
Kandidatuppsats 30 hp 

Vårterminen 2010 

Handledare: Anders Blomquist 

English title: Innovation does not just happen. 

- How the management can contribute to the development of innovative organizations 

 

 

Innovation händer inte 

bara. 
- Hur ledningen kan bidra till utvecklingen av 

innovativa organisationer 

Martin Stanler, Annelie Sule



 

Stockholm University School of Business 

106 91 Stockholm 

Telephone: +46 (0)8 16 20 00 

www.fek.su.se 

Förord  
  
 

Vi vill först och främst framföra ett stort tack till de företagsledare som så generöst  
delat med sig av sin tid, sina erfarenheter och sina upplevelser. Det har varit mycket 

inspirerande samtal och ni har alla tillfört viktiga bidrag till denna studie.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Anders Blomquist för att ha varit en god 

samtalspartner, och vi vill även rikta ett tack till våra studiekamrater och vår 

oppositionsgrupp för konstruktiv kritik. 

 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

Stockholm, maj 2010 

              

 

 

Martin Stanler    Annelie Sule 

 

 

 

                                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Sammanfattning/Abstract 

 
Uppsatsen kartlägger hur en företagsledning arbetar med innovation och identifierar 

möjligheter i kommunikationen med medarbetarna. Författarna analyserar också hur 

ledningen kan bidra till, samt dess betydelse, vid utvecklingen av innovativa 

organisationer. Uppsatsen är indelad efter en undersökningsmodell som är utvecklad av 

författarna själva bestående av 5 delområden: Kommunikation kring innovation, 

Förhållningssätt till innovation, Mekanismer som styr innovation, Förhållningssätt till 

misstag och Förhållningssätt till belöningar. 

Med utgångspunkt i de 5 delområdena undersöks 4 snabbväxande svenska företag genom 

semi-strukturerade intervjuer med VD på företaget. Två av företagen är av medelstor 

karaktär och två lite mindre. Gemensamt för alla företag är att de på något sätt fått 

utmärkelser som Gasellföretag, snabbväxande företag eller att dess VD prisats för sin 

entreprenörsanda. Ur intervjuerna framkommer vilka möjligheter ledningen har att 

kommunicera gentemot sina medarbetare för att uppnå innovation. 

En viktig slutsats är att det behövs en mekanism på företaget som samlar upp de idéer som 

de anställda har, att klimatet är av tillåtande natur där en rimlig nivå av misstag accepteras, 

och att alla idéer som läggs fram behandlas med respekt, att ledningen belönar goda idéer 

samt att innovation ska vara en del av de anställdas arbete. 

The purpose of this essay is to make a survey of how the management of an enterprise 

works in an innovative way to identify possibilities in the communication towards 

employees. Furthermore, the authors analyze the essential part that management can play in 

the development of innovative organizations. The essay is divided according to a study 

model which has been defined by the authors into 5 areas: Communication around 

innovation, Approaches to innovation, Mechanisms which determine innovation, Ways of 

dealing with mistakes, and Ways of dealing with rewards. 4 fast-growing Swedish 

companies have been studied on the basis of the 5 areas mentioned through semi-structured 

interviews with the CEO of the company. Two companies are medium sized and two are a 

bit smaller. What all the 4 companies have in common is the fact that they have been 

rewarded as a Gazelle company, a fast-growing company or that their CEO have been 

praised for their creativity as entrepreneurs. Their interviews reveal the possibilities of the 

management of a company to communicate with its employees to foster innovation. 

One important conclusion is the need for a mechanism which can collect the ideas of its 

employees and that working climate should be such that it tolerates a certain degree of 

failure, that every idea proposed is treated with respect, and that the management has the 

policy of rewarding innovation as part of the employees work. 
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1. Inledning 

Denna uppsats avser undersöka ledningens betydelse för innovativa organisationer. 

Innovation förefaller vara essentiellt för företagens konkurrenskraftighet och framgång och 

då inte enbart i bemärkelsen produktframtagning, men på senare år även innovation som 

ett verktyg för att genomföra förändringar i hela företagskulturen. Vi är intresserade av att 

undersöka ledningens roll för denna utveckling. Detta innefattar bland annat att hitta och 

utveckla en kreativ och stimulerande miljö inom sin organisation för att såväl behålla som 

att attrahera nya talanger. I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund, därefter 

följer en problemdiskussion som leder till uppsatsens problemformulering, syfte, 

problembärare och kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas med en genomgång av de begrepp 

som används i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

 

Hur innovativ är din organisation? I dagens ekonomiska situation, som för många företag 

kännetecknas av en osäkerhet inför framtiden, står denna fråga mer i fokus än någonsin. 

Innovation är en av toppprioriteringarna på många beslutsfattares agendor. En tydlig 

indikation på detta är Boston Consulting Groups senaste Senior Executive Innovation 

Survey, i samarbete med BusinessWeek (Andrew et al., 2009). Mer än 2700 ledare 

verksamma inom olika områden och industrier världen över deltog i den omfattande 

studien där det rapporterades att nio av tio ledare hade innovation som prioritet. 

 

Tidigare forskning har visat att de mest innovativa företagen är sådana som inte enbart 

lägger sin energi på produkter och teknisk innovation, utan snarare har lyckats forma 

varaktiga miljöer med människor som strävar åt innovation, genom skapandet av en 

lämplig kultur och ett ändamålsenligt klimat (Ahmed 1998, s. 43). Innovation betraktas 

som själva nyckelfaktorn när det gäller företags förmåga att förändra sig, varför det har 

skett en förändring avseende vad som är viktigt att lägga tid och resurser på inom företagen 

(Ahmed 1998, s. 31). 

 

Det mer traditionella tänkandet att lägga mycket stora resurser på att få fram en 

konkurrenskraftig produkt må vara lyckosamt men desto mer kortsiktigt än att långsiktigt 

utveckla ett system som bidrar till att människor i organisationen känner sig kreativa och 

får utlopp för sin innovativa förmåga. Det senare kanske inte visar synbara effekter till en 

början men på längre sikt är det definitivt något som kan komma företagen till gagn och 

bidra till utvecklandet av konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 

1.2 Problematisering 
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Företagets förmåga att vara innovativ grundar sig mycket i att skapa rätt förutsättningar och 

en bra miljö för de anställda. Ledningen måste ha förståelse för vad det är som genererar  

kreativitet och innovation och vad det är som påverkar i företagets kontext. Vilket beteende 

är det som bör uppmuntras och vad är det som främjar respektive stävjar detta? En 

förutsättning för innovation är att klimatet i organisationen måste vara fruktsamt för 

kreativt tänkande. Hur skapar man då detta klimat? 

 

Det talas mycket om innovering av produker, processer, och affärsmodeller. Ett område vi 

upplever som nyckel för att främja innovation, och där det finns utrymme för fortsatt 

intressant forskning, är kommunikationen mellan ledningen och medarbetare. I Boston 

Consulting Group studien framkommer att den enskilt viktigaste styrkan för företag är  

stödet från ledningen (se bilaga 3) och att VD:n är den största drivkraften till innovation (se 

bilaga 4).  

  

Det finns mycket intressant litteratur inom detta område och om sambandet mellan 

innovation och ledningens kommunikation för att skapa ett innovativt klimat. Vikten av 

ledningens kommunikation inom organisationen betonas, och om faktorer gemensamma för 

innovativa företag, som påverkar vilka innovativa projekt som faktiskt startas, och i sin tur 

vilka typer av ledarskap som främjar detta (Zerfass & Huck, 2007). 

 

Det räcker inte för företag att enbart anställa kreativa människor och sedan förvänta sig att 

den innovativa förmågan i organisationen blir överlägsen den i andra företag (Bharadwaj & 

Menon, 2000, s. 431). Således är det inte heller tillräckligt att enbart utbilda ledningen i 

syfte att öka kreativiteten och ignorera de individuella mekanismerna. Det verkar däremot 

vara så, att om något av detta genomförs, förbättras den innovativa prestationen. 

Genomförs däremot båda åtgärderna resulterar det i högre innovationsnivåer.  

 

Det finns med andra ord ett behov av att rekrytera människor som kan göra regelbundna 

insatser för att förbättra medarbetarnas kreativa förmåga genom träning och praktiserande. 

Ledningen bör även i sin tur formalisera sin inställning och metod för att främja kreativitet, 

för att generera innovation.  

 

Denna uppsats ämnar närmare undersöka ledningens roll i att utveckla innovativa 

organisationer. Ett företags VD betraktas som en av de avgörande drivkrafterna bakom 

innovativa företag. Detta till trots betraktar få VD:ar sig själva som nyckeln till 

framgångsrik innovation. Ett förväntningsglapp mellan ledning och medarbetare skulle 

kunna vara en bidragande faktor till varför endast hälften av respondenterna på 

ledningsnivå är tillfredställda med innovationsutfallet baserat på vad de investerat (Andrew 

et al., 2009).  

 

Sammanfattningsvis behövs ett effektivt system för att kommunicera på alla nivåer, en 

slags röd tråd som genomsyrar hela organisationen. Essentiellt är sedan att det även finns 

implementerat en struktur för att ta hand om innovation i företaget.  

 

Det finns litteratur som stödjer påståendet att anställda har bättre kontroll över sitt arbete 

när de ges större frihet av företagsledningen. Med kontroll menas att de anställda känner 
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sig bekväma i rollen att vara innovativa i sin egen arbetsmiljö (Amar, 2004; Tang, 1999; 

Zwetsloot, 2001). Annan litteratur pekar däremot på att graden av stöd från ledningen har 

en inverkan på de anställdas förmåga att vara innovativa (Martins & Terblance, 2003).  

 

De anställda får inte känna sig ensamma i jakten på innovation. Även om de anställda har 

en fundamental roll i genereringen och utvecklingen av nya idéer finns det också litteratur 

som argumenterar för att de anställda behöver få tillräckligt med resurser avseende tid, 

material och pengar för att tillåta idéer att uppstå (Thamhain, 1990; Pavitt, 2002). Det blir 

därför uppenbart att ledningen har en viktig roll att spela då den ska säkerställa att 

innovationsprocessen förverkligas samt att se till så att de anställda vet hur de ska 

interagera med innovationsprocessen (Johnson, 1990).  

 

Det är just denna, ledningsaspekten, vi är intresserade av att undersöka närmare. Vilken roll 

har ledningen i att skapa innovativa företagsklimat och hur genererar det i sin tur 

innovativa organisationer? 

1.3 Forskningsfråga 

 

Hur kan ledningen bidra till utvecklingen av innovativa organisationer? 

1.4 Syfte 

 

Huvudsyftet med vår uppsats är att kartlägga hur ledningen arbetar med innovationsfrågor i 

organisationer.  

För att uppnå vårt syfte har arbetet tre delsyften: 

Att kartlägga hur ledningen arbetar med innovation i organisationen 

Att identifiera möjligheter vad gäller kommunikation gentemot medarbetare 

Att analysera ledningens betydelse vid utvecklandet av innovativa organisationer och 

möjligheter för ledningen att kommunicera gentemot sina medarbetare för att uppnå 

innovation. 

1.5 Avgränsning 

 

För att på bästa sätt avspegla uppsatsens syfte har vi valt att göra en avgränsning till små- 

och medelstora snabbväxande svenska företag, då vi bedömer att det är en intressant 

möjlighet att komma nära ledning och beslutsfattare, och därmed få en bättre helhetsbild än 

vi skulle få i större organisationer. 
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1.6 Problembärare 

 

Uppsatsen riktar sig gentemot beslutsfattare, det vill säga företagsledningar, som har i 

uppdrag att fatta beslut inom området innovation. BusinessWeeks specialrapport om 

innovation visade att 72% av de tillfrågade, som bestod av personer på ledande positioner, 

hade innovation som en av sina topp-tre prioriteringar. Däremot sade sig nästan hälften 

vara missnöjda med kapitalavkastningen inom området (McGregor et al., 2006). Detta 

borgar för att innovation är ett komplext och svårbemästrat ämne med få, på förhand, givna 

svar. 

1.6.1 Kunskapsbidrag 

 

Vi vill förfina teoribildningen kring ledarskapets betydelse för innovationer, genom att 

åskådliggöra vilka möjligheter ledningen har för att påverka innovation inom företagen.  

1.7 Begrepp 

 

Innovation management  

Att utveckla förmågan att dels skanna av signaler om förändring och dels vara redo att 

flytta till nya områden och släppa de gamla. Den primära uppgiften handlar om att 

kontrollera kunskap. Det gäller att utveckla och bygga säregen kompetens inom vissa 

områden och att anpassa och ta till sig ny och annorlunda kunskap. Att avlägsna särskilda 

kunskapsområden när de blir överflödiga hör även till. (Tidd et al., 2005, s. 12) 

 

Innovation  

Innovation: Satsningen att skapa målmedveten, fokuserad förändring i ett företags 

ekonomiska eller sociala potential. (Drucker, 1985, s. 53) 

 

Innovation är en symbios mellan en kreativ organisation och kreativa människor. Det är 

samspelet mellan individuell kreativitet och miljömässig kreativitet som är den drivande 

kraften till innovation i organisationer. (Christenson, 1997) 

 

I den här uppsatsen är det detta som avses när ämnet innovation berörs. Annan innovation, 

såsom teknisk innovation, som avser processframtagning eller liknande är inte av intresse 

för denna uppsats. 

 

Gasellföretag  

Begreppet gaseller skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Han visade redan 

på 1980-talet att de var de små, snabbväxande företagen som skapade de flesta nya jobben. 

Detta att jämföra med ekonomins elefanter som ständigt effektiviserar och ideligen minskar 

sysselsättningen. Gasellerna skiljer sig vidare från musföretagen som är de allra minsta som 

enbart jobbar för brödfödan och inte primärt siktar på att växa. De dynamiska Gasellerna är 

med andra ord mellanskiktet inom näringslivet. Kriterierna för att utses till gasell är hårda; 
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mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag utses årligen till Gasellföretag. Dagens 

Industri, som utser Gasellföretagen, har fastställt följande kriterier som en Gasell måste ha 

(Företaget måste uppfylla alla kriterier. Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger 

alltid till grund för Gasellundersökningen): (Dagens Industri, 2010) 

 

 ”En omsättning som överstiger 10 Mkr. 

  Minst tio anställda. 

 Offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 

 Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret. 

 Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. 

 Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 

 I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 

 Sunda finanser.” 

 

(Dagens Industri, 2010) 

 

Sveriges mest snabbväxande företag  

Affärsvärlden har i samarbete med Ahréns Rapid Growth utsett Sveriges mest 

snabbväxande företag. De nominerade företagen är resultatet av en databassökning som 

görs genom ett affärssystem, baserat på information från Bolagsverket och Statistiska 

Centralbyrån (Affärsvärlden, 2010). 

 

Kriterierna är följande: 

 

”Uthållig tillväxt  

 Företaget ska ha funnits i minst sju år.  

 Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.  

 

Stabil tillväxt  

 Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.  

 Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst ett av de två senaste åren, och fler än tre av de 

sju tillväxtåren.  

 

Företag med substans  

 Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det 

genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.  

 

På egna ben  

 Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige. Utlandsägda företag ska från början varit svenska 

som sedan blivit köpta av en utländsk ägare.  

 Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen 

till en och samma kund (inkl. koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.” 

 

(Affärsvärlden, 2010) 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras vårt vetenskapsteoretiska förhållningssätt, det metodval som 

gjorts samt hur undersökningen har genomförts för att på bästa sätt besvara uppsatsens 

frågeställning. Kapitlet behandlar även på vilket sätt empirin har samlats in med 

uppdelning efter primär- och sekundärdata. Vi redogör också för de metoder vi använt för 

att tolka och analysera insamlad data, samt ger en kort presentation av företagen vi valt ut, 

för att ge en bild av varför dessa är relevanta för vår studie. Slutligen behandlar vi även 

metod- och källkritik.  

2.1 Forskningsansats 

 

För att bäst spegla vår avsikt, att öka förståelsen för ledningens betydelse vid utveckling av 

innovativa företag, har vi valt att anlägga en kvalitativ ansats. Uppsatsen har en komplex 

frågeställning, som genom en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning med enbart 

några mätbara variabler, inte skulle avspegla forskningsfrågan på ett bra sätt. Eftersom vi 

strävar efter en helhetsbild, har vi istället en tolkningsinriktad ståndpunkt, där tyngden 

ligger på att finna förståelse av den sociala verkligheten, med utgångspunkt i hur 

intervjuobjekten i miljön tolkar den verkligheten (Bryman 2002, s. 250).  

 

Därför ger vi oss ut i den verkligheten för att träffa människor som har erfarenhet av den 

här typen av frågor. Med detta som plattform genomförs intervjuer med ledning på de 

företag som valts ut för undersökningen. Fokus ligger således på att tolka och förstå den 

data som framkommer under intervjuerna. Denna tolkning av empirin kommer även att 

styras av författarnas subjektiva bedömningar och sympatier (Bryman 2002, s. 270). Även 

intervjupersonernas personliga åsikter kommer att ha betydelse för undersökningens utfall. 

2.2 Angreppssätt 

 

Uppsatsen utgår från ett antal utvalda teorier som prövas mot den insamlade empirin i 

samband med analysen. Det innebär att uppsatsen är teoriprövande (Bryman 2002, s. 254), 

eller med andra ord, har en deduktiv grundansats med induktiva inslag, till följd av valet av 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman 2002, s. 20).  

 

Det deduktiva ligger således i att vi har utnyttjat teori för att få svar på våra frågor och 

byggt vår undersökningsmodell och de öppna intervjuerna har möjliggjort betydande 

induktiva inslag. Vi har med andra ord tillförskansat oss kunskap om uppsatsens ämne och 

de teorier som finns i samband med att vi studerat ämnet närmare.  

 

Den empiri som samlats in används för att ge en ökad förståelse kring hur 

företagsledningen bidrar till utvecklingen av innovativa organisationer. Med anledning av 

uppsatsens omfattning och tidsbegränsningen, finns det inte utrymme till en rent induktiv 
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ansats där teori genereras utifrån den empiri som samlats in. Det skulle således behöva utgå 

mer tid för en sådan ansats.  

 

Vi har inte någon generaliserande ambition med den här studien, men strävar däremot åt att 

skapa förståelse inom den kontext med de företag vi undersöker, något som gifter sig väl 

med vår tolkningsinriktade ståndpunkt. Det är möjligt att det inte går att applicera de sätt, 

på vilka de utvalda företagen agerar, och har agerat på, på andra företag. De bör istället ses 

i sitt sammanhang och till sin specifika situation, varför vi har en ambition att skapa 

förståelse snarare än en generalisering av det perfekta sättet att agera på. Detta befäster 

ytterligare att vi distanserar oss än mer från kvantitativa undersökningar, som vanligen är 

intresserade av generaliseringar (Bryman 2002, s. 93). 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Valet av semi-strukturerade intervjuer tar sin utgångspunkt i att vi anser att exempelvis helt 

ostrukturerade intervjuer är för öppna. Det finns ingen större ram att förhålla sig till och 

intervjun har en benägenhet att påminna om ett vanligt samtal (Bryman 2002, s. 301).  

 

I den semi-strukturerade intervjun ges det en större frihet för intervjupersonen att svara på 

frågorna på sitt eget sätt. En intervjuguide har även utformats, med för vår frågeställning 

relevanta teman som ska beröras (se bilaga 1). Frågor som inte ingår i intervjuguiden, kan 

under intervjun också ställas om det finns skäl att anknyta till något svar som 

intervjupersonen givit (Bryman 2002, s. 301). Det ger oss således möjligheter att ställa 

följdfrågor samt att låta intervjupersonen tala fritt i lugn och ro tills vederbörande känner 

att den fått uttrycka det den vill få fram under intervjun. 

 

Överhuvudtaget är intervjuprocessen flexibel (Bryman 2002, s. 301) vilket borgar för att vi 

på bästa möjliga sätt kan få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi är inte låsta av ett 

schema utan använder oss istället av ett manus (Bryman 2002, s. 302) som det finns viss 

möjlighet att gå utanför om situationen skulle kräva det. På så sätt kan vi anpassa oss 

efterhand beroende på vilka svar vi får från intervjupersonerna. Våra intervjufrågor har 

formats utifrån de forskningsartiklar med tillhörande teorier som vi har tagit del av när vi 

har läst in oss på ämnet.  

 

De företag vi har valt ut för att genomföra intervjuer med har alla på något sätt prisats eller 

blivit omskrivna på ett eller annat sätt. Det är antingen ett Gasellföretag, ett av Sveriges 

mest snabbväxande företag eller ett företag som fått pris inom ämnet innovation.  

 

Ambitionen har varit att genomföra intervjuer med VD:ar för 6 av dessa företag, som väl 

överensstämmer med våra urvalskriterier. Utöver de 4 intervjuer vi genomförde, var 

således ytterligare två intervjuer inplanerade, där intervjupersonerna slutligen inte hade 

möjlighet att delta inom tidsramen för denna uppsats.  

 

Intervjuer med dessa personer, baserat på vårt urval, ger oss goda förutsättningar för att öka 

möjligheten till förståelse för hur ledare för företag arbetar med innovation. 
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Intervjupersonerna har informerats om syftet och bakgrunden med vår undersökning, samt 

om möjligheten för dem att i efterhand validera materialet. För att analysen av empirin ska 

vara så värdefull som möjligt för undersökningen, har vi upplevt att inspelningar är ett bra 

komplement till löpande anteckningar under intervjuerna. Vi är medvetna om att detta kan 

inge en onaturlig känsla för intervjupersonerna och har tagit detta i beaktning, men gjort 

bedömningen att det avsevärt kommer att höja redovisningen av såväl empiri som vidare 

tolkning. Efter samtycke från samtliga intervjupersoner, spelades intervjuerna in, och 

längden på dessa varierar mellan 45-90 minuter.  

 

Den första intervjun inspirerade oss att till att reflektera kring nya möjliga frågor. 

Respondentvalidering har genomförts (Bryman 2002, s. 258-259), där vi har skickat ut den 

bearbetning vi har gjort av varje enskild genomförd intervju till respektive intervjuperson 

som därefter fått ge ett godkännande på att vi har förmedlat intervjun på ett korrekt sätt. 

 

Vi har skrivit ut intervjuerna ordagrant, med undantag för de delar som inte anknutit till 

denna undersökning, och återgivit dessa i bilaga 2. Svaren på frågorna följer inte alltid 

intervjuguidens frågeordning, utan är strukturerade efter våra delområden:  

Kommunikation kring innovation, Förhållningssätt till innovation, Mekanismer som styr 

innovation, Förhållningssätt till misstag och Förhållningssätt till belöningar. 

 

För att respektera det utrymme som givits inom ramen för denna uppsats, med fortsatt 

möjlighet för läsaren att ta del av empirin, har vi valt att redovisa det omfattande empiriska 

materialet i bilaga 1, för att i uppsatsens empiridel påbörja en empirisk- och teoretisk 

analys.  

2.4 Urval 

 

För att komma nära ledningen på företag, som är uppsatsens primära intressegrupp, och 

därmed på bästa sätt spegla uppsatsens syfte, har vi valt att göra en avgränsning till små- 

och medelstora snabbväxande svenska företag. Det är en urvalsgrupp vi tror mycket på 

men som ännu inte studerats tillräckligt, då fokus tenderar att vara på de större företagen.   

 

De företag vi har valt ut stämmer mycket väl överens med dessa kriterier. Det görs en 

avgränsning till dels så kallade Gasellföretag, som kännetecknas av att bland annat minst 

ha fördubblat sin omsättning vid en jämförelse mellan det första och det senaste 

räkenskapsåret (Dagens Industri, 2010).  

 

Vidare, har vi även gjort ett urval med utgångspunkt i Affärsvärldens lista över de företag 

som toppar tillväxtligan, som bland annat kännetecknas av att de har vuxit med minst ett 

genomsnitt på 25% varje år de senaste sex åren (Affärsvärlden 2010).  

 

Slutligen har vi tittat på Internetworlds lista över årets entreprenörer 2008 (Internetworld, 

2008) samt Svenska Dagbladets bevakning av omtalade svenska internetbolag (Svenska 

Dagbladet, 2009). 
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2.4.1 Booli  

 

(http://www.booli.se) 

Booli är en sökmotor för bostäder på internet. Listas av Svenska Dagbladet som en av 25 

heta svenska webbsatsningar. VD Anders Kyhlstedt blev tillsammans med marknadschef 

Peo Nilsson utsedd till årets entreprenör 2008 av tidningen Internetworld. Booli har 8 

anställda och verksamhet i Sverige och Brasilien. 

2.4.2 Björn Borg 

 

Björn Borg (http://www.bjornborg.se) 

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena 

kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Produkterna säljs på ett femtontal 

marknader. Björn Borg har ca. 100 anställda och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs. 

Utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri 2009 med en tillväxt på 186%.  

2.4.3 Betsson 

 

Betsson (http://www.betsson.se) 

Betsson AB är ett börsnoterat svenskt holdingbolag som investerar i bolag verksamma 

inom spel på Internet. Företaget har 300 anställda, och övergripande internationell 

verksamhet. Hamnade på såväl 2009 som 2010-års lista, sammanställd av Affärsvärlden, 

över de företag som växer snabbast i Sverige.  

2.4.4 JayCut 

 

JayCut (http//:www.jaycut.se) 

JayCut är ett företag som licensierar ut sin egenutvecklade teknik för att klippa film i en 

webbläsare.  Företaget har fått utmärkelser från Google och Internetworld och i likhet med 

Booli, listat av Svenska Dagbladet som en av 25 heta svenska webbsatsningar. Bolaget har 

7 anställda och VD Jonas Hombert var nominerad av BusinessWeek som en av Europas 20 

mest lovande unga entreprenörer, och av tidningen Shortcut ansedd vara en av de 100 mest 

inspirerande unga entreprenörerna just nu (MyNewsdesk, 2009). Utsedd till Årets Unga 

Entreprenör i Stockholmsregionen 2010 (Founders Alliance, 2010). 

 

2.5 Datainsamling 

 

De data uppsatsen baseras på är dels sekundärdata bestående av utvalda forskningsartiklar, 

rapporter samt undersökningar utförda av andra forskare. Dels är det även primärdata som 
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författarna till uppsatsen själva samlar in genom intervjuer med ledning på de utvalda 

företagen. Vi är medvetna om att man bör ha ett kritiskt förhållningssätt till källorna och 

bedöma dess trovärdighet. Detta i syfte att vår uppsats ska bli så trovärdig och 

verklighetsförankrad som möjligt. 

2.5.1 Primärdata 

 

Uppsatsens primärdata består av semi-strukturerade intervjuer med VD på företaget som 

kan tänkas bidra med kunskap till studien. Intervjuerna förväntas genomföras hos företagen 

i den mån det går vilket innebär att respondenterna vistas i en bekväm miljö, något som 

förhoppningsvis leder till än bättre intervjuer. 

2.5.2 Sekundärdata 

 

Det som främst har använts är forskningsartiklar från artikeldatabasen EBSCO. Dessa 

ligger till grund för uppsatsens teoriavsnitt. Även undersökningar har varit till hjälp och 

gett inspiration såsom Boston Consulting Groups och BusinessWeeks årliga globala 

undersökning kring hur innovation bedrivs i företag (Andrew et al., 2009). Dagens 

Industris hemsida har varit värdefull för att dels förklara så kallade Gasellföretag och även i 

samband med valet av vilka Gasellföretag som undersökts (Dagens Industri, 2010). Vidare 

har Affärsvärldens lista (Affärsvärlden, 2010) över Sveriges mest snabbväxande företag 

givit uppslag till intressanta undersökningsföretag. Svenska Dagbladets artikel om unga 

svenska entreprenörer har likaså varit mycket användbar (Svenska Dagbladet, 2009). 

2.6 Metod- och källkritik 

 

De frågor som ställs i våra intervjuer är relevanta och kopplade till det som är av intresse 

för att besvara uppsatsens frågeställning. De är av generell och öppen karaktär och inte på 

något sätt ledande vilket borgar för att intervjupersonerna själva har möjlighet att svara på 

ett personligt sätt såsom de själva upplever situationen. Med andra ord premieras 

intervjupersonens subjektiva åsikter och erfarenheter. Vi är på det klara med att den data 

som samlats in härror och är beroende av en källa där en hög trovärdighet krävs. Vidare 

kan vi som författare inte fullständigt lita till att intervjupersonerna säger hela sanningen. 

Det är fullt möjligt att de ger färgade svar som alltför mycket speglar det företag som 

personen är anställd på. Det är viktigt att vi har detta i bakhuvudet när vi analyserar den 

empiri som vi samlat in. Kvalitativ forskning beskylls ofta för att vara för subjektiv. 

Resultaten från kvalitativa undersökningar formas till stor del efter forskarnas uppfattning 

om vad som är av betydelse och relevans samt även den nära relation som utvecklats med 

undersökningspersonerna (Bryman 2002, s. 269). 

 

Ett annat problem som existerar berör svårigheten att replikera en kvalitativ studie (Bryman 

2002, s. 270). Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att upprepa en kvalitativ 
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studie som är genomförd med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Den sociala kontexten 

vid varje enskilt intervjutillfälle går inte att återskapa, det kommer alltid att se olika ut 

beroende på diverse egenskaper hos forskaren som påverkar intervjupersonen. Dessa 

egenskaper kan ha att göra med kön, ålder och personlighet (Bryman 2002, s. 270). Med 

anledning av det här lämpar sig inte heller kvalitativa studier för någon generalisering, 

vilket är en kritik mot den kvalitativa forskningen (Bryman 2002, s. 270). Just eftersom det 

bara är ett fåtal individer som intervjuas är det inte möjligt att generalisera det som 

framkommer till andra miljöer (Bryman 2002, s. 270).  

 

Avslutningsvis finns det också kritik kring den bristande transparensen inom kvalitativ 

forskning. Det vill säga att det finns svårigheter att avgöra vad forskaren faktiskt har gjort 

eller hur den kommit fram till sina slutsatser (Bryman 2002, s. 271). Det finns ibland 

oklarheter kring hur människor valts ut för intervju eller observation, något som är en stor 

skillnad gentemot de vanligen uttömmande beskrivningarna av urvalsmetoder i kvantitativa 

undersökningar (Bryman 2002, s. 271). 

 

Våra källor i form av vetenskapliga artiklar från artikeldatabaserna EBSCO och Emerald 

känns trovärdiga då det krävs att artiklarna uppfyller diverse krav för att få publiceras. 

Avseende våra andra källor såsom listan över Gasellföretag, Affärsvärldens lista över 

Sveriges mest snabbväxande företag samt Boston Consulting Groups och Business Weeks 

årliga globala undersökning om hur innovation bedrivs i företag, är det naturligtvis svårare 

att avgöra trovärdigheten. En ranking kan se olika ut beroende på vilka parametrar som 

värdesätts. Vi väljer dock att använda dessa listor som riktmärke över innovativa 

organisationer. Det är också företag som är omskrivna i annan press vilket tyder på att det 

är företag som väcker intresse bland folk. 

3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras olika teorier som sätter fokus på de områden som uppsatsen 

kommer att behandla. Mot dessa områden analyseras sedan den empiri som samlats in 

genom semi-strukturerade intervjuer. Kapitlet inleds med en presentation av fem specifika 

delområden som vi har funnit intressanta att fokusera kring för vår frågeställning. Vidare 

har även våra intervjufrågor fokuserat kring dessa fem delområden i syfte att samla in 

relevant empiri. Kapitlet avslutas med en sammanfattande undersökningsmodell samt 

teorikritik. 

 

Dessa fem områden har lyfts fram från teorin och utgör delar för den undersökningsmodell 

vi skapat för att sedan utforma intervjuguiden och för att genomföra den teoretiska och 

empiriska analysen. 

 

o Kommunikation kring innovation 

 

o Förhållningssätt till innovation 
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o Mekanismer som styr innovation 

 

o Förhållningssätt till misstag 

 

o Förhållningssätt till belöningar 

3.1 Kommunikation kring innovation 

 

Enligt Zerfass och Huck (2007) är ledningens förmåga att styra innovation helt beroende av 

hur väl ledarna kommunicerar denna vision gentemot sina medarbetare. Denna studie är en 

av teorierna som ligger till grund för vår teori, och den lämpar sig mycket väl då den är 

bred och innehåller en omfattande litteraturstudie. Vikten av kommunikation förefaller 

essentiellt och en strategiskt kommunicerande ledare är således nödvändigt för att främja 

ett innovativt klimat, eftersom kommunikationsprocessen inom företaget mellan 

medarbetare och ledning tillskrivs en avgörande del för innovationsframgång (Zerfass & 

Huck, 2007).  

 

Ledningens uppgift som kommunikatörer för att skapa ett fruktsamt innovationsklimat 

illustreras i figur 1 nedan, och belyser följande nyckelfaktorer: Informera, Motivera, 

Utmana, Guida och Lyssna (Zerfass & Huck, 2007, s. 116).  

 
 

Figur 1. Att främja innovationers sociala kontext. Källa: Zerfass och Huck (2007, s. 

116) – översatt egen bearbetning. 

 
Dessa huvudfaktorer är essentiella för att främja ett innovativt klimat, och som figur 1 

illustrerar, är det också dessa faktorer som i sin tur genomsyrar och ligger till grund för de 

andra faktorerna: en innovationsorienterad organisationskultur, innovationsförberedda 

medarbetare och ett innovationsdrivet organisationsklimat. 
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Genom att åskådliggöra faktorerna, illustrerar figur 1 intressanta samband mellan de olika 

faktorerna och hur de påverkar varandra, för att sedan kunna se och öka förståelsen för 

vilka av dessa en organisation och ledning själv kan påverka för att framgångsrikt styra 

över sin innovation. (Zerfass & Huck 2007, s. 116). 

3.2 Förhållningssätt till innovation 

 

På frågan om huruvida det finns en specifik form av ledarskap för innovation menar Jean-

Philippe Deschamps (2005) i sin studie att denna fråga måste baseras på vilken typ av 

innovation det handlar om: avser det en ny produkt, en ny affärsmodell eller nya 

kundlösningar? Eftersom innovation kommer i så många olika skepnader bör man även 

ställa sig frågan om varje enskilt innovationsinitiativ behöver en specifik ledarprofil, och 

hur man då väljer den bäst lämpade personen för att leda detta innovationsinitiativ.  

 

Det finns flera angreppsvinklar för denna situation, som en ledning ställs inför, i valet av att 

hitta de bäst lämpade kandidaterna. Deschamps menar att ledningen för att främja 

innovation alltför ofta tillsätter kandidater med relevant praktisk erfarenhet inom forskning 

och utveckling, men som inte alltid har de ledarskapsegenskaper som krävs och 

argumenterar för att i synnerhet sex karaktärsdrag utmärker ledare som framgångsrikt 

initierat och drivit innovationsprocesser inom sina organisationer. Bland dem kan nämnas 

förmågan att kombinera kreativitet och processdrivande då en ny produkt eller tjänst 

lanseras på marknaden, men även en acceptans av risker och misstag, och om vikten av att 

lära sina anställda dra lärdom från dessa misstag. Förmågan att veta när ett projekt ska 

stoppas betonas även såväl som förmågan att framgångsrikt kunna initiera det och attrahera 

ett vinnande team.  

 

Vidare diskuterar Deschamps (2005, s. 31-32) vikten av olika typer av ledare, för olika 

typer av innovationsinitiativ. Att hitta möjligheterna, främja och välja de bäst anpassade 

lösningarna för en viss kund, utgör den främre delen av innovationsledet och ställer krav på 

en ledare med stor organisatorisk kreativitet. Dessa ledare besitter ofta en stor öppenhet och 

nyfikenhet mot resten av världen, i kombination med en hög acceptans och riskvillighet. De 

uppfattas som inspirerande visionärer och har förmåga att skapa en utmanande och 

stimulerande arbetsmiljö, vilket gör att de ofta lyckas attrahera och arbeta väl med 

entreprenöriellt sinnade personer och uppfinnare.  

 

För att implementera dessa koncept till marknadsvinnande produkter och tjänster, så snabbt 

och kostnadseffektivt som möjligt, krävs å andra sidan, ledare med organisatorisk disciplin. 

Dessa ledare är implementeringsfokuserade, har skickligheten att fatta snabba beslut såväl 

som att vara goda koordinerare, och uppfattas inte sällan som krävande och närvarande i 

hela processen då fokus är att vinna marknadsandelar.  

 

Dessa båda ledarsidor är med sina olika karaktäristika mycket viktiga för att främja 

innovativa organisationer då de genom sina olikheter kompletterar varandra, således är det 

essentiellt för varje ledning med innovation på agendan, att försäkra sig om att dessa olika 

team fungerar effektivt och att det finns en balans mellan dem. För att belysa ledningens 
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roll för att utveckla sina organisationer presenteras fyra strategiska 

innovationsdimensioner: 

 

 ”Dess objektiv – Varför ska man innovera? Innovationer kan genomföras för att förstärka 

en befintlig verksamhet eller för att skapa en helt ny verksamhet.  

 

Dess fokus – Var ska man innovera? Innovationer kan fokuseras på en speciell produkt 

eller tjänst, eller på att utveckla en ny verksamhet eller ett nytt system. 

 

Dess gränser – Vem ska man innovera med? Innovationer kan utvecklas internt eller 

tillsammans med en extern partner (en underleverantör, kund etc.) 

 

Dess intensitetsnivå – Hur mycket ska innoveras? Innovationer kan vara inkrementella eller 

mer radikala i ambitionsnivå.” (Deschamps 2005, s. 34).  

 

Innovationer kan följaktligen användas för att stärka och stimulera företagets tillväxt, 

genom att antingen skapa en helt ny verksamhet som ges nytt fokus eller för att förstärka en 

befintlig verksamhet.  

 

Väljer ledningen att skapa en helt ny verksamhet blir intensitetsnivån således högre än för 

en ny intern verksamhet och kräver då även en radikal innovationsnivå. Ett företags 

utvecklande av nya produkter och tjänster tillkommer oftast genom interna processer även 

om det kan innefatta teknologi som har varit på outsourcing. För utvecklingen av komplexa 

innovativa system eller lösningar brukar följaktligen ett samarbete med flera externa 

partners vara nödvändigt (Deschamps, 2005).  

 

Ledningens vision och betydelse för innovation förefaller vara avgörande för tre av de fyra 

ovanstående dimensionerna, vilket utmanar mer klassiska uppfattningar som att 

innovationer huvudsakligen är en spontan process som bara uppstår och egentligen inte kan 

styras. Ledningen spelar således en avgörande roll i jakten på att tillsätta den ledarprofil 

som är bäst lämpad för det specifika innovationsinitiativet (Deschamps, 2005). 

 

Enligt Bharadwaj och Menon (2000) är det inte tillräckligt för företag att enbart anställa 

kreativt folk utifrån och sedan förvänta sig att den innovativa förmågan i organisationen 

blir överlägsen andra företags. Således är det heller inte tillräckligt att utbilda ledningen i 

syfte att öka kreativiteten och samtidigt ignorera de individuella mekanismerna. Genomförs 

däremot något av dessa, förbättras den innovativa prestationen. Görs båda sakerna 

resulterar det i högre innovationsnivåer.  

 

Det finns alltså ett behov av att rekrytera människor som kan göra regelbundna insatser för 

att förbättra de anställdas kreativa förmåga genom träning och praktiserande. Ledningen 

måste också i sin tur formalisera sin inställning och skapa tekniker för att stimulera 

kreativitet för att generera innovation (Bharadwaj & Menon 2000, s. 431). Studien är en 

enkätstudie med respondenter i 750 affärsenheter i S&P 500-företag som representerar 500 

stora amerikanska företag och täcker kring 75% av den amerikanska aktiemarknaden räknat 
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på kapitalvärde. Företagen representerar ett brett urval av branscher såsom bankväsende, 

telekommunikation, media, tillverkning och hälsovård (Bharadwaj & Menon 2000, s. 426). 

3.3 Mekanismer som styr innovation 

 

Ahmed (1998), belyser vikten av att skapa såväl ett fruktsamt organisationsklimat som en 

stimulerande organisationskultur. Dessa båda företeelser lägger grunden för innovativa 

företag och organisationskulturen måste konstant se till så att de anställda ständigt strävar 

efter innovation samtidigt som klimatet ska främja kreativitet (Ahmed, 1998).  

 

Enligt Ahmed (1998) är också innovation själva nyckelfaktorn när det gäller företags 

förmåga att förändra sig. Detta förefaller extremt viktigt då företagen verkar i en alltmer 

föränderlig miljö. Som exempel nämns företaget 3M där det är kutym att avsätta en viss tid 

för de anställda där de får göra kreativt arbete på eget initiativ. Detta finansieras med 

öronmärkta pengar av företaget. De anställda uppmuntras att dela med sig av sitt projekt, 

involvera andra i det samt involveras i någon annans projekt. Dessa rutiner och stöd, i form 

av pengar, (klimatet) gör att de anställda får uppfattningen att ledningen värdesätter 

innovation (kultur) (Ahmed 1998, s. 30-32). 

 

Ahmed (1998) menar vidare att de mest innovativa företagen är sådana som inte enbart 

lägger sin energi på produkter och teknisk innovation. Företagen har snarare lyckats forma 

varaktiga miljöer med människor som strävar åt innovation genom skapandet av en lämplig 

kultur och ett ändamålsenligt klimat (Ahmed 1998, s. 43). Med andra ord har det skett en 

förändring avseende vad som är viktigt att lägga tid och resurser på inom företagen. Det 

mer traditionella tänkandet att lägga mycket stora resurser på att få fram en 

konkurrenskraftig produkt må vara lyckosamt men desto mer kortsiktigt än att långsiktigt 

utveckla ett system som bidrar till att människor i organisationen känner sig kreativa och 

får utlopp för sin innovativa förmåga. Det senare kanske inte visar synbara effekter till en 

början men på längre sikt är det definitivt något som kan komma företagen till gagn och 

bidra till utvecklandet av konkurrenskraftiga produkter.  

 

Ahmed (1998) belyser olika åtgärder och handlingar som har som syfte att göra företaget 

mer innovativt. Vi har tagit fasta på det vi anser vara de viktigaste faktorerna, där ledningen 

har en möjlighet att påverka.  

 

Det finns en del faktorer som fokuserar mer på en grundläggande förändring i 

företagskulturen och det är inte något som den här uppsatsen fokuserar på. Ytterligare 

faktorer som har med personligheten hos de anställda att göra har förbisetts. Vi tittar istället 

på och tar hjälp av faktorer som exempelvis har att göra med en organisk struktur med 

mindre regler, mer deltagande och ett mer informellt klimat. Det handlar om att många 

olika åsikter ventileras och tas i beaktande i en icke-hierarkisk uppbyggnad där det råder ett 

informationsflöde nedåt såväl som uppåt i företaget.  

 

Att låta de anställda experimentera, pröva saker och misslyckas är viktigt för ett innovativt 

företag. Misstag ska accepteras och inte straffas. Diskussioner om så kallade ”dumma 
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idéer” ska tillåtas. Det skall också förväntas att innovation är en del av de anställdas jobb 

(Ahmed 1998, s. 36-37). 

 

Ahmed (1998) listar även fyra punkter med karakteristika som skiljer mycket innovativa 

företag från mindre innovativa företag. Det som kännetecknar de mycket innovativa 

företagen är att ledningen ger både finansiellt och känslomässigt stöd till innovation. De 

främjar innovation genom att kämpa för och förespråka innovation. Vidare är mycket 

innovativa företag nära slutanvändarna och har förmåga att bedöma en potentiell 

efterfrågan. Vidare, ser ledningen till att innovativa projekt får nödvändigt stöd från alla 

nivåer inom företaget (Ahmed 1998, s. 39). 

3.4 Förhållningssätt till misstag 

 

Enligt Leavy (2005) måste dagens chefer inspirera sitt företag till innovation i allt som 

görs, inte bara i marknadsföring eller vid utvecklingen av nya produkter. Alltför få företag 

tar tillvara på den innovativa potential som redan finns till förfogande. Wal-Mart skulle 

kunna fungera som ett föredöme, där varje butik behandlas som ett minilaboratorie med en 

mängd små experiment som berör exempelvis prissättning och produktval. De anställda 

uppmuntras att leta efter nya idéer och de mest lovande tas sedan snabbt upp och replikeras 

runtom i Wal-Mart-nätverket (Leavy 2005, s. 38). 

 

Ytterligare ett företag som Leavy (2005) nämner som exempel på innovationsskicklighet, 

är 3M, som även omnämnts i tidigare artiklar som behandlar ämnet innovation och 

ledarskap (Ahmed, 1998). Hos 3M finns det en tendens att istället för att fråga ”varför 

misslyckades du?” ställa frågan ”vad lärde du dig?”. Leavy (2005) menar dock att många 

företag gör felet att de fokuserar för mycket på de specifika innovativa praktikerna och de 

policies som finns inom 3M och inte tillräckligt mycket på den filosofi och de värderingar 

som ligger bakom (Leavy 2005, s. 39). Leavy (2005) belyser även vikten av att attrahera 

och lyckas behålla kreativ talang. Det förs en diskussion om huruvida innovativt övertag är 

relaterat till talang eller själva organisationen. Leavy (2005) listar tre punkter som kan 

fungera som vägledande vid rekrytering och för att motivera kreativ talang: 

 

”1. Anställ personer med en rad förmågor och intressen 

 

  2. Anställ personer med olika bakgrunder och personligheter 

 

  3. Involvera en jämlik mycket i anställningsprocessen” 

 

(Leavy, 2005, s. 40-41) 

 

Artikeln fortsätter sedan med nödvändigheten av att hitta rätt balans mellan innovation och 

effektivitet. Ledningen måste etablera rätt balans på åtminstone tre olika nivåer: 

 

”1. Inom själva innovativa processen 
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  2. Mellan de primära funktionerna inom företaget 

 

  3. I den generella inställningen till företagsledningen” 

 

(Leavy 2005, s. 42). 

3.5 Förhållningssätt till belöningar 

 

För att främja av innovation, belyser Ahmed (1998) också vikten av belöningar gentemot 

medarbetarna. Det är viktigt att idéer värderas och att ledningen ger både uppmärksamhet 

och support, att respekt ges för idéer som befinner sig i ett tidigt skede, att framgångar firas 

genom exempelvis belöningar samt att uppmuntran ges (Ahmed 1998, s. 37).  

 

Dessa erkännanden kan ta många olika former: belöningar kan vara antingen yttre eller 

inre. Yttre belöningar liknas vid löneförhöjning, bonus, aktier och aktieoptioner. Inre 

belöningar är sådana som är baserade på känslor av fullbordan hos mottagaren. Exempel på 

detta kan vara att en anställd blir personligt tackad av VD, får ett erkännande av sina 

arbetskamrater eller får ett pris eller någon slags trofé (Ahmed 1998, s. 41-42). 

 

Ahmed (1998) menar att innovativa företag kraftigt verkar tillförlita sig på personliga inre 

belöningar både för individer och för grupper. Mindre innovativa företag tenderar istället 

att lägga tyngdpunkten på yttre belöningar. Ahmed (1998) argumenterar för att det hos 

individer som motiveras mer av inre begär än yttre begär, finns större kreativt tänkande och 

handlande. Yttre belöningar främjar ett tävlingsbeteende som stör relationerna på 

arbetsplatsen, hämmar öppenhet och lärande, avskräcker från risktagande och kan 

underminera intresset för själva arbetet i stort. När yttre belöningar används tenderar 

individer att kanalisera sin energi till att försöka få den yttre belöningen snarare än att 

släppa lös sin kreativa potential (Ahmed 1998, s. 42). 

3.6 Sammanfattning 

 

Vi har sett ett mönster i teoribildningen som vi tror är användbart för den fortsatta studien, 

vilka utgör grunden i utvecklandet av vår undersökningsmodell, figur 2. De presenterade 

teorierna ligger till grund för dessa specifika delområden som vi kommer att fördjupa oss 

inom för empirin och analysen. Intervjuguiden är uppdelad efter dessa fem områden då vi 

har försökt att hålla den här strukturen i syfte att samla in relevant empiri.  
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Figur 2. Undersökningsmodell. Källa: Egen 

 

Kommunikation kring innovation: I studien av Zerfass och Huck (2007) ser vi en direkt 

användbarhet till vårt område, då den är vägledande när det handlar om kommunikationen 

mellan ledningen och medarbetarna. Denna kommunikation förefaller vara fundamentalt 

viktig vid innovationsframgång. De fem nyckelfaktorerna informera, motivera, utmana, 

guida och lyssna lägger grunden till de tre övergripande faktorerna: en 

innovationsorienterad organisationskultur, innovationsförberedda medarbetare och ett 

innovationsdrivet organisationsklimat. Samtliga dessa utgör intressanta områden att 

närmare utforska empiriskt. 

 

Förhållningssätt till innovation: Deschamps (2005) menar att det främst finns sex 

karaktärsdrag som utmärker ledare som framgångsrikt initierat och drivit 

innovationsprocesser inom sina organisationer. Bland dessa kan nämnas förmågan att 

kombinera kreativitet och processdrivande då en ny produkt eller tjänst lanseras på 

marknaden, acceptans av risker och misstag samt vikten av att dra lärdom av misstag. Även 

förmågan att veta när ett projekt ska stoppas samt förmågan att framgångsrikt kunna 

initiera det och attrahera ett vinnande team. Vi ser stor användbarhet i Deschamps (2005) 

studie, eftersom vi är intresserade av att undersöka ledarens möjligheter att driva igenom 

innovationsprocesser och skapa ett fruktsamt innovationsklimat. Enligt Deschamps (2005) 

är det just ledaren som har bäst möjlighet att skapa en utmanande och stimulerande miljö 

för innovation.  
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Bharadwaj och Menon (2000) menar att det inte räcker för företag att enbart anställa 

kreativa människor och därefter förvänta sig att den innovativa förmågan i organisationen 

blir överlägsen andra företags. Således är det inte heller tillräckligt att utbilda ledningen i 

syfte att öka kreativiteten och samtidigt ignorera individuella mekanismer. Genomförs båda 

dessa förändringar resulterar det i högre innovationsnivåer.  

 

Mekanismer som styr innovation: Ahmed (1998) argumenterar främst för att det är 

organisationsklimatet och organisationskulturen som lägger grunden för en innovativ 

organisation. Organisationskulturen måste konstant se till så att de anställda strävar efter 

innovation samtidigt som klimatet ska vara sådant så att det främjar kreativitet. Ahmed 

(1998) menar vidare att det är viktigt att utveckla ett system som ser till att anställda känner 

sig kreativa och får utlopp för sin innovativa förmåga.  

 

Vidare, belyser Ahmed (1998) fyra karaktäristika som skiljer mycket innovativa företag 

från mindre innovativa företag: ledningen ger både finansiellt och känslomässigt stöd till 

innovation, En av de karaktäristika som skiljer mycket innovativa företag från mindre 

innovativa företag är enligt Ahmed (1998) att ledningen på dessa främjar innovation genom 

att kämpa för, och förespråka innovation. De är nära slutanvändarna och har förmåga att 

bedöma potentiell efterfrågan samt att ledningen ser till att innovativa projekt får 

nödvändigt stöd från alla nivåer inom företaget. Vi ser en möjlighet att enligt dessa 

karaktäristika, (Ahmed, 1998), närmare undersöka relevansen av dessa mot empirin.  

 

Bharadwaj och Menon (2000), menar att ledningen måste formalisera sin inställning och 

hitta tekniker till kreativitet för att generera innovation, vilket är intressant att testa 

empiriskt i termer av huruvida det finns mekanismer implementerade i företagen för att 

styra innovation. 

 

Förhållningssätt till misstag: Leavy (2005) menar att chefer måste inspirera sitt företag 

till innovation i allt som görs, inte bara i marknadsföring eller vid utvecklingen av nya 

produkter. Han menar att få företag verkligen tar tillvara på den innovativa potential som 

redan finns till förfogande. Leavy (2005) ger exemplet företaget 3M som inte ställer frågan 

”varför misslyckades du?”, utan istället ställer frågan ”vad lärde du dig?”. Leavy (2005) 

menar att företag tenderar att titta för lite på den filosofi och de värderingar som ligger 

bakom när 3M studeras. Istället fokuseras det på den praktik som utövas och de policies 

som finns inom 3M. Detta är ett intressant bidrag och direkt relevant för undersökningen, 

genom att se vilken roll värderingar ges, och förhållningssättet till misstag inom företaget. 

 

När det gäller förhållningssätt till misstag bidrar även Deschamps (2005) och Ahmed 

(1998) med viktig kunskap genom sina studier. Vidare menar Ahmed (1998), att 

medarbetarna måste få experimentera, pröva saker och misslyckas, något som är viktigt för 

ett innovativt företag. Misstag ska accepteras och inte straffas, diskussioner om ”dumma 

idéer” ska tillåtas samt innovation ska vara en del av de anställdas arbete.  

 

Förhållningssätt till belöningar: Ahmed (1998) menar att belöningar är viktigt för att 

främja innovation. Det är viktigt att idéer värderas och att det ges både uppmärksamhet och 

ges stöd från ledningens håll, att det ges respekt för idéer som befinner sig i ett tidigt 
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stadium, att framgångar firas genom exempelvis belöningar samt att det ges uppmuntran. 

Ahmed (1998) skiljer således mellan två typer av belöningar: yttre eller inre. Yttre 

belöningar är sådant som löneförhöjning, bonusar eller aktier. Inre belöningar är baserade 

på känslor av fullbordan hos mottagaren. Exempelvis kan det vara att en anställd blir 

personligt tackad av VD eller får ett erkännande av sina arbetskamrater.  

 

Detta förhållningssätt till belöningar är direkt relevant för undersökningen, då Ahmed 

(1998) menar att innovativa företag i större utsträckning använder sig av personliga inre 

belöningar för både individer och grupper, vilket är intressant att undersöka närmare. 

Mindre innovativa företag lägger istället tyngdpunkten på yttre belöningar. Det finns ett 

större kreativt tänkande och handlande om individer motiveras mer av inre än yttre begär 

menar Ahmed (1998). 

3.7 Teorikritik 

 

Studien av Zerfass och Huck (2007) om ledningens roll som kommunikatörer för att främja 

innovation lämpar sig mycket väl för vår uppsats då den är bred och innehåller en 

omfattande litteraturstudie, men den ger även intressanta verktyg för att utveckla aspekten 

av ledarens vision om innovation, hur den kommuniceras inom företaget till medarbetarna.  

 

Ahmeds faktorer för att främja innovativa organisationer (Ahmed 1998), är av stort intresse 

för oss i syfte att klargöra hur ledningen närmare kan bidra till innovativa organisationer. 

Faktorerna kan vi testa på våra intervjupersoner för att se om dessa på något sätt har 

använts inom företaget. Kanske delar inte intervjupersonerna resultaten och menar på att 

det finns andra fundamentalt viktiga åtgärder som bidrar till skapandet av ett innovativt 

företag.   

 

Den kritik man kan rikta mot Ahmed (1998) är det faktum att den inte testas praktiskt på 

något sätt. Studien är väldigt teoretisk och känns aningen statisk. Ahmed (1998) listar sina 

faktorer utan att dra några paralleller till några verkliga fall. På enstaka ställen refereras det 

till företag som 3M, IBM och Apple men det berättas väldigt lite om huruvida dessa företag 

använder Ahmeds olika åtgärder. Detta ger å andra sidan en öppning för vår uppsats och en 

intressant möjlighet att undersöka detta när det kommer till att testa dessa åtgärder på 

verkliga företag. 

 

Studien av Deschamps (2005), är intressant då den belyser att olika typer av innovationer 

behöver olika typer av ledarprofiler för att vara framgångsrika. Kritik kan riktas mot att det 

fästs en hel del uppmärksamhet kring just ’front-end’ ledare - de karismatiska visionärerna 

- som ofta syns utåt i ett företag.  Som studien visar är det avgörande för innovativa 

organisationer hur väl de olika ledarprofilerna synkroniseras, och inte enbart hur väl den 

karismatiske visionäre ledaren lyckas få med sig sina medarbetare, utan detsamma gäller 

även för de ledarprofiler som är mer implementeringsfokuserade, ’back-end’ - bakom 

organisationen - som inte omedelbart syns utåt i ett företag.   
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Båda ledarprofilerna behövs således för en framgångsrik innovativ organisation. Studien, 

som framförallt behandlar olika ledarstilar och skicklighet för att leda olika 

innovationsstrategier, stämmer i övrigt, bra överens med vår frågeställning om ledningens 

betydelse för innovativa organisationer.  

 

Studien som genomförts av Bharadwaj och Menon (2000), är användbar för vår studie då 

den visar på att det inte enbart handlar om att anställa kreativt folk utifrån och tro att det 

löser allting. Ledningen måste själv ändra sin inställning till kreativitet och exempelvis, 

som det nämns i studien, kanske snarare se utgifter som har med kreativitet att göra som en 

investering istället för just en utgift.  

 

Naturligtvis är det så att en sådan utgift kanske inte har några synbara effekter till en början 

men på längre sikt kan det betala av sig i form av ett mer innovativt företag. (Bharadwaj & 

Menon 2000, s. 431) menar också på att deras förståelse av vad och hur kreativitet influerar 

innovationsprestationen kan förbättras genom ytterligare undersökningar. Kritiken mot 

denna studie bottnar i att den inte tar hänsyn till faktorer som organisationsklimat, 

individuella kreativa förmågor eller personlighetsdrag.  

5. Analys 

I följande kapitel genomförs en empirisk- och teoretisk analys. Det empiriska materialet, 

som består av semi-strukturerade intervjuer, är placerat i bilaga 2. Kapitlet kommer att 

utgå från strukturen för våra huvudområden, som illustrerats i vår undersökningsmodell. 

Dessa fem delområden har även utgjort grunden för intervjuguidens utformning och vidare 

för vår empirisk- och teoretiska analys: 

 

 Kommunikation kring innovation 

 

 Förhållningssätt till innovation 

 

 Mekanismer som styr innovation 

 

 Förhållningssätt till misstag 

 

 Förhållningssätt till belöningar 

5.1 Kommunikation kring innovation 

 

Zerfass och Huck (2007) anser i sin studie att kommunikationsprocessen inom företaget 

mellan medarbetare och ledning spelar en avgörande roll vid innovationsframgång.  
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För att skapa ett innovativt klimat tar Zerfass och Huck (2007) upp de fem 

nyckelfaktorerna informera, motivera, utmana, guida och lyssna. Dessa ligger i sin tur till 

grund för en innovationsorienterad organisationskultur, innovationsförberedda 

medarbetare samt ett innovationsdrivet organisationsklimat. Innovationsförberedda 

medarbetare torde det finnas på Björn Borg, Betsson, Booli och JayCut. På Björn Borg och 

Betsson anser VD att innovation är en del av de anställdas arbete. Arthur på Björn Borg: 

 

”Det måste ligga i generna och i kulturen och i företaget att innovation är en fråga som alla helst ska ha på 

näthinnan.” 

 

Det finns här direkt en koppling till Zerfass och Huck (2007) och uppfattningen om vad 

som är viktigt för att skapa ett innovativt klimat. Även Pontus på Betsson är av samma 

uppfattning vad gäller innovation och de anställda: 

 

”De ska tänka innovation varenda dag.” 

 

Att implementera ett synsätt för innovation i kulturen är något Ahmed (1998) förespråkar, 

och menar att organisationskulturen konstant måste se till så att de anställda strävar efter 

innovation.  

 

När det gäller de två mindre företagen, Booli och JayCut, skapar Anders och Jonas ett 

innovativt klimat genom att som VD lyssna till sina medarbetare och försöka ha en 

demokratisk process, något som möjligen kan vara enklare att implementera ju mindre 

företaget är.  

 

Jonas på JayCut menar vidare att det är extremt viktigt att folk vågar påpeka fel och att de 

inte är rädda för att ta upp när saker inte fungerar. Jonas skapar ytterligare en dimension 

och betonar vikten av en äganderättskänsla hos medarbetarna: 

 

”Jag har försökt skapa ett klimat med KBK, Kör Bara Kör, jag tror att det måste vara en ganska platt 

organisation för så fort du börjar komma upp i en hierarki förlorar man känslan av äganderätt hos personerna, 

att de är skyldiga att rapportera till någon annan.”  

 

Han försöker också skapa mycket implicit kommunikation där alla hör vad alla säger. Att 

skapa den här typen av kommunikation är något som även kan tillskrivas Anders på Booli, 

som berättar om bolagets storsamling som de har varannan vecka på torsdagar, där de 

träffas och äter middag och pratar om vad som händer samt, när det finns behov, lyfter 

frågor. De talar om sina olika strategiska inriktningar och sedan får medarbetarna ställa 

frågor och även ifrågasätta inriktningen, vilket också görs. Något som Anders anser vara 

viktigt. På JayCut har medarbetarna två möten varje dag, undantagslöst, för att avhandla 

såväl uppkomna idéer som annat. Allt det här borgar för ett innovationsdrivet 

organisationsklimat enligt Zerfass och Huck (2007), där ledaren är den essentiella länken i 

att skapa kommunikation inom företaget och därigenom även ett innovativt klimat. 

 

Detsamma gäller Björn Borg och Betsson. Både Arthur på Björn Borg och Pontus på 

Betsson har filosofin att deras dörr alltid är öppen för medarbetare om de har en idé som de 
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vill dela med sig av. Ett kännetecken för den innovationsskapande ledaren är just att lyssna 

(Zerfass & Huck, 2007), något som tillämpas på båda dessa företag men även på Booli och 

JayCut. 

 

På funderingen över huruvida Jonas dörr står öppen eller ej, ges följande svar;  

 

”Jag kommer aldrig att ha en dörr. […] En grej jag inte ville tumma på när vi bytte till större lokaler var 

att vi inte skulle behöva sitta i olika rum. Det finns inte. Inte under några förutsättningar. Växer man väldigt 

mycket…ja då kanske man får komma tillbaka till celler om 7 personer.” 

 

Det är alltså viktigt för ledningen att kommunicera med sina anställda/medarbetare om 

vikten av innovation. Det kan ske på olika sätt beroende på hur stort företaget är men så 

länge ledningen exempelvis lyssnar och utmanar borgar det för en innovationsorienterad 

organisationskultur, innovationsförberedda medarbetare och ett innovationsdrivet 

organisationsklimat.  

 

Det som kanske främst framkommit ur vår empiri är betydelsen av innovationsförberedda 

medarbetare och hur VD arbetar för att det ska bli så. Det står klart att ledningen genom 

kommunikation kan påvisa betydelsen av innovation och även kommunicera ut ett önskvärt 

klimat där det är fritt att lyfta fram vad som inte fungerar och med möjlighet till att ställa 

frågor. 

5.2 Förhållningssätt till innovation 

 

Både Björn Borg och Betsson ser innovation som något väldigt viktigt. Björn Borg har 

innovation som en av sina fem värderingar och hos Betsson är innovation en grundpelare, 

ett av företagets värdeord. Pontus på Betsson menar att man vinner slaget om kunderna 

bättre med hjälp av innovation än marknadsföring och tar upp Skype och Google som 

exempel på detta. Boolis förhållningssätt och arbetssätt vad gäller innovation har förändrats 

sedan starten enligt Anders: 

 

”[…] Hur vi jobbar med innovation, i början försökte vi planera väldigt långt framåt i tiden, och det höll inte 

av flera orsaker.” 

 

Jonas på JayCut betraktar innovation som absolut nödvändigt för mänsklig framgång:  

 

[…]”Jag tror att innovation är totalt essentiellt för mänsklig framgång. Jag tror att det är en väldigt spontan 

aktivitet som är mycket mer kopplad till kreativitet. ” 

 

Vidare är han av uppfattningen att innovation inte går att tvinga fram, utan han anser att det 

är mycket viktigare att bygga upp ett klimat för det, att kommunicera ett slutmål, en vision: 

 

[…]”Jag försöker mer peka ut en riktning, ett slutmål, en vision. Vi ska dit bort och ungefär inom dom 

ramarna, exakt hur vi gör, det är inte upp till mig att lösa ...”  
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”Och genom att göra det försöker jag skapa ett klimat där folk vet att okej, så länge jag rör mig inom dom 

ramarna, jobbar jag inom rätt riktning på det här företaget, men inom dom ramarna så är jag väldigt fri att röra 

mig, om jag vill ta den, den, eller den vägen, och det gör att folk kan göra det fritt själva vilket jag hoppas 

leder till innovation”. 

 

Denna uppfattning, att ledaren ska kommunicera en vision för innovation förenar sig väl 

med Ahmed (1998) som vidhåller att det är innovationsklimatet och organisationskulturen 

som utgör grunden för en innovativ organisation, men detta är även direkt relevant för 

Huck & Zerfass (2007), som menar att ledaren genom att just utmana, informera och sätta 

guidande riktlinjer skapar grundläggande förutsättningar för en innovativ organisation.  

 

Samtliga fyra VD:ar har tankar och elaborerar kring begreppet innovation. På både Björn 

Borg och Betsson anses innovation vara en del av de anställdas arbete. Det stämmer också 

väl överens med Ahmeds (1998) studie där han hävdar att innovation ska vara en del av de 

anställdas arbete. En av de karaktäristika som skiljer mycket innovativa företag från mindre 

innovativa företag är enligt Ahmed (1998) att ledningen främjar innovation genom att 

kämpa för, och förespråka innovation. Uppfattningen man får är att alla dessa fyra VD:ar 

anser att innovation är viktigt och förespråkar det. 

 

Pontus försöker vara delaktig i själva innovationsprocesserna som domare och liknande 

roller. Han försöker också i viss utsträckning vara med och påverka tekniska idéer som kan 

uppkomma. Även Jonas på JayCut pratar om detta, att visa att samtliga är delaktiga i 

innovationsprocessen: 

 

”Mycket transparens, mycket dialog., jag tror på en platt organisation, dom ser mig, vet att jag alltid fattar 

besluten efter att ha med allas input, så jag må vara sista instansen men folk vet att jag är intresserad. Jag vet 

att jag måste vara intresserad.” 

 

Bland de sex karaktärsdrag som Deschamps (2005) illustrerar som utmärkande för en 

ledare som framgångsrikt initierat och drivit innovationsprocesser, är att ledaren uppfattas 

som närvarande i hela processen.  

 

Något som även Pontus försöker ta fasta på. Ledaren uppfattas även som krävande vilket 

även kan kopplas till Pontus och Arthurs syn på misstag. Deschamps (2005) nämner vidare 

vikten av att besitta förmågan att kunna veta när ett projekt ska stoppas, ett beslut som 

naturligtvis inte är enkelt att fatta. Anders på Booli utrycker det på följande sätt: 

 

”[…] vi har ett produktteam som består utav två personer, där en tänker lite mer visionärt och en som tittar 

mer på själva genomförandet. Dom ansvarar för gallringen av idéerna kan man säga... jag är med i ganska stor 

utsträckning där också och ställer frågor om hur dom har tänkt och ibland så leder det till en förändring och 

ibland så gör det inte det.” 

 

Två av fyra karaktäristika som skiljer mycket innovativa företag från mindre innovativa 

företag enligt Ahmed (1998) är att ledningen både ger finansiellt och känslomässigt stöd till 

innovation samt att de ser till att innovativa projekt får nödvändigt stöd från alla nivåer 

inom företaget. Det här är något som Pontus på Betsson tagit fasta på när de försöker stödja 



 28 

innovation, likaväl som för Betssons andra värdeord, genom sättet de arbetar på och genom 

särskilda aktiviteter. 

 

Betssons förhållningssätt till innovation har dock tagit olika form beroende på vilken 

situation företaget har befunnit sig i. 2002 var ett år med små marginaler för företaget och 

då var allt tillåtet. Det blev oerhört kreativt och Pontus menar att den situation man är i på 

något sätt kan driva fram innovation, att nöden är uppfinningens moder. Det betyder att det 

nödvändigtvis inte behöver vara så att stora finansiella resurser i ett företag är förenligt 

med ett bättre innovationsklimat. Även Arthur delar den uppfattningen då han säger att 

kreativitet ofta föds under tuffa former, inte när man har överflöd. Det är ett bevis på att 

ledningen kan bidra oerhört mycket till utvecklingen av innovativa organisationer bara 

genom sitt förhållningssätt till innovation. 

 

Deschamps (2005) argumenterar också för att ett av de sex karaktärsdragen är att ledaren 

har förmågan att skapa en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Det kan också kopplas 

till Bharadwaj och Menon (2000) som menar att ledningen måste formalisera sin 

inställning och sina tekniker till kreativitet för att generera innovation. Deschamps (2005) 

menar vidare att den innovative ledaren kan uppfattas som krävande, något som vi upplever 

stämmer med våra VD:ar. Jonas på JayCut nämner exempelvis att han är hård på just vilka 

deadlines han ska vara hård på. Arthur och Pontus framhåller vikten av att man måste vara 

tydlig med vad misstag är och att man får göra en rimlig nivå av misstag. 

 

Avslutningsvis uppmärksammas det av samtliga VD:ar att ledningen måste ha en god 

grundinställning till innovation och hur företaget ska jobba med det. De fyra VD:arna tar 

med respektive företag innovation på största allvar, varför också alla fyra bedöms ha varit 

så framgångsrika inom sina områden. Det gäller naturligtvis även att inte enbart ha 

innovation på agendan eller som en värdering och låta det stanna därvid.  

 

Det verkar viktigt, och det är något de pratar om, att agera utifrån sina värderingar och att 

leva sina värdeord. Häri ligger också utmaningen för ledningen när det gäller 

förhållningssätt till innovation och hur ledningen kan bidra till innovativa organisationer. 

Att ta steget från att ha innovation på agendan och som ett värdeord till att verkligen bygga 

strukturer och aktiviteter som främjar innovation. 

5.3 Mekanismer som styr innovation 

 

Essentiella faktorer som framkommit genom samtliga intervjuer är vikten av att ledningen kan 

erbjuda sina medarbetare ett sätt att kanalisera de idéer som uppkommer på såväl daglig basis som 

mindre ofta. 

 

Betsson har framgångsrikt implementerat ett forum, som kan liknas vid en strukturerad process, där 

medarbetarna inspireras till bra idér, i tävlingsform: 

 

”Mekanismen som vi sätter på plats för att stimulera idéer, den var väldigt bra, väldigt effektiv. Vi fick 

mycket mer idéer än vad vi hade hoppats på. Den är jag lite stolt över. Den är egentligen ganska så ny.  
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Pontus betonar vidare vikten av att ha ett system implementerat allteftersom företaget 

växer: 

 

”Vi har konstaterat att vi har ett innovativt klimat som vi har byggt upp. Vartefter vi blir större och större så 

spårar det ur för att man inte kan fånga upp allting. Då fick vi sätta strukturen för hur vi fångar upp det.”  

  

Betsson har även följt linjen som förespråkas av Ahmed (1998), som argumenterar för att det är 

fundamentalt för ett företag att utveckla ett system som inspirerar de anställda till att vara kreativa 

och få utlopp för sin innovativa förmåga.  

 

Det är således nödvändigt för företagsledningen att implementera ett system för detta, exempelvis 

ett forum, eller via mer informella kanaler, som JayCut där Jonas undantagslöst håller fast vid att de 

har dagliga möten, då såväl idéer fångas upp och ges feed-back på, som andra ämnen som 

uppkommit. JayCut strävar efter en så platt organisationsstruktur som möjligt, och detta torde vara 

ett sätt, genom att inbjuda samtliga på kontoret till att redogöra för den dagliga aktiviteten, men 

även för att ta del av varandras projekt. 

 

 […] vi avhandlar det som kommer upp på våra möten varje dag och diskuterar idéer, man brukar ha svårt att 

hålla inne på sådant.” 

 

Arthur på Björn Borg berättar att ett forum är på väg att implementeras i organisationen för att 

skriva in nya idéer och förslag. De använder sig likt JayCut, regelbundet av informella idémöten, 

innovationsfrukostar, då en specifik fråga eller tanke tas upp: 

 

” […] då delar vi upp oss i spontana grupperingar som får komma med tankar, idéer och förslag som sedan 

presenterar kortfattat för hela gruppen.” 

 

På Booli delas idéerna in i olika stadier, genom ett enkelt system som utvecklats så att 

medarbetarna även får en feedback på sina upplagda idéer. Booli bjuder även in 

utomstående till idégenerering - Anders berättar med entusiasm om deras utvecklardagar, 

hackathons:  

 

” […] folk är välkomna att komma in och så kör vi en heldag där man bara får utveckla i princip vad man vill 

och där har vi sagt att det behöver inte gynna Booli utan gör precis vad du vill. […] Några av våra mest 

framgångsrika projekt har kommit till på den vägen.” 

 

Att utnyttja och implementera den här typen av mekanismer och informella system för att 

fånga upp idéer, är direkt förenligt med Bharadwaj och Menon (2000), som belyser vikten 

för ledningen av att hitta tekniker för att på så sätt generera kreativitet och innovation, 

något vi sett exempel på i dessa företag. 
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5.4 Förhållningssätt till misstag 

 

Först och främst kan man konstatera att Arthur på Björn Borg och Pontus på Betsson är 

inne på samma linje vad gäller misstag. Det gäller att våga ställa krav, vara tydlig med 

vilka riktlinjer som gäller och vilka misstag som är accepterade att göra. JayCuts Jonas 

fokuserar på vilket ansvar personen tar som har begått ett misstag och det är även förenligt 

med Arthurs uppfattning, som nämner en av Björn Borgs grundvärderingar, att vara 

ansvarstagande. Anders på Booli menar att det inte är ett självändamål att söka misstag. 

Istället arbetar man med att uppmuntra initiativen. Ser man till Leavy (2005) och hans 

studie anser han att företag inte tar tillvara på den innovativa potential som finns 

inneboende i företaget. Med den inställningen som Booli har finns det stor chans att just 

denna potential får utlopp eftersom de idéer som uppkommer uppmuntras. Pontus på 

Betsson sammanfattar enligt följande: 

 

”Det finns ingen som blir utskrattad för en idé. Det är bara att ösa på.” 

 

Det kan kopplas direkt till Ahmeds (1998) studie där det just argumenteras för att 

diskussioner om så kallade ”dumma idéer” ska tillåtas. Även Arthur menar att det är tillåtet 

att komma med fel idéer för annars vågar man inte komma med några idéer alls. Att det 

kan uppkomma misstag är kanske något man får ta i beaktning. Jonas på JayCut ser det på 

följande sätt: 

 

”Misstag kommer lite naturligt av innovation. Om man går på mark man inte trampat innan finns det risk att 

man går fel.” 

 

Att ha ett tillåtande klimat där de anställda uppmuntras av ledningen att komma med idéer 

förefaller vara väldigt viktigt för att få fram innovationer. Anders menar att det måste vara 

lite ”dagdrömmarstyle” på vissa idéer och då är det naturligtvis viktigt att personen som 

lagt fram den idén inte blir kritiserad från alla håll och kanter.  

 

Leavy (2005) illustrerar i sin studie ett exempel med företaget 3M där man frågar vad man 

lärde sig av misstaget istället för varför man misslyckades. Jonas är inne på samma linje 

och menar att det viktigaste är att man lär sig av de fel som görs och ser till så att de inte 

händer igen. Där finns även medhåll från Deschamps (2005) som menar att det är viktigt att 

ha acceptans av risker och misstag men även att kunna dra lärdom av dessa. Denna 

inställning avseende misstag, utmärker två av sex karaktärsdrag för ledare som 

framgångsrikt drivit och initierat innovationsprocesser inom sina organisationer. Även 

Ahmed (1998) är inne på samma linje i sin studie då han menar att misstag ska accepteras, 

inte straffas och att de anställda måste få experimentera, pröva saker och misslyckas. 

Pontus på Betsson menar att när någon kommer med en dålig idé kan det knappast kallas 

för ett misstag eller att det överhuvudtaget finns någon möjlighet att göra misstag när det 

handlar om innovationer. 

 

Förhållningssättet till misstag går i linje med ledningens förmåga att få sina anställda att 

känna sig trygga i sitt arbete. Arthur lägger mycket fokus på ansvar och att det måste vara 
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kristallklart med vad som förväntas av de anställda, samt vad de ska göra. På Booli talas 

det mycket om initiativ och vikten av att dessa uppmuntras. Pontus på Betsson framhåller 

avstämningar som något viktigt för att skapa trygghet. Det finns strukturer där det ges 

second opinion och forum där idéer kan bollas och få stöd. Avstämningarna fångar upp 

många möjliga misstag och de misstag som trots detta sker kan avhandlas genom att 

personen åtminstone hade stämt av det med sin chef innan. Anders på Booli är av samma 

uppfattning och menar att det är mycket viktigt med tidig feedback i innovation, men även 

att man ifrågasätter varandra: 

 

”Om man pratar om idéer till exempel. Så fort jag säger någonting så vet jag ju att det kommer att ifrågasättas 

från olika 40 vinklar och det är ganska kul. Så håller man på och slipar varandra.” 

 

Jonas pekar på transparensens betydelse, vikten av mycket dialog och en platt organisation:  

 

”Eftersom vi växer är en av mina största utmaningar just nu är att hitta balansen mellan styrning, men inte 

mer hierarki för det. Få in styrningsprocesser utan att dämpa äganderätten och innovation, att de får röra sig 

fritt.”[…]”Att folk vågar påpeka fel, att inte ledningen måste sitta med det, det tror jag är extremt viktigt. Att 

folk inte är rädda att ta upp vad som inte funkar.” 

 

Det är något som Ahmed (1998) också argumenterar för då han menar på att det är viktigt 

med deltagande och att många åsikter ventileras och tas i beaktande. Han förespråkar en 

icke-hierarkisk uppbyggnad precis som Jonas var inne på med JayCuts platta organisation. 

Trygghet har också att göra med hur misstag hanteras längst vägen. Jonas menar att om han 

skulle skälla ut en person offentligt inför de andra medarbetarna skulle det hämma 

innovationen, folk skulle inte våga gå utanför sina ramar. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en balansgång mellan att å ena sidan 

tillåta de anställda att experimentera och göra misstag och å andra sidan vara tydlig med att 

det är ett begränsat antal misstag som tillåts att göras. Att ha en tillåtande kultur främjar 

innovation och lägger grunden till att innovativ potential frigörs. Samtidigt är det behäftat 

med risk för företagen att tillåta mycket idéer och lägga resurser på projekt som kanske inte 

alltid leder till någon innovation i slutändan. De två större av våra företag, Björn Borg och 

Betsson, är överens om att det kanske finns en liten snedvriden bild av misstag. Arthur 

menar att det har blivit så farligt med att vara tydlig med vad som förväntas. Pontus vänder 

sig emot ett gammalt talesätt: 

 

”Det är väldigt vanligt att man säger att det är högt i tak, alla får göra misstag, det är bra. Men det tycker inte 

jag. Man får göra ett begränsat antal misstag och misstag av begränsad omfattning. Annars så funkar det 

inte.” 

 

De två mindre företagen, Booli och JayCut, kanske har en lite mer avslappnad inställning 

till misstag och framhäver att det är viktigt att se till så att de anställda vågar ta initiativ 

samt hur processen ser ut för att behandla ett misstag. Generellt sett har alla fyra företag en 

tillåtande kultur där det ska vara tillåtet att komma med ”fel idéer”. 
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5.5 Förhållningssätt till belöningar 

 

Vad man kan konstatera efter intervjuerna är att Betsson är det företag som arbetar mest 

med belöningar i den klassiska bemärkelsen. Det är också det företag som tydligast har en 

uttalad positiv inställning och ett utarbetat system för att arbeta med belöningar. Även 

Björn Borg arbetar med belöningar i form av att Arthur skickar hem en flaska champagne 

och en fruktkorg eller en god ost för att tacka någon som gjort ett bra jobb. Arthur tycker 

dock att strukturen för det hela hade kunnat vara än bättre. Det är tydligt att det är de två 

större företagen som arbetar mest med belöningar och som har strukturer, eller något som 

kan liknas vid strukturer, för det. Pontus på Betsson: 

 

”Vi gillar korta belöningar och punktinsatser och väldigt kort responstid mot att man gjort saker. Snabba 

bonusar, snabb feedback på om man gjort något bra och gärna belöningar. Vi jobbar mycket med det där.” 

 

Att det är Betsson och Björn Borg som arbetar mest med belöningar är inte överraskande. 

De är större än Booli och JayCut och är dessutom börsnoterade. Belöningar tycks vid en 

första anblick vara en fråga om resurser, i synnerhet då det gäller så kallade yttre 

belöningar som löneförhöjning, bonusar eller aktier (Ahmed, 1998).  

 

Ahmed (1998) menar dock att innovativa företag oftare använder sig av personliga inre 

belöningar som att VD tackar en anställd personligen eller att en anställd får ett pris eller 

någon slags trofé. Av den anledningen behöver belöningar inte vara en fråga om just 

resurser utan snarare om uppmärksamhet och tid, varför företagets storlek inte behöver ha 

någon koppling till hur framgångsrikt ett belöningssystem kan tillämpas. Ahmed (1998) 

argumenterar för att det är viktigt att det ges respekt för idéer som befinner sig i ett tidigt 

stadium. Boolis VD Anders är även inne på den linjen: 

 

”Hantera alla idéer som relevanta, lyssna, ge feed-back, hur tänkte du här, det är ofta det som folk uppskattar 

mest.” 

 

Jonas på JayCut talar också om uppmuntran och om erkännande inför samtliga medarbetare 

när en medarbetare gjort något bra, för att visa att han uppmuntrar personer. Det har 

ingenting med monetära belöningar att göra utan handlar istället om att VD ser de anställda 

och ger uppmuntran och beröm när det finns tillfällen att göra det. 

 

Någonting som Ahmed (1998) framhåller i sin studie, är att det finns ett större kreativt 

tänkande och handlande om de anställda motiveras av inre belöningar snarare än yttre. 

Huruvida Betsson lägger sin tyngdpunkt på yttre/inre eller båda typen av belöningar låter vi 

vara osagt, men intrycket man får är att företaget arbetar en del med yttre belöningar. Något 

som visat sig mycket framgångsrikt för företaget, som har en mycket innovativ miljö där 

många idéer florerar. Detta motsäger då Ahmed (1998) som i sin studie menar att de inre 

belöningarna sägs vara det som gynnar innovation på bästa sätt. Betsson vill verkligen visa 

alla på företaget när de är nöjda med någons arbete: 
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”Vi försöker hylla personer som kommer med innovationer och sånt. Om någon vinner ett pris ska det synas. 

Folk ska läsa om det han vann si och så mycket […] eller en sån resa eller vad det nu är för någonting.” 

 

Yttre belöningar främjar ett tävlingsbeteende som stör relationerna på arbetsplatsen enligt 

Ahmed (1998). Frågan är om det är så dåligt att de anställda lite grann tävlar mot varandra 

för att försöka vinna ett pris i form av exempelvis en resa. Det kan snarare verka som en 

morot och även sporra de anställda på så vis att de har någonting extra att sträva efter. 

 

Kanske är det trots allt inte så svart eller vitt som Ahmed (1998) vill få det till. Det är fullt 

möjligt och även ganska sannolikt att yttre och inre belöningar lämpar sig olika beroende 

på hur företaget ser ut organisationsmässigt, storleksmässigt och även hur den specifika 

situationen ser ut just för tillfället. Det säger sig självt att en idé som på något sätt leder till 

en stor förbättring för företaget rättfärdigar en större belöning i form av exempelvis bonus 

eller en resa. Är det en mindre idé som har att göra med exempelvis en vardagsförbättring 

på kontoret kanske det räcker med att VD tackar personen ifråga. 

 

Oavsett vilken av belöningsformerna företaget väljer att arbeta med står det klart att 

ledningen har en viktig roll att spela i samband med belöningar som i slutändan kan bidra 

till att stimulera en innovativ miljö. Avslutningsvis är det heller inte alltid helt enkelt för 

företag att veta exakt vem som ska belönas. Anders på Booli poängterade att nästan allt 

som byggs på företaget tas fram i interaktioner mellan flera individer, och avslutar med ett 

djärvt uttalande: 

 

”Apropå belöningar, jag hörde en fantastisk grej, om att man betalar dem som slutar för att behålla dem som 

är passionerade… Det är nog snarare det […] kärnan till att vi inte gör det är att de inte skulle ta in lika 

mycket feed-back. Under en annan ledning i en annan fas så är det svårt att förutsäga vilka behov vi har då 

om vi måste göra någon konstgjord andning.  Det man skulle kunna göra då, hellre är att fira lanseringen, att 

fira att saker och ting fungerar som vi vill.” 

6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser i samband med den avslutande 

diskussionen. Detta följs av en kritisk granskning och förslag på vidare studier. 

6.1 Avslutande diskussion 

 

Det har uppmärksammats att företagsledningen har en avgörande roll i att framgångsrikt 

driva innovation inom organisationer. Däremot är det mer omtvistat på vilka sätt detta skall 

ske. Vi tror att en nyckel till detta är att skapa ett innovativt klimat, för att detta i sin tur 

främjar idérikedom.  
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Inledningsvis kan konstateras att karaktäristiskt för samtliga ledare vi har intervjuat, inom 

innovativa företagsmiljöer, är en stor nyfikenhet på såväl människor överlag som på sina 

medarbetare. Samtliga intervjuade ledare visar inte bara ett starkt engagemang för 

medarbetarna och sitt företag, men arbetar även mycket med att kommunicera ut sin vision 

om innovation inom företaget.  

 

Det som genomsyrar dessa företagsledares handlande är deras kommunikativa skicklighet. 

Det är en tydlig kommunikation, oavsett om det avser ris eller ros.  De fem områden vi har 

hittat som förefaller betydelsefulla avser sätt för hur en ledning kan agera för att bidra till 

att utveckla ett innovativt klimat, och därmed förutsättningar för att skapa och underhålla 

innovativa organisationer. Åtgärdena är sådana som ledningen aktivt kan göra insatser 

kring, i syfte att höja sin organisations innovativa potential.  

 

Resurser av monetär karaktär är inte något som har uppmärksammats som avgörande för 

hur väl ledningen kan bidra till en innovativ organisation. Det är snarare 

uppfinningsrikedomen och företagsledarens engagemang som sätter gränserna. Det är lätt 

att få uppfattningen att det måste anställas oerhört kreativa människor för att komma in och 

höja innovationsnivåerna på företaget.  

 

Vad det egentligen handlar om är att uppmärksamma den potential som redan finns bland 

medarbetarna på företaget och försöka förvalta och förfina den. Pontus Lindwall, VD på 

Betsson, tillika en av våra intervjupersoner, med mångårig erfarenhet av att arbeta 

metodiskt med innovation, flaggade för att det är en långsiktig process att skapa ett klimat 

där innovation är en del utav verksamheten. Det finns inte något enhetligt gyllene recept att 

tillgå för att helt säkert bygga en innovativ organisation. Det varierar från fall till fall med 

avseende på exempelvis organisationens storlek och därmed vad man har möjlighet till att 

realisera. 

 

Däremot finns det ett par små, och några litet större saker, som vi har lyckats utröna och 

som bör tas i beaktande av ledningen för att bygga så bra förutsättningar för en innovativ 

organisation som möjligt. Bland dessa är att det måste finnas en mekanism på företaget 

som fångar upp alla de idéer som uppstår så att dessa inte går om intet. Mekanismen måste 

också uppmuntra till att det ska vara värt att dela med sig av sin idé, exempelvis genom att 

ledningen belönar goda idéer. Huruvida det bäst främjar ett innovativt klimat och släpper 

lös innovativ potential med en resa eller en klapp på axeln låter vi vara osagt.  

 

Vi tycker det är för långt att gå genom att helt döma ut så kallade yttre belöningar. Ibland 

kan det räcka med ett erkännande från arbetskollegorna eller ett personligt tack från VD 

och ibland kan en resa vara den perfekta sporren för de anställda. 

 

Klimatet måste i sin tur vara av en tillåtande natur så att de anställda vågar lägga fram sina 

idéer utan risk för att bli utskrattade eller kritiserade av andra. Idéer i det första stadiet är 

sannolikt ofta befängda, varför ledningen måste ha tålamod och behandla alla idéer som 

relevanta och med stor respekt. Det måste i sin tur vara klart och tydligt att innovation 

förväntas vara en del av de anställdas arbete. De ska tänka innovation i allt de gör och att få 
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dem att göra det underlättas av att VD själv föregår med gott exempel och har samma 

inställning till innovation.  

 

Att ha VD:n med i själva innovationsprocesserna som någon slags domare som ger 

feedback är av stor vikt då det är ett stort symbolvärde i att VD verkligen uppmärksammar 

och ser de idéer som kommer till ytan. 

6.2 Kritisk granskning och vidare studier 

 

Vi är väl medvetna om att ännu fler intervjuer hade förgyllt den här uppsatsen. Så här i 

efterhand har vi också upptäckt att det är behäftat med en del svårigheter vid den 

empiriska- och teoretiska analysen när man, som i vårt fall, har valt företag som är olika 

stora. Vissa av våra frågor lämpar sig bättre för stora företag vilket gör att det fokuseras på 

andra saker i svaren från de mindre företagen. Av förklarliga skäl har företagen också olika 

prioriteringar beroende på storlek och vilken situation företaget befinner sig i. Allt det här 

försvårar i sin tur att ställa empirin från de olika företagen direkt mot varandra. Det var 

enklare att se mönster mellan Björn Borg och Betsson respektive Booli och JayCut. Därför 

skulle ett urval bestående av enbart små Gaseller med ett visst intervall av anställda kunna 

vara en idé. Eller att enbart företag av Björn Borg och Betssons storlek väljs ut. Där finns 

dock risken att man går miste om närheten till ledningen eftersom det inte alltid är så lätt att 

få till intervjuer med VD som oftast är väldigt upptagna. 

 

Något annat vi märkte var att vi hade någon teori/studie som vi i slutändan inte tyckte 

bidrog med något till vår uppsats. Vi är vidare medvetna om att de företag vi valt formar 

studien och det är fullt möjligt att den hade sett annorlunda ut om vi hade valt andra 

företag. Ett förslag på vidare studier är att man, förutsatt att man har mer tid på sig, tar 

studien ett steg längre och även tittar på våra frågor utifrån ett medarbetarperspektiv. Det 

skulle vara intressant att se om de anställda uppfattar det på samma sätt som ledningen och 

om de tycker att sin ledning verkligen lyckats med att bidra till en innovativ organisation. 

Ett annat förslag är att göra en teori utifrån all den empiri som vi samlat in. Vi har en 

gedigen empiri som säkerligen skulle kunna bidra till att utveckla en intressant teori. 
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Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Bilaga 1 

- Intervjuguide till ledare  

  

Intervjufrågor:  
 

Inledning 

 

1. Berätta lite kort om er affärsidé och hur organisationen är uppbyggd (antal anställda/ 

finns ni i andra länder?) 

 

Förhållningssätt till innovation 

 

2. Hur ser du allmänt på begreppet innovation? Är det något som ofta diskuteras på 

företaget? 

 

3. Hur ser själva händelseförloppet normalt ut från det att en medarbetare kommer med en 

idé till att den verkställs och leder till förbättring för företaget? 

 

4. Vad gör du i ledningen för att aktivt visa att kreativitet/innovation är något som är 

viktigt? 

 

5. Anser du att innovation är en del av medarbetarnas arbete? 

 

Mekanismer som styr innovation 

 

6. Hur pass mycket frihet ges medarbetarna när det kommer till innovation? Vill ni styra 

era medarbetares riktning eller låter ni dem ha mycket egen tid att vara innovativa på? 

 

7. Har ni någon speciell mekanism eller ett forum på företaget som har som syfte att fånga 

upp idéer? 
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Förhållningssätt till misstag 

 

8. Hur ser du på när en medarbetare gör ett misstag? Hur stort utrymme finns det till att 

göra misstag på företaget? 

 

9. Hur gör du för att dina medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete? 

 

Förhållningssätt till belöningar 

 

10. Belönas på något sätt en medarbetare som kommit med en bra idé? 

 

Kommunikation kring innovation 

 

11. Hur ser kommunikationen ut i företaget? Är flödet nedåt såväl som uppåt? 

 

12. Skulle en medarbetare med en bra idé i princip bara kunna gå in på ditt kontor och dela 

med sig av den? 

 

Rekrytering 

 

13. Hur rekryterar ni nya medarbetare? Försöker ni aktivt att hitta särskilt innovativa 

människor. Vikten av gemensamma värderingar? 

 

14. Något annat du skulle vilja tillägga? 
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   Bilaga 2 

- Intervjusvar från ledare 

Anders Kyhlstedt, VD Booli 

 

Förhållningssätt till innovation 
 

Hur ser du allmänt på begreppet innovation? Är det något som diskuteras inom 

företaget? 

 

”Jag tror att alla är på det klara med att vi är ett bolag i konstant förändring... så är det ju verkligen, 

och det ligger väl lite i start-upens natur att man faktiskt hela tiden måste utvecklas och att visionen 

fortfarande är större än det men faktiskt redan har åstadkommit.” 

 

”Även om man kan vara stolt över det och fira det […]och däri så blir ju blir innovation mer 

naturligt än om man har en stolt historia att luta sig tillbaka på […] så är det inte riktigt för oss, vi 

har värderingar som vi vill agera utifrån egentligen och sen agerar vi utifrån dem kan man säga.” 

 

”[…] Hur vi jobbar med innovation, i början försökte vi planera väldigt lång framåt i tiden, och det 

höll inte av flera orsaker. Vad vi har lärt oss är att när man jobbar med produkterna så kommer det 

väldigt mycket idéer, stora som små och det är viktigt att hitta processer för att fånga upp, utvärdera 

och kvalificera dem så det är något vi har arbetat väldigt väldigt mycket med, itererat över och 

försökt hitta var fastnar det och så vidare.” 

 

”[…] Vi har väldigt enkla system, som om du får en idé, skriver du upp den och klassificerar den 

bara lite och vi säger skriv inte mycket bara som minnesanteckning. Vi har ett system för att 

implementera alla de här idéerna och en ansvarsfördelning, vem ska fånga idéerna, när den väl har 

skrivits ned och hantera den. Kör vi på go eller väntar vi?” 

 

Så vem är det som fattar dem besluten om vilka idéer som kommer att fullföljas? 

 

”När vi började bolaget så trodde jag att jag visste mycket mer än vad jag gjorde och det gjorde nog 

alla andra också, så i början var vi inte så ödmjuka inför varandras perspektiv utan alla kände att du 

förstår ju inte egentligen vad som är bäst, typ...sen har man ju fått lära sig ett par gånger att jag hade 

fel liksom och det har lett till att det är viktigt att man skapar utrymme […] att man har roller, att 

man får specialisera sig liksom men samtidigt också att man får en förankring i bolaget.” 

 

”Som det funkar hos oss, alla skjuter in idéer, vi har ett produktteam som består utav två personer, 

där en tänker lite mer visionärt och en som tittar mer på själva genomförandet. Dom ansvarar för 

gallringen av idéerna kan man säga... jag är med i ganska stor utsträckning där också och ställer 

frågor om hur dom har tänkt och ibland så leder det till en förändring och ibland så gör det inte 

det.”   

 

Mekanismer som styr innovation 
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Får de alltid feedback på idéerna?  

 

”Det är nog lite utopi tror jag, i alla fall i vårt fall, att säga att alla alltid får det. Men numera så är 

det faktiskt så för att vårt system är byggt så att när man har gjort en placering, agerat på det 

egentligen, så får man att mail utav systemet som säger att nu har det skett, som är ganska intressant 

och det gäller även buggar och sådana grejer. Men vad som är viktigt där är egentligen våran 

storsamling, det har vi väldigt ofta, varannan vecka på torsdagar, eftermiddag, kväll så träffas vi 

och käkar middag, snackar visar vad är det som händer och när det finns behov så lyfter vi 

frågorna… okej vi har de här olika strategiska inriktningarna, och sen få folk ställa frågor. Det är 

inte alltid att frågan går ut och vi gör allting demokratiskt men man har möjlighet att ifrågasätta 

inriktningen – det är viktigt - och det gör man också. I och med att man har fått chansen att 

ifrågasätta så är det förankrat i större utsträckning och det har varit väldigt värdefullt för 

innovation… jag tror det är väldigt viktigt att man känner att man har en chans att påverka.” 

 

Är det en del av medarbetarnas arbete när det kommer till innovation? Styra/egen 

tid? 

 

”Jag tror att vi vill ha ett visst mått av helt ostyrd fritid men sen vill vi att merparten av vår 

innovation ska ligga i linje med vår inriktning.”  

 

”[…] Man kan säga såhär att så fort någon får en idé har man alltid ansvar att sammanfatta den och 

skicka in, och sen får man ju dela in idéer i olika stadier […]den här ostyrda delen yttrar sig mest i 

att folk jobbar lite kvällar och har ganska kul, och så har vi hackathons där folk är välkomna att 

komma in och så kör vi en heldag där man bara får utveckla i princip vad man vill och där har vi 

sagt att det behöver inte gynna Booli utan gör precis vad du vill. […] Några av våra mest 

framgångsrika projekt har kommit till på den vägen.” 

 

Förhållningssätt till misstag 
 

Hur ser du på misstag?  

 

”Det är någonting som har förändrats väldigt mycket i vår organisation, den tid vi har jobbat. Man 

kan väl säga att det beror lite på hur man ser på det. Om man pratar om idéer till exempel. Så fort 

jag säger någonting så vet jag ju att det kommer att ifrågasättas från olika 40 vinklar och det är 

ganska kul. Så håller man på och slipar varandra.” 

 

”[…] Det handlar ju mycket om tidig feedback tror jag i innovation. För vissa idéer då måste du 

vara liksom lite dagdrömmarstyle liksom och då kör vi hackathons och så lite sådana forum. Vi kan 

köra lite workshops i Knesset… go nuts liksom.”  

 

”Självfallet så tror jag att vi ska undvika misstag, men det att söka misstag ser jag inte som ett 

självändamål, men att vårda personer så att dem vågar ta initiativ, det är väl kanske det snarare som 

vi jobbar på, att uppmuntra initiativen.”  

 

Hur gör ni för att de ska känna sig trygga i sitt arbete?  
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”Vi pratar väl regelbundet om initiativ, vi uppmuntrar dem och försöker prata med personer, men 

även offentligt, bra jobbat, mer specifikt att det var bra att du gjorde det här... bra att du tog tag i det 

här, det vet vi ju alla att det borde vi ha gjort någonting åt.”  

 

”En fråga, jag vet inte om den kommer sen… men det är en av dem viktigaste också som jag ser det 

också, det är ju att bolla mellan större och mindre innovationer. Jag kan tänka mig att det är lite 

olika, det finns ju den här klassiska liknelsen, att du antingen kan såga ett träd eller så kan du slipa 

sågen… du har alltid dom två valen egentligen. Om du då sågar av en massa träd då får du direkt 

rewards. Men i längden om du inte slipar lite ibland då blir det panik, för du har lagt upp en 

förväntan på att du ska producera och så kan du inte leva upp till den helt plötsligt. Det är väl ett 

perspektiv på innovation tycker jag, du behöver ett visst mått av att slipa sågen för att kunna öka 

produktionsförmågan. Innovation är ju också risk. Där står bolagen alltid i ett dilemma, ska man 

satsa på större innovation, större förändringar, eller ska man förfina det man har.” 

 

”Båda kan ju leda till olika typer av innovationer. Vår lärdom har varit att det finns ett behov av 

båda. Att det är viktigt att balansera dem på ett bra sätt.”  

 

”Det är väldigt, väldigt svårt att veta vad som skapar långsiktigheten och största användarnyttan. I 

slutändan är det det, vi är ute efter.  Jag kan uppleva det som att om vi inte hade satsat på större 

förändringar ibland, då hade det varit fel val och självfallet de små förändringarna kan man inte 

räkna bort heller, det är också väldigt mycket.” 

 

Tror du att det kräver olika typer av ledarstilar?  

 

”Potentiellt olika ledarstilar, nu är det ju så att vi inte är 500 personer, men det man kan konstatera 

är att större förändringar har ju förstås en större tröghet kopplad till sig och där finns det ju 

klassiska State of emergency lägen som man behöver gå in i för att kunna trigga det. Alternativt, vi 

har kunnat trigga det genom State of really fun kan man säga[…].”  

 

”Det är någonstans när du går in där som du ser beredskapet i stort i bolaget. När det är emergency, 

har du då ett kapital, ett engagemangskapital eller vad det nu kan vara som gör att de känner att de 

vill rulla upp ärmarna och jobba hårt eller känner de bara att jag skulle ju hem… så om du inte har 

vårdade relationer vid State of emergency, då tror jag att det är stor risk att man tappar anställda.” 

 

Förhållningssätt till belöningar 
 

Belönas på något sätt en medarbetare som kommit med en bra idé? 

 

”Nästan allt vi bygger tas fram i interaktioner mellan flera individer, jag känner inte som vår 

organisation är riggad nu, att det skulle vara en bra idé.  Det skulle kunna leda till att man håller på 

idén att man inte tar in feed-back, att det är ens egen innovation.” 

 

”Apropå belöningar, jag hörde en fantastisk grej, om att man betalar dem som slutar för att behålla 

dem som är passionerade.  Det är nog snarare det […] kärnan till att vi inte gör det är att de inte 

skulle ta in lika mycket feed-back. Under en annan ledning i en annan fas så är det svårt att 
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förutsäga vilka behov vi har då om vi måste göra någon konstgjord andning.  Det man skulle kunna 

göra då, hellre är att fira lanseringen, att fira att saker och ting fungerar som vi vill.” 

 

”Hantera alla idéer som relevanta, lyssna, ge feed-back, hur tänkte du här, det är ofta det som folk 

uppskattar mest.” 

 

Kommunikation kring innovation 
 

Hur ser kommunikationen ut i företaget?  

 

[…]”Det är ju populärt med storytelling i företagsvärlden. Jag tror det är viktigt internt 

också, att varje period blir ett kapitel som man sammanfattar, vad har vi åstadkommit, vad 

ska vi göra nu och varför är det viktigt.”  

 

”Om man går tillbaka till sågenliknelsen, att man har regelbunda perioder av kraftfulla tag, 

state of emergency, men också tider utav återhämtning, det tror jag är viktigt.  I princip alla 

tekniker som finns tror jag är poänglösa utan hållbara värderingar.”  

 

”Det finns ju tekniker för att lyssna, men om du struntar i vad andra tycker så kommer det 

att lysa igenom och vara värdelöst på sikt… det kommer att kännas väldigt ihålligt och 

väldigt falskt.”  

 

Något annat du skulle vilja tillägga? 

 

”Som vi har diskuterat här med innovationer, det är ju en balans. Å ena sidan så ska man ha 

höga krav men å andra sidan förlåtande och uppmuntrade, så ibland är det kvaliteten i 

relationen som är grunden, att det finns en bra relation i grunden, att leda efter värderingar 

som är hållbara är väldigt viktigt för den långsiktig innovationsförmåga.”  

 

 

 

Arthur Engel, VD Björn Borg 

 

Förhållningssätt till innovation 
 

Hur ser du allmänt på begreppet innovation? Är det något som ofta diskuteras på 

företaget? 

 

”Innovation är en av våra fem värderingar. Våra värderingar är att vi ska vara öppna, innovativa, vi 

ska vara passionerade för det vi gör, vi ska vara business smart och vi ska vara ansvarstagande.” 
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Anser ni att innovation är en del av medarbetarnas arbete? 

 

”Jag tycker det är viktigt att det är allas ansvar. Det kan bli tokigt om man har en separat avdelning 

eller ett separat gäng för innovation för då blir risken den att då kan alla andra säga att då behöver 

inte jag tänka på den frågan för det gör ju någon annan. Det måste ligga i generna och i kulturen 

och i företaget att innovation är en fråga som alla helst ska ha på näthinnan.” 

 

Mekanismer som styr innovation 

 

Har ni någon speciell mekanism på företaget som har som syfte att fånga upp idéer? 

 

”Det har vi inte. Vi har inte heller ens ett intranät utan det håller vi på och skapar och det ska 

förhoppningsvis lanseras i augusti. Man kan ha en innovationsbrevlåda där man kan skriva in saker 

och komma med idéer. Behöver inte vara en brevlåda utan ett forum för nya idéer.” 

 

”Vad vi däremot har lanserat sedan ett år tillbaka är s.k. ”innovationsfrukostar” – det vill säga att vi 

då och då ordnar en fredagsfrukost där en specifik fråga eller tanke tas upp av en avdelning – t.ex. 

synpunkter runt ett namn på en kollektion, ny förpackningsdesign etc. och då delar vi upp oss i 

spontana grupperingar som får komma med tankar, idéer och förslag som sedan presenterar 

kortfattat för hela gruppen.” 

 

Förhållningssätt till misstag 
 

Hur ser ni på när en medarbetare gör ett misstag? Hur stort utrymme finns det till att 

göra misstag på företaget? 

 

”Här måste man vara tydlig och ställa krav. Det här är dina arbetsuppgifter. Vi har fem värderingar 

och en av dem är ansvarstagande. […] på något sätt har det blivit så farligt att vara tydlig med vad 

misstag är, att man inte får vara tydlig med vad som förväntas. Det är kristallklart. Där får man inte 

heller vara otydlig.” 

 

Hur gör ni för att medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete? 

 

”Jag tror många människor känner sig trygga om de vet vilka ansvarsområden de har och de vet vad 

det är som gäller. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi har haft problem med det här för vi haft otydliga 

ansvarsområden. Ett otydligt ledarskap, otydliga former och förväntningar vad är det jag ska göra 

och vad är mina mål. Jag har varit här i ett och ett halvt år och det är en av de frågor vi jobbat med 

mycket. För annars trillar bollarna mellan stolarna. Det här är mitt ansvar och jag vet vad jag ska 

göra. Annars blir det väldigt lätt att det är någon annan hela tiden. På så sätt tror jag man känner sig 

trygg om man vet vad förväntningarna är på mig, vad det är jag ska göra.” 

 

Hur ser själva händelseförloppet normalt ut från det att en medarbetare kommer 

med en idé till att den verkställs och leder till förbättring för företaget? 
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”Vi har sagt att den som kommer med en bärande idé ska få åka ner till Afrika, vi har ett 

välgörenhetsprojekt i Afrika som vi jobbar med. Då skulle man kunna tänka sig att man uppmuntrar 

till genomförbara idéer på det viset. Men det har inte verkställs än och det är lätt hänt att det blir så 

för att vi är så uppe i det som måste ske här och nu och det är inget bra.” 

 

Förhållningssätt till belöningar 
 

Belönar ni på något sätt en medarbetare som kommit med en bra idé? 

 

”Vi är rätt bra på det. Då skickar vi hem en flaska champagne och en fruktkorg eller lite god ost och 

säger tack för ett väldigt bra arbete. Det är jag som måste gå i bräschen för den typen av känsla och 

medvetandegöra det som känns bra. Jag tycker det funkar. Strukturen för det hade kunnat vara ännu 

bättre.” 

 

Hur ser själva händelseförloppet normalt ut från det att en medarbetare kommer 

med en idé till att den verkställs och leder till förbättring för företaget? 

 

”Det ska vara tillåtet att komma med idéer och att det är tillåtet att komma med fel idéer för annars 

vågar man inte komma med några idéer alls. Vi har någonting vi kallar för innovationsfrukostar. Då 

lägger vi en frågeställning på bordet och alla i personalen får tycka till. Vad ska den här produkten 

heta? Eller hur tycker ni vi ska göra det här? Då kommer det upp en jäkla massa förslag.” 

 

Hur pass mycket frihet ger ni era medarbetare när det kommer till innovation? Vill 

ni styra era medarbetare mycket eller låter ni dem ha mycket egen tid att vara 

innovativa på? 

 

”Jag hoppas att vi ger dem tid. Men vad är tid? Man kan åka iväg och man kan sitta och jobba i 

grupper med grupparbeten så jag tycker att vi gör det. Av egen erfarenhet är jag inte säker på att 

idéerna alltid kommer precis när man just sitter i ett forum utan det är när man duschar eller är ute 

och springer eller gör något helt annat som de bra idéerna oftast har kommit.” 

 

”[…] min erfarenhet är också den att även om du ger tid så är jag inte så säker på att det kommer så 

många bra idéer i alla fall. Kreativitet föds oftast under tuffa former inte när man har överflöd.” 

 

Kommunikation kring innovation 
 

Skulle en medarbetare med en bra idé i princip bara kunna gå in på ditt kontor och 

dela med sig av den? 

 

”Det är en filosofi jag har. Jag är alltid tillgänglig. Oftast är problemet att man är rädd för att gå 

förbi sin chef. Det hör jag ofta. Jag tycker också att det är riktigt att man går den formella vägen för 

annars brakar en organisation ihop.” 

 

”När man talar om idéer så älskar jag när det kommer idéer för då finns det en passion, ett 

engagemang för det som vi håller på med. Jag får ofta sådana propåer eller förslag eller tankar som 
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kommer. Sen är man människa, ibland har man mer tid eller mindre tid eller mer begränsad i 

tillgängligheten. Jag har som devis att min dörr alltid är öppen. Jag brukar just använda den 

metaforen.” 

Pontus Lindwall, VD Betsson 

 

Förhållningssätt till innovation  

  

Hur ser du allmänt på begreppet innovation?  

 

”Innovation är, så som jag ser det, förmågan att komma med nya idéer för att vidareutveckla 

produkter eller erbjudanden. Vi tror att slaget om kunderna, det vinner man bättre med hjälp utav 

innovation än marknadsföring. Det är bara att titta på andra bra tjänster som Skype, Google och 

massor med grejer. De har inte behövt köpa särskilt mycket annonsering utan de har gjort 

innovativa lösningar som folk vill ha och då tar man marknadsandelar.”  

  

Är det något som ofta diskuteras på företaget?  

 

”Väldigt mycket. Eftersom vi har den synen i bolaget är innovation en grundpelare i hur vi ser att vi 

ska utveckla bolaget. Det är ett utav våra värdeord. Våra värdeord försöker vi pusha ut på olika sätt 

genom olika övningar. Men det är också att vi verkligen försöker leva våra värdeord. Vi försöker 

stödja innovation, och alla andra värdeord också, genom sättet som vi jobbar och genom särskilda 

aktiviteter.”  

  

Anser du att innovation är en del av medarbetarnas arbete? 

 

”Ja, absolut och det gör dem också. De här värdeorden är till för att de ska tänka på dem varje dag. 

De ska tänka innovation varenda dag.”  

  

Vad gör du i ledningen för att visa att innovation är något som är viktigt? 

 

”Det är en långsiktig process i att skapa ett klimat där innovation är en del utav verksamheten. Till 

exempel var vi på en konferens för ett par år sedan med precis hela bolaget. Då körde vi 

grupparbeten där vi tog folk som aldrig träffat varandra och satt ihop. De fick olika uppgifter och så 

fick vi in en massa svar från det där. Det kom riktigt bra saker ur det som vi också implementerat 

vissa utav. Vi tog fram folk och hyllade innovationer eller deras förslag, både höga och låga. Det 

tror jag är viktigt. Att man känner att det finns en öppenhet så att folk vågar slänga fram förslag 

som vid första anblicken kan låta helt galna.”   

  

[…]”Vi har märkt att det kan komma ett förslag som ger en sak och så kan det komma ett annat 

förslag som ger en viss sak. Men om man ser de två tillsammans kan det bli inte två utan tre just för 

att det är två innovationer som kompletterar varandra på ett bra sätt. Jag har jobbat länge och 

metodiskt med att främja att folk gör innovationer, att de lägger fram dem. Det finns ingen som blir 

utskrattad för en idé. Det är bara att ösa på.”  
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[…]”Jag tror att jag har en betydligt mindre andel av själva innovationstänket nu. Det är så det 

måste bli. Det är en ambition som vi har i bolaget. Innovationer ska spridas i organisationen och 

spridas ut. På det sättet har det lyckats.”  

  

Hur såg det ut 2002 när resurserna var mindre? 

 

”Då satte vi ihop folk i rummet och sa att nu är allt tillåtet. Vad gör vi? Man behövde ha mer 

intäkter. Då vart det väldigt kreativt. Då kunde det komma idéer som var väldigt aggressiva. Så det 

är klart att den situation man är i på något sätt kan driva fram innovation. Nöden är uppfinningens 

moder.”  

 

[…] när bolaget var mindre var det närmare från beslut till handling. Det gör att de som kom med 

innovationer då kunde se sin innovation lanserad två veckor senare och känna åh vad bra där kom 

den. Vad kul. Men nu när det är en stor verksamhet är processerna mycket mer komplexa. 

Kvalitetskraven är mycket högre. Om man får en idé nu kan den kanske vara lanserad om sex 

månader. Det gör att det blir lite längre avstånd från idé till att man får ett kvitto på om det var bra 

eller dåligt. Det är tyvärr inte optimalt. Men så blir det när man blir större för att man kan inte bara 

prova saker och ting hur som helst. Det är för mycket som står på spel.”  

 

Mekanismer som styr innovation  

  

Hur pass mycket frihet ges medarbetarna när det kommer till innovation?  

Vill ni styra era medarbetares riktning eller låter ni dem ha mycket egen tid?  

 

”Vi har ingen innovationstimme där de sitter och tänker. De får tänka när de vill. Sen om det är på 

arbetstid eller hemma det bryr vi oss inte om. När man tittar ut och ser hur folk jobbar då antar jag 

att det är nästan mest hemma de hinner tänka för man hinner inte så ofta sätta sig och klura på 

innovationer. Miljön är nästan för hektisk för att man ska kunna göra det också. Det händer så 

mycket hela tiden.”   

  

”Sen tror jag inte vi försöker styra dem att tänka i någon särskild riktning. Annat än att jag tror att 

alla som jobbar här är rätt väl medvetna om att vi hela tiden har en ekonomisk agenda i alla beslut. 

Det måste finnas en koppling till tillväxt och resultat och sådana saker. Annars är det ingen idé. Vi 

har ett forum för att fånga upp idéer som fungerar väldigt bra. De gäller att få dem att verkligen 

göra sig besväret att skriva ner dem och motivera dem. Om man får en bra idé ska man med hjälp 

utav de här strukturerna verkligen vilja föra fram den och sälja in den på ett bra sätt.”  

 

Vill du berätta mer om forumet?  

 

”[…] man kan säga att vi har en strukturerad process för det där som uppmanar folk till att de ska få 

bra idéer. Det är en slags tävlingsform som vi har där vi tar och samlar upp idéerna. Vi har ett 

forum med personer i olika nivåer som går igenom alla de här idéerna och betygsätter dem utifrån 

olika kriterier. Till exempel innovationshöjd, genomförbarhet, måste kunna se ett ekonomiskt värde 

av idéerna annars tycker vi det är meningslöst.”  
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”Utav ett stort antal idéer blir det kvar ett mindre antal som vi sållar ut som går till final kan man 

säga. Då får de personerna komma och presentera de här idéerna för den här gruppen på ett 

målande sätt. Sen efter det så utser vi en rangordning på de så är det fina priser. Det var en kille 

som vann en resa för två till Thailand med extra allt nyligen.”  

  

”Det är liksom en struktur för att uppmana folk att verkligen tänka innovativt i den mån man kan. 

Det är inte bara det utan det är hela miljön hur man jobbar, hur man sätter ihop olika grupper inom 

bolaget så man låter information flöda mellan olika avdelningar. Allt det är grejer som krävs för en 

fungerande innovativ miljö.”  

  

”Mekanismen som vi sätter på plats för att stimulera idéer, den var väldigt bra, väldigt effektiv. Vi 

fick mycket mer idéer än vad vi hade hoppats på. Den är jag lite stolt över. Den är egentligen 

ganska så ny. Vi har konstaterat att vi har ett innovativt klimat som vi har byggt upp. Vartefter vi 

blir större och större så spårar det ur för att man inte kan fånga upp allting. Då fick vi sätta 

strukturen för hur vi fångar upp det. Sen kan den vidareutvecklas också.”  

 

Förhållningssätt till misstag  

  

Hur ser du på när en medarbetare gör ett misstag? Hur stort utrymme finns det till 

att göra misstag på företaget? 

 

”Om de kommer med en idé som är dålig då tycker vi knappt det är ett misstag. Just med 

innovationer tycker vi inte att det finns någon möjlighet att göra misstag knappt. Det är snarare så 

att det är gruppen som värderar innovationer som kan göra misstag.”  

  

”Det är väldigt vanligt att man säger att det är högt i tak, alla får göra misstag, det är bra. Men det 

tycker inte jag. Man får göra ett begränsat antal misstag och misstag av begränsad omfattning. 

Annars så funkar det inte. Det är ett talesätt som inte är bra. En rimlig nivå av misstag får man göra. 

Så ser jag på misstag i största allmänhet.”  

 

Hur gör du för att dina medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete? 

  

”Vi försöker ha strukturer där man kan få second opinion och stämma av saker och ting. Ett misstag 

som någon begår blir mycket svårare att hantera om den personen bara fattat ett beslut självsvådligt 

och bara kört i någon riktning. Och kanske redan innan beslutet fattats finns det en massa andra 

som tycker precis annorlunda och som har en viss erfarenhet.”  

  

”[…] det ska finnas forum där man kan bolla idéer och få stöd för idéer. Det där har vi hela vägen 

upp med produktgrupper, operationell ledningsgrupp, koncernledningsgrupp, styrelse och min 

kommunikation till styrelseordföranden. Det finns avstämningar hela tiden och sådana 

avstämningar gör att många möjliga misstag fångas upp. Och andra misstag som blir dem kan man 

säga att det blev dåligt men jag hade i alla fall stämt av med min chef och han tyckte det var helt 

okej. Så då kan man ändå känna sig okej i den frågan.  Om ett bolag gjort på ett sätt att du får 

väldigt stora ansvar för att fatta beslut så är du ändå osäker i beslutet det är ingen bra situation. Det 

blir som att sitta och gambla med besluten. Då blir det fel här och där. Som man kan lasta sig själv 



 49 

för eller bli lastad för.”  

 

Förhållningssätt till belöningar  

  

Belönas på något sätt en medarbetare som kommit med en bra idé? 

 

”Vi gillar korta belöningar och punktinsatser och väldigt kort responstid mot att man gjort saker. 

Snabba bonusar, snabb feedback på om man gjort något bra och gärna belöningar. Vi jobbar mycket 

med det där.”  

 

Kommunikation kring innovation  

  

Skulle en medarbetare med en bra idé i princip bara kunna gå in på ditt kontor och 

dela med sig av den? 

 

”Ja, och det är många som kommit med en massa sådana idéer. Nu kanske den här strukturen gör 

att det minskar bara för att nu vill de hålla på idéerna för att få in de i det här maskineriet. Men det 

är bra på det sättet. Där finns det en strukturell process för att ta hand om det också. Men det är 

många som kanske testar idéer, vad tror du och så får man ge lite feedback på det.”  

  

Hur gör du som VD för att visa att det är viktigt med innovation? 

  

 ”En sak är att jag är delaktig i de här processerna och ser till att de händer och kommer på plats. 

Också att vara delaktig i själva processerna som domare och sådana saker. Sen försöker jag också i 

viss utsträckning vara med och påverka tekniska idéer som kommer. Framförallt tekniska eftersom 

jag är tekniker. En hel del har jag säkert varit med och utformat utav tekniska innovationer och det 

tror jag är bra på det sättet att folk förstår att man har en kompetens inom det området. Att det syns 

tror jag är bra.  

  

[…] internt så jobbar vi mycket med att låta olika avdelningar försöka presentera sina grejer och 

vad de håller på med och varför. Vi försöker hylla personer som kommer med innovationer och 

sånt. Om någon vinner ett pris ska det synas. Folk ska läsa om det han vann si och så mycket […] 

eller en sån resa eller vad det nu är för någonting. Ledningen har ett ansvar att kommunicera vikten 

utav innovation och det tycker jag vi gör. Med värdeorden, med hur vi arrangerar strukturerna.”  

Jonas Hombert, VD JayCut 

 

Förhållningssätt till innovation 
 

Hur ser du allmänt på begreppet innovation? Är det något som diskuteras inom 

företaget? 
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”Det är väl själva essensen till mänsklig framgång. Jag hörde för inte så länge sedan att när man 

tittade på alla upptäckter som hade gjorts i USA inom innovationer då hade ca 97% av dem kommit 

från företag eller individer men om det var företag med mindre än 20 eller 30 anställda någonting.  

 

[…]”Jag tror att innovation är totalt essentiellt för mänsklig framgång. Jag tror att det är en väldigt 

spontan aktivitet som är mycket mer kopplad till kreativitet. ” 

 

Om en av dina medarbetare eller kollegor får en riktigt bra idé, hur ser 

händelseförloppet ut? 

 

”Jag har försökt skapa ett klimat med KBK, Kör Bara Kör, jag tror att det måste vara en ganska 

platt organisation för så fort du börjar komma upp i en hierarki förlorar man känslan av äganderätt 

hos personerna, att de är skyldiga att rapportera till någon annan. Jag vill snarare att de ska känna 

att de ytterst behöver rapportera till sig själva. Folk ska känna så pass stor äganderätt över sin 

komponent eller sin produkt i detta så att det inte är ett alternativ att göra det dåligt, till att börja 

med. Det höjer nivån och kvalitén på allting till att börja med.”  

 

”Men som en extra faktor är inte bara att höja kvalitén utan att man kan ge folk så pass stora 

äganderätter av produkter vilket ger en känsla av att göra det riktigt bra, samt att jag kan kombinera 

det med att jag inte försöker säga att vi ska göra så här, så här, och så här, utan jag mer försöker 

peka ut en riktning, ett slutmål, en vision. Vi ska dit bort och ungefär inom dom ramarna, exakt hur 

vi gör, det är inte upp till mig att lösa, jag är bara VD, jag kan inte sånt här.”  

 

”Och genom att göra det försöker jag skapa ett klimat där folk vet att okej, så länge jag rör mig 

inom dom ramarna, jobbar jag inom rätt riktning på det här företaget, men inom dem ramarna så är 

jag väldigt fri att röra mig inom om jag vill ta den, den, eller den vägen, och det gör att folk kan 

göra det fritt själva vilket jag hoppas leder till innovation. Jag kan inte tänka på alla möjliga vägar. 

Det kan dom göra mycket bättre än mig. […] VDs jobb är inte att vara den smartaste killen i 

rummet. Jag tror faktiskt att jag har lyckats vara den dummaste killen i rummet.” 

 

Och om ni växer?   

 

[…] ”Jag tycker det var intressant det Amazon gjorde, att dela upp företaget i kluster om 7 

personer. Gå ifrån hierarkiska organisationer, tydlig celluppdelning. Jag tror att behålla 

äganderätten, som Google, med 20 000? anställda. Där du får 20 % fri tid, som sedan måste 

godkännas av en manager, så att det har rätt riktning, men för äganderätten att du känner att jag har 

kommit på det här och det har godkänts av ledningen och det är klart att den personen är mer 

driven.”  

 

”För det första så uppmuntras du, folk inser att, min kollega här sitter och jobbar på något som han 

själv kommit på, det gör inte jag… vad kan jag komma på? Vad tycker jag skulle vara roligt att 

göra? Bara den dynamiken kan säkert föda en del saker, och just ifrån det äganderätt i slutändan.” 

 

”Så, jag tror att det är sjukt svårt när man blir större, för att jag tror att det kräver mer uppstyrning.  

Det finns exempel på att man växer ihjäl sig istället. Så man behöver mer styrning, mer 
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management mer förvaltning överhuvudtaget tror jag. Men den dag man slutar innovera i ett bolag 

är den dag man dör också.”  

 

”Jag tror inte att innovation går att tvinga fram, att innovera, utan jag håller stenhårt fast vid att det 

är mycket viktigare att bygga upp klimat för det.” 

 

[…]”Jag försöker ha personer som är ansvariga för väldigt specifika delar, även om de får input 

från andra för att göra en bättre produkt och återigen äganderätten.”  

 

”Mycket att folk ska tro på vad vi gör. Om någon inte håller med mig om att vi totalt kan 

transformera video på nätet, då kommer inte den personen inte att hjälpa mig så mycket som jag 

behöver, och kan potentiellt sänka dom andra.” 

 

Mekanismer som styr innovation 
 

Har ni någon speciell mekanism eller ett forum på företaget som har som syfte att 

fånga upp idéer? 

 

”Inget forum, men vi avhandlar det som kommer upp på våra möten varje dag och diskuterar idéer, 

man brukar ha svårt att hålla inne på sådant.” 

 

Kommunikation kring innovation 
 

Hur ser kommunikationen ut i företaget? Är din dörr alltid öppen? 

 

”Jag kommer aldrig att ha en dörr. […] En grej jag inte ville tumma på när vi bytte till större lokaler 

var att vi inte skulle behöva sitta i olika rum. Det finns inte. Inte under några förutsättningar. Växer 

man väldigt mycket… ja då kanske man får komma tillbaka till celler om 7 personer. Jag försöker 

skapa väldigt mycket implicit kommunikation, alla hör vad alla säger. Utöver det har vi två möten 

varje dag, undantagslöst.” 

 

”Eftersom vi växer är en av mina största utmaningar just nu är att hitta balansen mellan styrning, 

men inte mer hierarki för det. Få in styrningsprocesser utan att dämpa äganderätten och innovation, 

att de får röra sig fritt.” 

 

[…]”Att folk vågar påpeka fel, att inte ledningen måste sitta med det, det tror jag är extremt viktigt. 

Att folk inte är rädda att ta upp vad som inte funkar.” 

 

Förhållningssätt till misstag 
 

Hur ser du på misstag?  

 

”Det beror lite på. Misstag kommer lite naturligt av innovation. Om man går på mark man inte 

trampat innan finns det risk att man går fel. Hittills har jag bedömt vilket ansvar man tar för de 

misstag man gjort. […] Om man inte tar ansvar hade jag behövt reagera mycket, mycket mer […]  
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men visar men att man vill lösa problemet, vi jobbar med högtekniskt inte gjort innan, det är 

oundvikligt. Det viktigaste är att man lär sig av de fel man gör och ser till att de inte händer igen, att 

de leder till ändringar och så länge alla i bolaget gör det...” 

 

”Har man lyckats rätt innan med äganderätten inom företaget och så, ska det vara ganska 

motiverande att se till att saker funkar.”  

 

Hur gör du som VD för att de ska känna sig trygga i sitt arbete? 

 

”Mycket transparens, mycket dialog., jag tror på en platt organisation, dom ser mig, vet att jag alltid 

fattar besluten efter att ha med allas input, så jag må vara sista instansen men folk vet att jag är 

intresserad. Jag vet att jag måste vara intresserad.” 

 

”Det är en mycket bra fråga. […]Jag tror det mycket beror på hur man hanterar misstag längs 

vägen. Om jag skulle ställa mig upp och skälla ut en person efter noter framför alla andra så tror jag 

att skulle det hämma innovationen, därför att folk inte skulle våga gå utanför sina ramar, samma sak 

med att hålla för hårt på deadlines, beror på vilka deadlines. Just nu är jag hård på vilka deadlines vi 

ska vara hårda på.” 

 

” […]Kärnan är nog att det är mycket beroende på hur man hanterar tidigare kriser. Jag skäller inte 

ut folk. Jag försöker göra en systematisk genomgång om hur problemet har uppkommit och vad vi 

kan göra för att det inte ska ske igen. Jag går igenom vad som har gått fel, men försöker inte heller 

dölja seriositeten i att det är viktigt att det inte händer igen.” 

 

Förhållningssätt till belöningar 
 

”Det tror jag att jag gör, men det kan självklart göras mer. Jag försöker såklart uppmuntra, och ta 

upp det inför alla och visa, t.ex. men du, berätta som du gjorde för mig häromdagen vad du gjorde 

och att alla andra ser att jag uppmuntrar personer […] att de får credd för det. Utvecklare är otroligt 

brinnande av att skapa fina bra lösningar som löser ett problem. Att som utvecklare få visa vad man 

har gjort för andra känns väldigt bra har jag märkt.” 

 

” […]Jag önskar verkligen att det fanns en checkbook med saker man skulle göra, för det hade varit 

så mycket enklare, men i mitt jobb så känner jag att det inte är dem stora hållpunkterna som jag 

håller på, utan det viktigaste är det lilla arbetet på gräsrotsnivå, hela tiden. Vilket också för mig är 

en osäkerhet, för man vet ju aldrig om utfallet på samma sätt som för de stora punkterna. Det är 

sjukt svårt att veta om man gör tillräckligt bra, tillräckligt mycket, om man gör det rätt.” 

 

”Minsta gemensamma faktorn är folk som brinner för det dom gör. Lyckas du inte hitta det så 

kommer du att få problem, det är ett fundament.” 
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Bilaga 3 

- Executive support and deep customer understanding are 

companies’ greatest strenghts 

 

 

 



 54 

Bilaga 4 

- The CEO is the biggest driver of innovation 
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