primär utlösande faktor, initiativet från ledningen. 

Detta initiativ medförde att en medarbetare dedikerad till innovationsarbetet anställdes. Denna 

förändring har medfört att företag G har gått från fas ett i High Involvement Innovation till fas 

två i företagets mognadsgrad av innovationsarbetet. 

 

I studiens analys har totalt 12 utlösande faktorer identifierats. Tabellen nedan presenterar dessa i 

relation till uppsatsens teoretiska referensram. Samt hur många gånger respektive utlösande 

faktor förekommit i studien och om de blivit identifierade som primära faktorer. 

Branschens mognad  2 * Underleverantörernas konservatism  1 * 

Krav/Önskemål från kunder P(2) 4 X Inskaffande av extern ledning och VD P 1 X 

Konkurrens på arbetsmarknaden  1 - Teknologisk utveckling  3 X 

Organisatorisk tillväxt  3 - Lagstadgade faktorer P 1 X 

Nya marknader P 1 * Hot från konkurrenten  4 X 

Initiativ från ledningen P(2) 4 X Förändring i Omvärld/Bransch P 1 * 

Tabell 4.2 - Utlösande faktorer identifierade av studien 

X = finns i Schindehuttes et al. (2000) lista över faktorer 

* = finns motsvarande eller liknande faktorer hos Schindehuttes et al. (2000) 

- = finns ej hos Schindehuttes et al. (2000) 

P(x) = Primär faktor och (x) antal gånger den återkommer i studien 
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5. Slutsats 
 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat där studiens frågeställning besvaras utifrån 

analysen av den insamlade empirin. Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka utlösande 

faktorer som har påverkat företagens innovationsarbete samt hur de förändringsprocesserna har 

sett ut. 
 
 

Studiens resultat visar dels att innovationsarbetet är en ständigt pågående process som 

formaliseras i takt med tillväxten och dels att vissa faktorer kan generera en stor förändring av 

företagets innovationsarbete. Av de 12 identifierade faktorerna har sex stycken identifierats som 

primära utlösande faktorer som har haft en betydande påverkan på urvalsföretagens 

innovationsarbete. Nedan följer en tabell över de primära utlösande faktorerna (se tabell 5.1). 

Tabellen visar att krav/önskemål från kunder förekom som en primär utlösande faktor i två av 

urvalsföretagen och Initiativ från ledningen i tre av urvalsföretagen.  

 

Krav/Önskemål från kunder P(2) 4 X Inskaffande av extern ledning och VD P 1 X 
Nya marknader P 1 * Lagstadgade faktorer P 1 X 
Initiativ från ledningen P(3) 4 X Förändring i Omvärld/Bransch P 1 * 
Tabell 5.1 - Primära utlösande faktorer identifierade av studien 
X = finns i Schindehuttes et al. (2000) lista över faktorer 

* = finns motsvarande eller liknande faktorer hos Schindehuttes et al. (2000) 

P(x) = Primär faktor och (x) antal gånger den återkommer i studien 

 

De faktorer om har identifierats som primära ligger i linje med tidigare forskning på ämnet 

(Schindehuttes et al. 2000)), om än beskrivna med andra ord av respondenterna. Studien har inte 

funnit några samband mellan de olika företagens utlösande faktorer och dess konsekvenser. Det 

ända undantaget är Krav/önskemål från kunder som genererade liknande konsekvens inom 

företagen (Företag A och F). Dock skiljer sig dessa företag åt så pass mycket i storlek och ålder 

att vidare slutsats är svår att dra. 
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Vi kan dock konstatera att ju äldre företaget är desto mer troligt är det att en utlösande faktor har 

ett genomslag som skapar en mer radikal förändring, till exempel skapandet av en ny avdelning 

(Företag B och C). De yngre företagen har antingen inte haft kapital eller ej varit mottagliga för 

denna typ av förändring (Företag D och E). De äldre företagen har även haft fler primära faktorer 

som har kommit vid olika tillfällen i företagens historia och därmed formaliserat 

innovationsarbetet vid olika tid punkter. Vi ser ett samband mellan vart de yngre företagen är 

idag och vart de äldre företagen var vid ungefär samma ålder.  
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6. Avslutande diskussion 
Att undersöka ett företags innovationsarbete har varit en utmaning, dels för att det är ett 

mångfacetterat ämne i forskningssammanhang vilket innebär att det har varit svårt att hitta 

konkret forskning och dels för att urvalsföretagen varit starkt innovationsdrivna vilket gjort det 

svårt att särskilja innovationsarbetet från den dagliga verksamheten.  

 

Vi finner dock att studien gett uppslag till en rad intressanta frågeställningar, bland annat hur 

relationen mellan formaliseringen och medarbetarnas delaktighet i innovationsarbetet förändras. 

Enligt High Involvement Innovation-modellen följer delaktigheten och formaliseringen linjärt 

med varandra, vi har dock sett att urvalsföretagen i IT-branschen där samtliga har haft en 

entreprenöriell drivkraft från start har haft en hög nivå av delaktighet hos medarbetarna redan 

från start och utvecklat en formalisering av innovationsarbetet gradvis.  

 

Ytterligare en svårighet i studien har varit det faktum att tidigare forskning på utlösande faktorer 

är begränsad, detta har gjort att konstruktionen av den teoretiska referensramen har varit 

utmanande.  

 

Vi har fått mycket positiv feedback från våra respondenter som alla har påpekat betydelsen av att 

få insikt i vilka faktorer som påverkar och driver innovationsarbetet. Vi anser även 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv att frågan om vilka utlösande faktorer som påverkar 

formaliseringen av innovationsarbetet är intressant eftersom den kan ge uppslag till nya strategier 

och tillvägagångssätt att stimulera innovationskraften i organisationer. Vidare skulle vi önska att 

undersöka om de utlösande faktorerna är specifika för IT-branschen och hur de förhåller sig till 

andra branscher, vilka skillnader och likheter som finns. Denna kunskap skulle kunna ge en ökad 

kunskap om vilka faktorer som driver innovationsarbetet i olika branscher.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån ovanstående diskussion föreslår vi följande ämnen för den som är intresserad att fortsätta 

undersöka området. En övergripande rekommendation till fortsatt forskning är att komplettera 

intervjuer med sekundär data så som information från bransch tidskrifter, bransch statistik etc. 
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Detta för att sätta företagens beskrivning av, främst externa, utlösande faktorer i ett större 

sammanhang och därmed bättre avgöra faktorernas vikt. 

 

● Relationen mellan delaktighet och formalisering av innovationsarbetet över tid är 

intressant för att utveckla förståelse kring hur entreprenöriella företags innovationsarbete 

förändras. 

 

● En mer omfattande studie skulle behövas innan några slutsatser kan dras om IT-

branschen som helhet. Vi rekommenderar även att en sådan studie avgränsar sitt urval 

utifrån del-branscher och vidhåller någorlunda samma storlek på företagen. 

 

● Ytterligare skulle en studie som jämför olika branscher och deras utlösande faktorer vara 

av intresse.  
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Bilaga 1 – Intervju guide 
 
Bakgrund 

 
1. Vad är din roll på företaget? 
 
2. När grundades företaget? 

 
3. Hur många anställda är ni? 
 
Innovationsarbetet inom företaget 
 
4. Har ni en avdelning/team eller specifik medarbetare som är dedikerad till företagets  innovationsarbete (Se 

nedan för definition av begreppet innovationsarbete)?  
4.1. Om ja, när startades avdelningen/teamet eller anställdes den medarbetaren? 

 
5. Hur är ert innovationsarbete uttryckligen formaliserat? 

Till exempel genom affärssystem, policy dokument etc. 
 
6. Hur fångas nya idéer upp inom företaget?  

Exempelvis från; anställda, forskning, kunder etc. 
 

7. Hur väljer ni ut vilka idéer som ni skall gå vidare med inom företaget? 
 
8. Vilken roll har ledningen i innovationsarbete? 
 
9. Fortbildas anställda i hur man kan förbättra innovationsarbetet? 
 
10. Är innovationsarbetet en del av företagskulturen på företaget? 
 

10.1. Om ja, på vilket sätt och hur och när har den kulturen växt fram? 
 
11. Hur har företagets innovationsarbete utvecklats sedan start? 
 
12. Vilka faktorer har påverkat hur innovationsarbete har utvecklats? 

Externa eller interna exempelvis; hot från konkurrenter, önskemål krav från kunder, initiativ från ledningen, minskad 
marknad etc. 

 
13. Är någon av dessa faktorer mer framstående än andra och vilken förändring hade dessa faktorer i 

innovationsarbetet? 
 
 
[Innovationsarbete] Begreppet syftar på företagets arbete med att söka, välja och implementera nya idéer i sin 
produkt- eller tjänsteutveckling. De nya idéerna kan vara radikala eller inkrementella förändringar. Detta arbete 
inom företaget kan vara väl strukturerat men även av mer spontan natur. 

 


