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Sammanfattning  
Ökad konkurrens på marknaden har inneburit ökade krav på organisationer att generera mer 
innovativa idéer. Då ökad innovationsgrad hos idéerna står i relation till ökat risktagandet 
innebär detta att organisationer tvingas hantera högre risk. En av konsekvenserna av detta är att 
det kan skapas ett internt motstånd inom organisationer mot idéer av högre innovationsgrad, 
något som denna studie syftar till att undersöka hur detta kan motarbetas.  

Ämnet kring hur motstånd mot innovation kan motarbetas har legat till grunden för flera tidigare 
studier. Det främsta forskningsområdet har varit att granska organisationsledningens hantering 
med fokus på innovationsstrategi och organisationskultur. Denna studie fokuseras dock på en 
mer lokal nivå kring hur en innovationsavdelning ska arbeta för att minska motståndet mot nya 
idéer. Fokus för studien ligger i hur en innovationsavdelning kan arbeta med involvering i 
innovationsprojekt och kommunikation med berörda parter för att minska motståndet. Ett 
område som enligt författarnas tolkning är relativt outforskat inom forskningsområdet 
innovation. 

Studien genomfördes som en induktiv fallstudie inom en svensk organisation inom 
dagligvaruhandeln. Under studien har totalt 16 intervjuer genomförts inom 
fallstudieorganisationen. Samtliga respondenterna är i någon grad delaktiga i innovationsarbetet 
och kan delas in i fyra roller där de antingen är beställare av projekt till innovationsavdelningen, 
mottagare av resultatet från innovationsprojekt, mellanchefer som arbetar nära 
innovationsavdelningen eller personer som arbetar inom innovationsavdelningen. Vidare har 
studien kompletterats med fyra intervjuer inom andra organisationer med innovationsavdelningar 
för att undersöka generaliserbarheten i resultatet.  

Resultatet tyder på att involvering och kommunikation under innovationsprojekt ska anpassas 
efter de berörda individerna samt projektets karaktär. Slutsatsen som har dragits är att en 
dynamisk hantering av involvering av roller samt anpassad kommunikation kring projektstruktur 
och projektmål skapar ett bredare engagemang inom organisationerna, vilket tros ha en positiv 
inverkan på att minska motståndet inom organisationer.  
Nyckelord: innovation, internt, motstånd 
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Abstract 
Increased competition in the market has resulted in increased demands on organizations to 
generate more innovative ideas. Since it is shown that the level of innovation correlate with the 
amount of risk-taking, this means that organizations are forced to handle higher risks. One of the 
consequences is that this can lead to an internal resistance within organizations against ideas of a 
higher degree of innovation and this study aims to investigate how this can be counteracted.  
How organizations should face this ascending resistance has formed the foundation of several 
earlier studies. The primary research on the subject has been to review management's handling of 
the organization with a focus on innovation strategy and organization culture. The focus of this 
study is instead towards a more local level of the problem, how an innovation department can 
work with involvement in innovation projects and communication with involved people to 
reduce the resistance. An area, according to the authors' interpretation, that is relatively 
unexplored in the science of innovation. 

The study was performed as an inductive case study at a Swedish organization in the FMCG 
sector. During the study a total of 16 interviews were conducted at the case study- organization. 
All of the respondents are at some level involved in the innovation work and can be divided into 
four different roles where they either; order projects from the innovation department; receives 
the results from the innovation department; are middle managers who work closely with the 
innovation department; or are people working in the innovation department. Furthermore, the 
study has been complemented by four interviews at other companies with assigned innovation 
departments in order to investigate the generalizability of the results.  

The results indicate that involvement and communication during an innovation project should be 
dependent on the involved individual and the characteristics of the project. The conclusion that 
can been drawn from the study is that a dynamic management of the involvement of individual 
and a customized communication regarding the project structure and project goals creates a 
wider involvement within companies, which is believed to have a positive impact on decreasing 
the resistance within companies.  
Keywords: innovation, internal, resistance  





 

FÖRORD 
Den här studien är genomförd av Mattias Berglund och Felix Fahlander som examensarbete 
inom masterprogramet Integrerad Produktdesign och spåret Produktinnovation på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Doktorand Jens Hagman vid Kungliga 
Tekniska Högskolan för hjälp och vägledning genom arbetet.  

Ett stort tack riktas även till fallstudieorganisationen som har ställt upp med handledare, 
information och intervjuer. Vi vill även tacka de fyra övriga organisationerna som ställt upp 
på intervjuer.  
 

Mattias Berglund och Felix Fahlander  
Stockholm, juni 2015 



 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1.! INLEDNING ................................................................................................................................................... 1!

1.1.! Bakgrund ................................................................................................................................................. 1!
1.2.! Syfte ........................................................................................................................................................ 2!
1.3.! Frågeställning .......................................................................................................................................... 2!
1.4.! Avgränsningar ......................................................................................................................................... 2!

2.! METOD ........................................................................................................................................................... 3!
2.1.! Metodstruktur .......................................................................................................................................... 3!
2.2.! Val av respondenter ................................................................................................................................ 4!
2.3.! Datainsamling av primärdata .................................................................................................................. 5!
2.4.! Datainsamling av sekundärdata .............................................................................................................. 8!
2.5.! Analys och diskussion av resultatet ........................................................................................................ 9!
2.6.! Metoddiskussion ..................................................................................................................................... 9!

3.! LITTERATURSTUDIE ................................................................................................................................ 11!
3.1.! Begrepp och definitioner ....................................................................................................................... 11!
3.2.! Uppkomsten av motstånd mot innovation ............................................................................................ 14!
3.3.! Arbete för att minska motståndet .......................................................................................................... 15!
3.4.! Möjliggöra kommunikation och involvering ........................................................................................ 20!

4.! RESULTAT OCH ANALYS AV ORGANISATION A .............................................................................. 25!
4.1.! Samarbetet inom organisationen ........................................................................................................... 25!
4.2.! Innovation och innovationsavdelningen ............................................................................................... 26!
4.3.! Kommunikation vid uppstart av innovationsprojekt ............................................................................. 31!
4.4.! Kommunikation under innovationsprojekt ........................................................................................... 34!

5.! RESULTAT FRÅN ÖVRIGA ORGANISATIONER .................................................................................. 39!
5.1.! Innovation och innovationsavdelning ................................................................................................... 39!
5.2.! Kommunikation under och kring innovationsprojekt ........................................................................... 41!

6.! DISKUSSION ............................................................................................................................................... 45!
6.1.! Förändring i involvering och kommunikation hos Organisation A ...................................................... 45!
6.2.! Generaliserbarheten i studien ................................................................................................................ 50!

7.! SLUTSATS ................................................................................................................................................... 53!
8.! ÅTGÄRDER TILL ORGANISATION A ..................................................................................................... 55!
9.! FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................................. 57!
10.! REFERENSER ............................................................................................................................................ 59!
 

APPENDIX A. UTVECKLING AV EMV!
APPENDIX B. SITUATIONSBILD!
APPENDIX C. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA ORGANISATIONER!
APPENDIX D. STARTKARTA FÖR INNOVATIONSPROJEKT 



 

 

 
  



 

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
Tabell 1. Roller som intervjuats inom Organisation A ............................................................................................ 4!
Tabell 2. Beskrivning av de övriga intervjuade organisationer ............................................................................... 5!
Tabell 3. Rubrikområden och typfrågor som ställdes vid intervjuer med Organisation A ...................................... 7!
Tabell 4. Rubrikområden och typfrågor som ställdes vid intervjuer med övriga organisationer ............................ 8!
Tabell 5. Redogörelse för vad varje roll anser är innovation för Organisation A ................................................. 28!
Tabell 6. Redogörelse för vad varje roll anser är innovationsavdelningens syfte. ................................................ 30!
Tabell 7. Redogörelse för vad varje roll har för bild av innovationsavdelningens uppbyggnad. .......................... 31!
Tabell 8. Resultat från de fyra övriga organisationerna kring uppbyggnad och syfte med respektive 

innovationsavdelning ................................................................................................................................... 39!
Tabell 9. Resultat från de fyra övriga organisationerna kring innovationsprojekt, involvering i 

innovationsprojekt samt kommunikation i innovationsprojekt .................................................................... 41!
 

Figur 1. Övergripande bild över innovationsrymden ............................................................................................. 12!
Figur 2. Innovationsprocessens fyra faser ............................................................................................................. 12!
Figur 3. Definition av de myntade begreppen "idéskapande" samt "idérealisering" ............................................. 13!
Figur 4. En illustration av strukturen i en mekanisk organisationsstruktur ........................................................... 21!
Figur 5. En illustration av strukturen i en matrisstrukturerad organisation ........................................................... 22!
Figur 6. En exemplifierad bild över organisationens omorganisering ................................................................... 25!
Figur 7. En illustration av uppdelningen av innovationsprojekt ............................................................................ 27!

 
  



 

 

 



1 

1. INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien, studiens syfte samt frågeställningar och de 
avgränsningar som gjorts för studien.  

1.1. Bakgrund 
Att sälja produkter under egen regi i form av EMV (egna märkesvaror) är vanligt 
förekommande bland företag inom dagligvaruhandeln. De globala trenderna visar på att 
organisationers fokus för EMV har breddats, där fler organisationer satsar på att leverera mer 
unika koncept och produkter jämfört med tidigare (Euromonitor International, 2013) (se 
Appendix A för mer information om EMV-marknaden).  

Denna studie genomfördes som en fallstudie på en svensk organisation inom 
dagligvaruhandeln, vidare benämnt som Organisation A. I likhet med de globala trenderna 
har Organisation A skiftat fokus kring vilken typ av produkter som ska tas fram inom EMV. 
Det är nu ett ökat fokus på att ta fram unika produkter och koncept, ett ökat fokus på 
innovation. Som en del i satsningen har Organisation A tillsatt en innovationsavdelning inom 
utvecklingen av EMV. Anledningen till tillsättningen av en innovationsavdelning är för att 
möjliggöra för innovationsprojekt av större omfattning med målet att generera fler innovativa 
produkter och lösningar.  

Ett ökat fokus på innovation inom Organisation A har dock fört med sig konsekvenser och 
anställda inom innovationsavdelningen påstår att det finns ett internt motstånd mot 
innovation inom organisationen. Motståndet uttrycks genom att många idéer stoppas samt att 
innovationsavdelningen har ett lågt mandat i genomförandet av innovationsprojekt. Detta 
motstånd har inneburit att det har krävts mycket extra arbete av innovationsavdelningen för 
att få ut mer innovativa idéer till marknaden. Innovationsavdelningen frågar sig nu vad som 
orsaker detta motstånd och vilka förändringar de kan göra i sitt arbetssätt för att minska 
motståndet.  

Sett till problemområdet utifrån ett forskningsperspektiv finns flera studier kring bland annat; 
kunders acceptans för innovationer (Planing, 2014; Dunphy & Herbig, 1995; Su, Chen & 
Sha, 2006); hur en organisation kan öka acceptansen för innovation på strategisk nivå (Trott, 
2005; Clark & Wheelwright, 1993); samt acceptans för idéer som kommer från externa källor 
(Katz & Allen, 1982). Men huruvida intern acceptansen för innovation kan påverkas på lokal 
nivå inom en organisation är relativt outforskat inom forskningsområdet innovation. I en 
litterär granskning av området i artikeln “Barriärer för radikal innovation” av Sandberg & 
Aarikka-Stenroos (2014) fastslogs att två artiklar utav 101 granskade berörde ämnet med 
fokus på motstånd mot idéskapande på intern nivå. Denna studie fokuserar dock inte enbart 
på radikal innovation, men Sandberg & Aarikka-Stenroos studie ger en fingervisning kring 
att det är ett forskningsområde som kräver vidare forskning. Vidare fokuserar denna studie på 
involvering och kommunikation inom detta specifika forskningsområde. Med involvering 
menas hur en innovationsavdelning kan involvera berörda roller i ett innovationsprojekt och 
med kommunikation menas vilken information en innovationsavdelning ska delge till 
involverade parter. Denna ytterligare avgränsning för studien antas skapa studiens teoretiska 
bidrag. 
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1.2. Syfte 
Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till att innovationsavdelningen 
inom Organisation A känner ett internt motstånd mot sitt arbete. Vidare ämnar studien 
undersöka hur och när innovationsavdelningen bör kommunicera med-, samt involvera 
berörda roller under ett innovationsprojekt för att minska det uttryckta motståndet. Slutligen 
ämnar studien granska generaliserbarheten av fallstudiens resultat.  

1.3. Frågeställning 
Studien ämnar besvara följande frågeställning:  

1. Vad kan bakomliggande orsaker vara till att innovationsavdelningen inom 
Organisation A känner ett internt motstånd mot sitt arbete??  

2. Skulle förändringar i involvering i innovationsprojekt och kommunikationen av 
innovationsavdelningen inom Organisation A kunna bidra till att minska detta 
motstånd? 

3. Om det finns belägg för att Fråga 2 är korrekt, skulle resultatet gå att applicera 
på andra organisationer som också har tillsatta innovationsavdelningar? 

1.4. Avgränsningar 

• Studien inom Organisation A fokuseras på kommunikationen och involveringen 
från innovationsavdelningen mot tre utvalda roller. Dessa roller utgörs av: 
beställare av projekt, mellanchefer med anknytning till innovationsavdelningen 
och mottagarna av idéerna som genereras från innovationsavdelningen. Fler roller 
kan dock vara inkopplade under innovations- och utvecklingsprocessen, men 
dessa tre roller är de enda som berörs i denna studie. Anledningen till denna 
avgränsning är eftersom dessa rollers acceptansnivå antas stå i stark relation till 
genomslagskraften hos de genererade idéerna samt att dessa roller ofta deltar i 
innovationsarbetet.  

• Hur arbetet hos ledningen påverkar företagets inställning till innovations ligger 
inte heller i fokus för denna studie. Detta poängteras då det är bevisats att 
ledningens arbete kring innovationsstrategi står i relation till acceptans för nya 
idéer. Då studien till viss del är baserad på en deltagande studie inom 
Organisation A möjliggjorde även detta för att få djupare insikter på operativ nivå 
än på strategisk nivå.  

• Aspekten kring innovationsprojekts ekonomiska begränsningar behandlas inte i 
denna studie. Anledningen till att detta poängteras är eftersom detta har 
förekommit som en aspekt att granska i tidigare forskning inom kommunikation i 
innovationsarbete. 

• Fokus ligger på kommunikationen och involvering från en innovationsavdelning 
med förutsättningen att avdelningen redan har en existerande innovationsprocess. 
Studien fokuseras alltså inte på innovationsprocessens utformning och huruvida 
den kan förbättras.  
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2. METOD 
Detta avsnitt presenterar inledningsvis hur studien har genomförts utifrån en kronologisk 
ordning. Därefter behandlas metoderna som har använts vid insamling av data inom 
Organisation A, inom de övriga organisationerna samt vid litteraturstudien. Avsnittet 
avslutas genom diskutera validiteten och reliabiliteten av studien. 

2.1. Metodstruktur 
Studien är utförd som en induktiv forskningsstudie där det bakomliggande problemet inte var 
identifierat vid inledningen av studien (Collis & Hussey, 2009), utan har utkristalliserats 
under studiens gång. Eftersom tidsintervallet för studien var begränsat till fyra månader har 
studien genomförts som en tvärsnittsstudie varvid problemet har undersökts under en kortare 
tidsperiod, vilket innebär att det inte har skett någon analys kring hur problemet har 
förändrats över tid (Collis & Hussey, 2009).  
I uppstartsfasen av studien inom Organisation A erhölls presentationer av 
innovationsavdelningen kring hur de arbetar i projekt samt vad som är avdelningens syfte. 
Detta följdes upp av ett bakgrundsarbete med fokus på att kartlägga tidigare 
innovationsprojekt baserat på sekundärdata. Kartläggningen av tidigare innovationsprojekt 
skapade en bild av deras uppbyggnad samt vilka roller som är inblandade.  

Utifrån insamlad data skapades en situationsbild kring innovationsavdelningens arbete. 
Situationsbilden bestod av en kartläggning av potentiella förbättringsområden i 
innovationsarbetet och presenterades för två personer på innovationsavdelningen för att 
säkerställa att det fanns en igenkänning (en exemplifierad bild går att finna i Appendix B). 
Detta förfarande utfördes för att undvika misstolkningar, och därmed öka studiens validitet 
(Trost, 1997; Collis & Hussey, 2009).  

För att skapa en medvetenhet kring studien inom Organisation A presenterades studien för 
EMV-avdelningen samt skickades ut till densamma via e-post med förklarande text kring 
studien. Syftet med presentationen var att öka medvetenheten, förbereda personer på 
avdelningen att de kunde bli kontaktade i samband med studien samt för att skapa en 
transparens kring den pågående studien. För studiens validitet var det viktigt att 
respondenterna förstod intervjuarnas avsikt och kunde ge svar inom rätt område med sina 
egna tolkningar (Trost, 1997).  
Baserat på situationsbilden byggdes en mall upp för insamling av primärdata inom 
Organisation A för att identifiera de bakomliggande anledningarna till de identifierade 
förbättringsområdena. Rekommenderat för en induktiv studie är kvalitativa metoder för 
datainsamling (Collis & Hussey, 2009), vilket användes i denna studie i form av 
semistrukturerade intervjuer och deltagande studie.  
Efter intervjuerna inom Organisation A utfördes även intervjuer inom fyra övriga 
organisationerna som hade innovationsavdelningar. Även dessa intervjuer utfördes 
semistrukturerat för att skapa utrymme för respondenten att uttrycka sin egen åsikt. Syftet 
med dessa intervjuer var att identifiera huruvida resultatet eller delar av resultatet från 
Organisation A som gick att generalisera. Innan intervjuerna på de övriga organisationerna 
kontaktades potentiella respondenter och en förintervju hölls för att säkerställa att dessa 
organisationer uppfyllde kriterierna för studien.  
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2.2. Val av respondenter 
I detta avsnitt behandlas vilka respondenter som valdes för studien och varför dessa har varit 
av intresse utifrån studiens syfte. Först presenteras urvalet av respondenter för Organisation 
A och sedan för de övriga organisationerna.  

2.2.1. Organisation A 
Valet av respondenter inom Organisation A utanför innovationsavdelning gjordes i samspråk 
med personer som arbetar inom innovationsavdelningen. Inledningsvis segmenterades 
respondenterna till tre roller. Dessa roller har antingen en beställande roll, en beslutande roll 
eller en roll som mottagare och ägare av de genererade idéerna. De fyra rollerna, inklusive 
medlemmar inom innovationsavdelningen, beskrivs i Tabell 1 tillsammans med varför de 
anses viktiga gentemot syftet med studien.  

Tabell 1. Roller som intervjuats inom Organisation A 

Mottagare (5 st. intervjuades) 

Innefattar personer som har ett nära samarbete med innovationsavdelningen. 
Denna roll är även den som blir ansvariga för produkterna när de kommer till 
marknad och som blir ägare av de genererade idéerna från innovationsprojekt. 
Denna roll valdes eftersom det kan antas att engagemanget för produktidéer hos 
denna roll påverkar hur lyckosam produkten blir på marknaden. 

Beställare (4 st. intervjuades) 

Innefattar personer som kan ses som kunder till innovationsavdelningen och 
utgör de som vanligtvis lägger beställningar till innovationsavdelningen kring 
vad som ska utvecklas. Denna roll antas kunna påverka utfallet av 
innovationsprocessen eftersom denna roll har en bestämmanderätt kring vilka 
idéer som går vidare från idéskapande till idérealisering.  

Mellanchefer (3 st. intervjuades) 

Innefattar personer som arbetar nära innovationsavdelningen med fokus på det 
organisatoriska arbetet som exempelvis resursfördelning mellan olika 
avdelningar. Denna roll antas kunna påverka utfallet av ett innovationsprojekt 
eftersom den fördelar hur organisationens resurser prioriteras. 

Innovationsarbetare (4 st. intervjuades) 

Innefattar medlemmar inom innovationsavdelningen och det är deras 
arbetsmetoder kring involvering och kommunikation som studien fokuserar till 
att utvärdera.  

 
Valet av respondenter inom varje roll gjordes i sin tur utifrån ett krav och två kriterier. Kravet 
var att respondenten vid något tillfälle hade arbetat med innovationsavdelningen. Av 
kriterierna skulle ett av dessa uppfyllas för att vara av intresse för studien. Kriterierna var att; 
respondenterna antingen skulle ha arbetat med innovationsavdelningen i innovationsprojekt, 
eller att respondenten hade åsikter kring innovationsarbetet inom Organisation A. De två 
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kriterierna medförde att de utvalda respondenterna hade en varierande erfarenhet av att arbeta 
med innovationsavdelningen samt varierande inställning till innovationsavdelningens arbete. 

2.2.2. Övriga organisationer 
Kriteriet för urval av övriga organisationer för att undersöka generaliserbarheten hos studien 
förändrades under studiens gång. Inledningsvis var målet att intervjua organisationer inom 
samma bransch som Organisation A då det ansågs troligt att branschens förutsättningar kunde 
påverka möjligheterna för innovationsarbete. Ett grundkriterium var även att dessa 
organisationer skulle ha en innovationsavdelning. Efter att ha kontaktat de identifierade 
organisationerna inom branschen visade det sig dock att de inte var villiga att ställa upp på 
grund av konkurrerande verksamheter eller att de inte hade en innovationsavdelning. Det 
branschspecifika kriteriet togs därför bort och kriterierna utgjordes istället av att 
organisationen skulle ha en innovationsavdelning samt att respondenten skulle vara ansvarig 
för denna. Genom att intervjua organisationer inom olika branscher kunde även resultatet från 
Organisation A analyseras utifrån ett bredare perspektiv. En lista med beskrivning av de 
övriga organisationerna som intervjuades går att finna i Tabell 2.  

Tabell 2. Beskrivning av de övriga intervjuade organisationer 

Organisation B  

Ett svenskt medelstort företag verksamt i Skandinavien. Företaget har egen 
produktion, utveckling samt en innovationsavdelning.  

Organisation C  

Ett stort svenskt multinationellt industriföretag. Företaget har egen produktion, 
utveckling samt en innovationsavdelning. 

Organisation D  

Ett stort svenskt multinationellt företag som tillverkar både industriprodukter 
och konsumentprodukter. Företaget har egen produktion, utveckling samt en 
innovationsavdelning.  

Organisation E  

Ett stort svenskt multinationellt företag som främst tillverkar industriprodukter 
men även en viss del konsumentprodukter. Företaget har egen produktion, 
utveckling samt en innovationsavdelning.  

2.3. Datainsamling av primärdata 
I detta avsnitt behandlas vilka metoder för insamling av primärdata som har använts under 
studien och varför dessa har använts. Här presenteras även de frågor som har lagt grunden till 
intervjuerna. Avsnittet är uppdelat i att först behandla datainsamlingen inom Organisation A 
sedan inom de övriga organisationerna.  

Rekommenderat för en induktiv studie är kvalitativa metoder för datainsamling (Collis & 
Hussey, 2009). Enligt Holme och Solvang (1997) ger kvalitativa metoder en djupare 
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förståelse för problemområdet vilket var önskat i studien. Kvalitativa metoder fokuseras även 
på ett mindre antal individers perspektiv, vilket ger ökad kvalitet i undersökningen (Kvale, 
1996). Vidare ger kvalitativa metoder enligt Steckler, McLeroy, Goodman, Bird och 
McCormick (1992) en korrekt och detaljerad bild utifrån respondenternas perspektiv och 
kunskap.  
Precisionen, hur intervjuaren uppfattade respondentens svar, samt objektiviteten, hur 
intervjuaren registrerade respondentens svar, påverkar reliabiliteten (Trost, 1997). Samtliga 
intervjuer spelades därför in för att undvika tolkningar av insamlad data och för att bibehålla 
en objektivitet i studien. För att säkerställa att data hade uppfattats korrekt kunde även 
klargörande frågor ställas till respondenterna efter genomförd intervju. Resultatet från 
intervjuerna transkriberades utifrån samma struktur av rubrikområden som intervjuerna 
utfördes efter. För att sammanställa resultatet av intervjuerna genomfördes sedan en 
omstrukturering av data utifrån ett analytiskt ramverk. På detta sätt kunde en tydlig koppling 
till studiens syfte göras, vilket gjordes för att öka validiteten i studien (Gunnarsson, 2010). 
Det analytiska ramverket fokuserade på hur kommunikation och involvering sker under 
innovationsprojekt samt de kringliggande faktorerna som påverkar detta. Ramverket verkade 
också som ett hjälpmedel för att sortera ut data utanför relevansområdet för studien.  

2.3.1. Organisation A 
Den deltagande delen av studien, vilket är en kvalitativ metod (Collis & Hussey, 2009), 
innefattade medverkan i aktiviteter i det dagliga arbetet hos Organisation A. Exempel på 
moment som deltogs i under studien var workshops och möten, vilket möjliggjorde för skapa 
insikter kring hur och när kommunikation sker under innovationsprojekt. Den deltagande 
studien anses ha givit en ytterligare förståelse kring arbetet samt en djupare insikt i 
respondenternas arbetssituation.  

Samtliga intervjuer som utfördes inom Organisation A var av semistrukturerad karaktär, 
vilket är en kvalitativ intervjumetod där respondentens egen syn på området undersöks 
(Westlander, 2000). De semistrukturerade intervjuerna utgår från förutbestämda frågor som 
ska behandlas, vilka kan korrigeras i ordning eller formulering mellan intervjuer (Collis & 
Hussey, 2009). Genom att ställa likartade frågor vid intervjuerna fås bra kongruens, vilket är 
viktigt för att öka reliabiliteten i studien (Collis & Hussey, 2009). Till skillnad från 
strukturerade intervjuer möjliggör detta att frågor kan läggas till och formuleras om för att 
anpassas efter det som kommer fram under intervjun (Bryman & Bell, 2011). Detta tillät 
intervjuledaren att styra intervjun genom att ställa följdfrågor på respondentens svar och på 
detta sätt öka validiteten av resultatet (Trost, 1997; Collis & Hussey, 2009). 

Samtliga intervjuer varade cirka 60 minuter och för att erhålla relevant data från de olika 
rollerna anpassades intervjuunderlaget till rollerna genom att framförallt lägga fokus på 
specifika områden. Frågorna som togs fram baserades på det bakgrundsarbete som gjorts 
innefattande: deltagande studie, situationsbild och kartläggning av processer. De 
huvudsakliga områdena och frågorna som togs upp under intervjuerna med Organisation A 
visas i Tabell 3. Vid 13 utav 16 intervjuer inom Organisation A närvarade en observatör. 
Observatören var ansvarig för att; anteckna, se till att alla frågor behandlades, ställa 
följdfrågor samt se till att intervjun hölls till relevansområdet. Samtliga intervjuer spelades in 
för att kunna säkerställa att ingen information gick förlorad och efter respektive intervju 
transkriberades resultaten. De tre intervjuerna som utfördes utan observatör anses därför 
också ha god data.  
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Tabell 3. Rubrikområden och typfrågor som ställdes vid intervjuer med Organisation A 

Rubrikområde Typfrågor 

Inledande information och 
kartläggning 

Vilken position har du, vad ingår i den samt hur länge 
har du haft den? Hur ser din involvering i 
innovationsarbetet ut? 

Bilden av innovation inom 
organisationen 

Vad anser du är innovation för organisationen? Vad 
anser du ligger inom ramarna för innovation inom 
organisationen? 

Bilden av innovationsavdelningen Beskriv din bild av innovationsavdelningens syfte? Vad 
ligger inom ramarna för deras åtaganden? Vad är tydligt 
respektive otydligt i deras arbete?  

Samarbetet med 
innovationsavdelningen 

Hur fungerar samarbetet med innovationsavdelningen? 
Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

Kommunikation vid uppstart av 
innovationsprojekt 

När och hur informeras du om ett innovationsprojekt? 
Hur presenteras projektet för dig? Får ni information 
kring vad som krävs av er? Hur kommuniceras syftet 
med ett innovationsprojekt? Vad är dina förväntningar på 
ett innovationsprojekt?  

Kommunikation under ett 
innovationsprojekt 

Hur blir du underrättad om projektets framfart? På vilket 
sätt kommuniceras det under ett projekt? 

Involvering i ett innovationsprojekt Vad avgör hur involverad du är i ett innovationsprojekt? 
Vilka moment är du delaktig i? Känner du dig effektivt 
involverad? Tror du att involveringen skulle kunna ske 
mer effektivt? 

Utvärdering av idéer Hur sker utvärderingen och valet av idéer idag? Bör 
idéer förankras på ett annat sätt? Vad avgör om en idé 
går vidare till nästa steg?  

Kommunikation vid överlämning av 
projekt 

Hur överlämnas projektets resultat till dig? Vad skulle 
kunna förbättras i överlämningen? Hur informeras du om 
projektets utfall? Vilken typ av information från 
projektet vill du ha? Känner du att utfallet av projektet 
matchar dina förväntningar? 

!

2.3.2. Övriga organisationer 
Intervjuerna med de övriga organisationerna skiljde sig från intervjuerna inom Organisation 
A. En för-intervju utfördes för att säkerställa att respondenten var applicerbar på studiens 
syfte. Dock saknades en djupare förståelse kring respektive organisations arbete, likt den som 
fanns för Organisation A. För de övriga organisationerna genomfördes endast en intervju á 60 
minuter per organisation, vilket begränsade möjligheterna kring att skapa en grundlig 
förståelse för hur olika roller interagerade. Vid tidpunkten för dessa intervjuer hade en 
grundlig bild kring studiens syfte utkristalliserats, vilket möjliggjorde att dessa intervjuer 
kunde riktas mer mot frågeställningen. Intervjuunderlaget för dessa intervjuer utgick därför 
från intervjuunderlaget som användes för intervjuerna med Organisation A men modifierades 
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för att fokuseras mer mot frågeställningen samt för att samma djupa kunskap inte fanns om 
organisationerna, frågorna som användes vid intervjuerna återfinns i Tabell 4.  

Intervjuerna med de övriga organisationerna genomfördes på olika sätt, två stycken var 
telefonintervjuer samt två var intervjuer på plats. Vid de två telefonintervjuerna medverkade 
ingen observatör vilket kan ha påverkat resultatet då följdfrågor kan ha missats att ställas. Då 
samtliga intervjuer spelades in och transkriberades anses de ha god data.  

Tabell 4. Rubrikområden och typfrågor som ställdes vid intervjuer med övriga organisationer 

Rubrikområde Typfrågor 

Inledande information och 
kartläggning 

Vilken position har du, vad ingår i den samt hur länge 
har du haft den? 

Bilden av innovation inom 
organisationen 

Har ni en definierad innovationsstrategi? Vad anser du 
är innovation för organisationen? 

Uppstart av innovationsprojekt Hur ser uppstarten av ett innovationsprojekt ut? Sätts ett 
projektteam ihop i starten eller kopplas personer in 
under projektets gång? Hur kommuniceras syftet med 
ett innovationsprojekt?  Är projektägaren samma under 
hela projektet? 

Under innovationsprojekts gång På vilket sätt kommuniceras det under ett projekt? Vilka 
är involverade i innovationsprojekt och varför? Arbetar 
ni aktivt för att undvika kunskapstapp under 
innovationsprojekt? Hur mycket förankring måste 
finnas hos andra avdelningar för att genomföra 
projektet? Sker det överlämningar under projektets 
gång? 

Överlämning av projekt Hur överlämnas projektresultatet till ägaren? Finns det 
en struktur för överlämningen?  

Acceptans för innovation Möter ni något motstånd inom organisationen för 
innovationsarbetet? Arbetar ni för att öka acceptansen 
för innovation hos organisationen? 

2.4. Datainsamling av sekundärdata 
Vid datainsamlingen av sekundärdata har det skett en kontinuerlig analys utifrån balansen 
mellan aktualitet och författarens renommé. I somliga fall har aktualiteten inte varit av lika 
hög vikt och då har istället författarens renommé prioriterats. Exempel på situationer då 
författarens renommé har prioriterats är främst vid definitioner av begrepp samt vid mer 
allmänt vedertagen information. Litteraturstudien är i största möjliga mån baserad på artiklar 
publicerade i forskningstidsskrifter eller böcker baserat på ämnet. I största möjliga mån har 
även utlåtanden från författare försökt att bekräftats med mer än en källa för att öka 
reliabiliteten i studien. Då ämnet är relativt oexploaterat har detta tillvägagångssätt dock haft 
sina begränsningar på grund av begränsat material att tillgå. De tidskrifter som främst har 
använts är: 
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• Journal of Communication Management 

• International Journal of Innovation Management  

• Journal of Product innovation management 

• Team Performance Management: An International Journal 

• Strategic management journal  

• Journal of Management Studies 

• The Academy of Management Journal  
Sökorden som användes vid litteratursökning var bland annat: 
Resistance, Acceptance, Barriers, Conflicts, Failure, Innovation, New Product Development, 
New Product Management, Innovation Process, Innovation management, Innovation 
implementation, Innovation psychology, Innovation team/lab/department, Communication, 
Involvement, Cooperation, Cross-functional, Matrix organizations, Private label. 
Dessa sökord kombinerades och möjliggjorde en strukturerad sökning av litteraturen kring 
områden fokuserat till studiens syfte. En del av sökningen baserades även på referenslistor 
från relevant litteratur för att möjliggöra vidare sökning inom ett relevant område. 

2.5. Analys och diskussion av resultatet 
Analys av resultatet görs endast på Organisation A. För de övriga organisationerna 
presenteras enbart resultat. Bakgrunden till detta upplägg är eftersom studien på Organisation 
A syftar till att besvara frågeställning 1 och 2, vilket kräver en analys baserat på befintlig 
forskning inom området. Resultatet från de övriga organisationerna syftar i sin tur till att 
besvara frågeställning 3, vilken besvaras genom resultatet från de övriga organisationerna.  

Analys och resultatavsnittet kring Organisation A bygger på resultat från intervjuer och den 
deltagande studien vilket jämfördes med föreslagna metoder från litteraturen för att 
identifiera likheter och skillnader. Resultatet från övriga organisationer presenteras enbart i 
resultatform och ligger sedan till grunden för diskussionsavsnittet. I diskussionsavsnittet 
behandlas hur Organisation A:s arbetsmetoder kan förändras utifrån den befintliga litteraturen 
kring området samt resultatet från de övriga organisationerna. Bakgrunden till upplägget av 
diskussionsavsnittet grundar sig i att kunna hitta inspiration till förändring i litteraturen och 
konkreta metoder kring hur detta kan genomföras bland de övriga organisationerna.  

2.6. Metoddiskussion 
Då urvalet av respondenter gjordes av innovationsavdelningen baserat på deras tolkning av 
problemet kan det ha påverkat resultatet. Personer som ej deltagit i arbete med 
innovationsavdelningen valdes bort som respondenter. Skulle studien genomföras igen med 
andra respondenter skulle resultatet potentiellt kunna skilja sig då deras uppfattning om 
innovationsavdelningen kan vara annorlunda och potentiellt hade detta kunnat påverka 
resultatet. Reliabiliteten för studien kan därför i det avseendet ifrågasättas (Trost, 1997; Collis 
& Hussey, 2009). Då studien är uppbyggd som en tvärsnittsstudie kan ett återskapande av 
studien även ge ett annat resultat då resultatet baseras på en situation vid ett specifikt tillfälle.  
Resultatet som presenteras är en sammanställning av respondenternas svar. Hur 
representativa resultaten är för de specifika rollerna varierar. Anledningen till att svaren kan 
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variera beror på att vissa roller har bredare arbetsuppgifter än andra. Sett till Mellanchefer, 
kan resultaten riskera att bli mer individberoende än rollberoende eftersom arbetsuppgifterna 
respondenterna emellan skiljs åt. Detta är något som kan ha påverkat resultatet då dessa 
respondenters åsikter har presenterats utifrån en specifik roll och inte individbaserat. 
Anledningen till valet av att presentera utifrån ett rollperspektiv är för att möjliggöra en 
potentiell generalisering av resultatet. Det är även en obalans mellan respondenterna sett till 
antalet intervjuer inom respektive roll. Anledningen till att det fanns en obalans mellan 
rollerna är att det inom vissa roller fanns en begränsning i antalet personer som passade inom 
de definierade kraven och kriterierna. Färre respondenter inom en viss roll kan påverka 
reliabiliteten (Trost, 1997; Collis & Hussey, 2009). 

Vidare är studien uppbyggd utifrån ett induktivt tillvägagångsätt, vilket har innebär utrymme 
för tolkning (Collis & Hussey, 2009). För att bibehålla en objektiv bild genom studien har 
tolkning undvikits i största möjlig mån. Genom att öppet diskutera med respondenterna kring 
hur specifika frågor ska uppfattas har det möjliggjort ett säkerställande av att resultatet är 
korrekt tolkat. Genom att aktivt arbeta efter en objektiv syn genom hela studien kan det antas 
att studiens reliabilitet är tillförlitlig i den aspekten (Collis & Hussey, 2009).  

Sett till de källor som har använts under litteraturstudien har det genomgående gjorts en 
övervägning av vilka källor som kan användas och det har aktivt skett en analys kring 
reliabilitet genom att ifrågasätta källan och studien. Det som kan påverka analysen och 
därmed diskussion och slutsatser är applicerbarheten av litteraturen som används i 
litteraturstudien. Litteraturen kan vara baserad på forskning utförd på andra marknader, 
branscher och organisationer med andra förutsättningar än Organisation A:s. Det som anses 
vara de unika förutsättningarna för Organisation A gentemot många andra organisationer är 
främst två identifierade faktorer. Dels är Organisation A verksamma inom en bransch där 
flera idéer hanteras i innovationsprocessen samtidigt. Detta medför att varje enskild idé inte 
får samma uppmärksamhet som hos en organisation som lanserar ett färre antal produkter där 
varje innovationsprojekt endast innefattar en eller ett fåtal produkter. Varför detta bedöms 
som en viktig aspekt att påpeka är för att vid innovationsprojekt som genomförs med ett färre 
antal produkter kan det potentiellt vara lättare att fastställa mål och kommunicera dessa 
jämfört med projekt där flertalet produkter utvecklas samtidigt. Att hantera många idéer 
parallellt kan även medföra otydligheter kring vilka kompetenser som krävs och därmed vilka 
roller som ska involveras. Den andra aspekten är att Organisation A inte har egen produktion. 
Att inte ha egen produktion påverkar möjligheten att driva innovationsprojekt nära 
produktion, vilket kan leda till svårigheter att fastställa genomförbarheten hos de genererade 
idéerna. Genom studien har det dock arbetats aktivt med att basera studien på generella 
studier och studier inom specifika branscher har undvikits i största möjliga mån. Detta anser 
författarna skapar en ökad validitet i studien, men de unika förutsättningarna anses inte kunna 
negligeras. Vidare är studien utförd inom ett relativt outforskat område vilket har medfört en 
svårighet i att styrka påståenden från litteraturen med flera källor, vilket kan påverka 
reliabiliteten i analysen. Resultatet av att det är ett relativt outforskat område har blivit att viss 
litteratur har fått relativt stort utrymme i analysen, vilket kan ha påverkat objektiviteten.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien är uppdelad i fyra delar. Inledningsvis definieras begreppen kring 
innovation, innovationsprocessen samt kommunikation och involvering, detta för att skapa en 
förståelse kring var fokus för studien ligger samt definiera termer. Därefter behandlas 
uppkomsten av motstånd mot innovation, hur arbete kan ske för att minska detta med fokus 
på kommunikation och involvering och avslutningsvis behandlas hur en organisation kan 
organiseras för att möjliggöra kommunikation och involvering.  

3.1. Begrepp och definitioner 
I detta avsnitt behandlas grundläggande begrepp som är centrala för studien. Detta avsnitt 
syftar till att skapa en förståelse hos läsaren kring begreppen samt för att undvika 
misstolkningar i studiens resultat.  

3.1.1. Innovation 
Det krävs av en organisation att hela tiden arbeta med innovation (Hipple, u.å.). Detta 
möjliggör utveckling av nya metoder och produkter för att skapa och möta kundbehov 
samtidigt som det skapar värde och finansiell tillväxt för organisationen (Clark & 
Wheelwright, 1993). För att vara framgångsrik i dagens affärsklimat krävs dock att 
organisationer möter marknadsbehov i en allt snabbare takt, med högre kvalité och med 
mindre resursutnyttjande (Dorval & Lauer, 2004). Då produkter får en allt kortare livslängd 
krävs det att fler utvecklingsprojekt kan hanteras samtidigt. Detta gör att varje projekt får 
mindre resurser och att projekt måste hanteras med högre effektivitet (Clark & Wheelwright, 
1993). Det krävs också av organisationer att allt fler produkter går igenom processen för 
utveckling av nya produkter och blir lyckosamma jämfört med förr (Dorval & Lauer, 2004).  

I litteraturen föreslås flera uppdelningar och definitioner av innovation. I den här rapporten 
används definitionen av Tidd, Bessant & Pavitt (2005) där innovation definieras utifrån fyra 
breda kategorier. Dessa utgörs av: 

• Produktinnovation: Förändringar i utbudet (produkt/service) som organisationen 
erbjuder; 

• Processinnovation: Förändringar i hur utbudet (produkt/service) tillverkas eller 
levereras; 

• Positionsinnovation: Förändringar i kontexten där produkten/servicen är 
introducerad; 

• Paradigminnovation: Förändringar i den underliggande mentala inställningen av 
inom vilka ramar organisationen arbetar.  

Dessa hörnstenar inom innovation har i denna studie valts att kompletteras med tre 
innovationsgrader, som är baserade på studier från Nagji och Tuff (2012) och Booz Allen 
Hamilton Inc., (1982), för att skapa en helhetsbild av innovation (se Figur 1). Dessa grader 
definieras enligt: 

• Kärninnovation: Utveckling av befintlig produktlinje innebär att de nya 
produkterna ersätter de existerande produkterna med en viss förbättring; 
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• Närliggande innovation: Tillägg till befintlig produktlinje innebär utveckling av 
nya produkter som skiljer sig signifikant från organisationens existerande 
produkter inom den marknaden utan att bli en ny produktlinje.  

• Radikal innovation: En produkt som är ny för organisationen och innebär att 
produkten möjliggör för organisationen att gå in på en marknad där de innan ej 
var verksamma. 

! !

Figur 1. Övergripande bild över innovationsrymden 

3.1.2. Innovationsprocessen 
Definitionen för en innovationsprocess är, enligt Cooper (2001), ett ramverk för att ta en ny 
produktidé till lansering. En populär metod som används inom innovationsprocessen är 
Stage-Gate modellen. Dorval och Lauer (2004) uttrycker att framgångsrika organisationer 
använder denna modell för att leda utvecklingen av nya produkter då det hjälper dem att på 
ett effektivt sätt utnyttja resurser för att få ut nya idéer till marknaden. Enligt Hansen och 
Birkinshaw (2007) anses det dock vara av större vikt att innovationsprocesserna anpassas 
efter varje organisations unika förutsättningar än att följa färdiga mallar. För att förenkla 
definitionen i studien samt för att möjliggöra att för att möjliggöra används dock en 
exemplifierad innovationsprocess som grundas i Dörner, Gurtner och Schefczyks (2009) 
processmall och utgår ifrån en så kallad Stage-Gate modell, se Figur 2. Hansen och 
Birkinshaws (2007) uttalande om att det är svårt att generalisera innovationsprocessen är 
dock något som inte bortses ifrån.  

!

Figur 2. Innovationsprocessens fyra faser 
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Den första fasen “idégenerering” innehåller aktiviteterna idégenerering, utvärdering och val 
av idéer (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009).  

Den andra fasen “konceptutveckling” innefattar skapandet av ett tydligt koncept innehållande 
vissa kriterier som t.ex. kundgrupp, kärnprodukt, erbjudande och positioneringsstrategi 
(Cooper, 2001; Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). 
Den tredje fasen “produktutveckling” innefattar utveckling av den faktiska produkten och 
fastställande av hur produkten ska framställas (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009).  
Den sista fasen “lansering till marknaden” innefattar att starta produktionen samt lansera och 
marknadsföra produkten. (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009).     
För att förenkla syftningen under studien har innovationsprocessen valts att delas upp i två 
större segment. Dörner, Gurtner och Schefczyks (2009) processmall har delats upp för att 
definiera vad som ingår i begreppen; idéskapande samt idérealisering. Där idéskapande 
innefattar fas 1 “idégenerering” och fas 2 “konceptutveckling” och idérealisering innefattar 
fas 3 “produktutveckling” och fas 4 “lansering till marknaden”. Figur 3 illustrerar 
fördelningen.  

!

Figur 3. Definition av de myntade begreppen "idéskapande" samt "idérealisering" 

3.1.3. Involvering och kommunikation 
Kommunikation kan sammanfattas som en process där information utbyts mellan minst två 
individer (Rayudu, 2010). För en vidare definition av skillnaden mellan intern och extern 
kommunikation inom organisationer har det dock uppstått meningsskiljaktigheter kring 
definitionen av och var avgränsningarna går för kommunikation. Cheney och Christensen 
(2001) hävdar att en avgränsning mellan intern och extern kommunikation är av mindre 
relevans och att det även kan vara missledande för organisationer att skilja på dem. Vercic, 
Vercic och Sriramesh (2012) hävdar att intern kommunikation inte kan ses som ett separat 
studieämne med anledning av att det är svårt att avgränsa och att det lätt förknippas med 
intern marknadsföring och interna relationer. Flera andra forskare har däremot hävdat att 
intern kommunikation är ett viktigt område för att en organisation ska lyckas (Kalla, 2005; 
Linke & Zerfass, 2011; Smith, 2008; Vercic, Vercic & Sriramesh 2012), vilket kan tolkas 
som att de skiljer på intern och extern kommunikation. I denna studie definieras 
kommunikation utifrån att det finns en skillnad mellan intern och extern kommunikation. 
Definitionen för intern kommunikation som används i denna studie är tagen från Linke och 
Zerfass (2011). De anser att intern kommunikation innefattar all kommunikation och alla 
processer som förekommer inom en organisation med syftet att övertyga om lojalitet, att öka 
nöjdheten hos de anställda, men även att samla information och skapa idéer. I denna rapport 
definieras därför även involvering som en del av kommunikationen.  
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3.2. Uppkomsten av motstånd mot innovation 
Baum, Frese och Baron (2012) påstår att det finns en stor osäkerhet inom innovation, vilket 
gör att organisationer som satsar på det får avsätta resurser och tid på aktiviteter med ett 
osäkert utfall. Vidare anser de att innovation tvingar organisationer till att fatta svåra beslut 
och detta brukar ofta skapa barriärer som genererar internt motstånd mot 
produktinnovationer. O’Connor, Hylan & Rice, (2004) framhäver att osäkerheten hos 
produktinnovationer medför att det ofta krävs extra arbete för att minska de medförda 
riskerna. Relationen till motstånd inom organisationer kan även kopplas till komplexiteten i 
idéer där en mer komplex idé är svårare för organisationen att ta in i den befintliga 
verksamheten och därmed ökar motståndet (Fidler & Johnson, 1984). Ett resultat är att det 
skapas ett behov för att sätta upp aktiviteter för att ta hand om dessa idéer på ett effektivt sätt. 
West (2002) styrker detta uttalande och säger att dessa aktiviteter främst borde syfta till att 
minska osäkerheten kring idéerna. 

Bakgrund till motstånd mot produktinnovation kopplat till stegen i innovationsprocessen kan 
se ut som följande:  

• Dörner, Gurtner & Schefczyk (2009) påstår att den första fasen “idégenerering” 
karaktäriseras av hög osäkerhet då lite information finns om marknader, 
produktionsmöjligheter, resursbehov etc. Den höga osäkerheten och 
komplexiteten i innovativa idéer kan därför skapa ett motstånd inom 
organisationen mot idéerna. Detta motstånd kan i sin tur påverka samarbetet 
mellan individer.  

• Vidare anser Dörner, Gurtner och Schefczyk (2009) att den andra fasen 
“konceptutveckling” karaktäriseras av hög osäkerhet och komplexitet vilket kan 
leda till motstånd från organisationen på grund av okunnighet. Även i detta steg 
kan motståndet påverka arbetet, men främst mellan avdelningar. 

• I den tredje fasen “produktutveckling” betonar Dörner, Gurtner & Schefczyk 
(2009) att det i detta steg är viktigt att marknadsavdelningen blir ordentligt 
informerad om produkten och dess syfte för att kunna förbereda inför lansering. 
Motståndet från organisationen kan påverka projektet då det i detta steg gör 
anspråk på resurser inom organisationen. 

• Den sista fasen “lansering till marknaden” innefattar den första kontakten med 
säljarna som bör vara väl informerade om produkten och vara motiverade till att 
sälja. Säljarnas acceptans för innovationen är viktig och därför behöver de 
övertygas genom kommunikation. Även i detta steg kan ett motstånd från 
organisationen infinna sig då koordinering av resurser behövs (Dörner, Gurtner & 
Schefczyk, 2009).   

När väl en innovationsavdelning har genererat idéer kan överlämningen av nytänkande idéer 
från innovationsavdelningen till den mottagande produktavdelningen vara svårhanterlig. 
Många faktorer avgör om den mottagande produktavdelningen vill ta in en idé. O’Connor, 
Hyland & Rice (2004) uttrycker att dessa anledningar kan vara; kortsiktiga lönsamhetskrav 
som skapar en begränsning då det finns stora osäkerheter kring nya idéer; marknadens 
mognad; svårigheter att uppskatta försäljningspotential; potentiell kannibalism på befintliga 
produkter och tjänster; samt osäkerhet kring den operativa effektiviteten är andra faktorer 
som spelar in. En liknelse kan göras mellan att den mottagande produktavdelningen skapar ett 
motstånd mot att ta in idéer från andra avdelningar. Detta går i sin tur att likna med “not 
invented here”- syndromet beskrivet och grundat av Katz och Allen (1982). Syndromet 
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beskrivs som att en grupp har svårt att ta in idéer från källor utanför gruppen då de inte tror 
att någon annan har tillräcklig kunskap för att kunna bidra till deras arbete. Lichtenthaler & 
Holger (2006) menar att en avdelning som är ovana att ta in information och kunskap från 
andra, initialt kan skapa ett “not invented here”- syndrom.  

En vidare anledning till att det kan uppstå motstånd är att individer har olika perspektiv, 
något som forskare har uttryckt är viktigt för att generera kreativitet och innovation 
(Tjosvold, 1998; West, 2002). Ett sätt som motståndet kan uttryckas på att det uppstår interna 
konflikter till en följd av dessa delade perspektiv. Det finns delade åsikter i forskningen kring 
huruvida konflikter har en positiv inverkan på det innovativa arbetet. Men en omfattande 
studie inom området har påvisat att konflikter har olika inverkan beroende på vilken karaktär 
projektet har. Det negativa med konflikter är att det kan bidra till att medlemmar i gruppen 
trivs mindre bra och att det kan uppstå dålig stämning i gruppen. De negativa aspekterna 
påträffas dock främst i grupper som utför rutinmässiga uppdrag och där det i grupper som 
utför mindre rutinmässiga uppdrag finns en påvisad positiv effekt av konflikter, vilket bidrar 
till nytänkande (Karen, 1995). Då ett innovationsprojekt är en tolkande process kan det antas 
att det inte är ett rutinmässigt arbete, vilket leder till att konflikter kan ha en positiv inverkan 
(Dougherty, 1992). Detta skapar en koppling till att motstånd även kan ha en positiv inverkan 
i innovationsarbetet.  

3.3. Arbete för att minska motståndet 
I detta avsnitt behandlas föreslagna arbetsmetoder för att minska motståndet mot 
produktinnovation. Avsnittets rubriker följer strukturen att det först behandlas vad som bör 
göras innan ett innovationsprojekt inleds för att sedan behandla vad som bör göras under 
projektet men även rent generellt från en innovationsavdelning.  

3.3.1. Skapa mål 
För att erhålla en konsekvent och sammanhållen utveckling av nya produkter med en tydlig 
koppling till affärs- och utvecklingsmålen, bör organisationer definiera de grundläggande 
målen för nyutveckling (Clark & Wheelwright, 1993). Det är viktigt att tydligt fastställa 
målen med projekt i ett tidigt stadium, vilket har påvisat positiva resultat på utfallet av 
innovationsprojekt. Genom att göra en genomgående målplanering kan de gemensamt 
drivande värdena identifieras och det skapar då tidigt en gemensam förståelse kring målet 
med projektet hos de inblandade parterna (Dougherty, 1992; Salomo, Weise & Gemunden, 
2007). I en studie av 418 projektgrupper baserat på faktorer som influerar ett projekt visade 
det sig att den enda faktorn som föranledde framgång genom hela innovationsprocessen var 
att tydligt definiera målet kring projektet. Studien resulterade även i starka belägg för att 
klarhet kring gemensamma mål har en relation till en högre innovationsgrad hos gruppen. De 
gånger som inte gruppmedlemmar känner ett delat engagemang kring målen och visionen för 
arbetet kan motstånd skapas, vilket med stor sannolikhet begränsar möjligheterna till 
innovation (Pinto & Prescott, 1987). I den inledande delen av ett innovationsprojekt bör 
därför målen tydligt kommunicera, vilket även stöds av Frese & Zapf (1994) som redogör för 
hur målen bör kommuniceras.  De delar som de betonar är viktiga för att tydligt redogöra för 
målen är:  

• Svårighetsgrad: Detta bör utgöras av projektets komplexitet, vilket utgörs av bl.a. 
hur många personer som bör kopplas in, hur tekniskt avancerat projektet är etc.   

• Specificera målet: När det kommer till att specificera målet måste det skiljas på 
specifika mål och globala mål. Ett globalt mål är t.ex. att alla anställda ska vara 
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nöjda, men ett specifikt mål innefattar att höja omsättningen för en organisation 
med två procent.  

• Definiera delmål: Om det finns möjlighet bör det definieras delmål som ska 
uppnås för att i slutändan nå det önskade målet. 

• Tidsåtgång: Definiera tidsåtgång och omfattning av projektet.  

• Effektiv divergens av målen: Om det är svårt att definiera slutmålet från start i 
projektet kan det vara fördelaktigt att definiera delmål som möjliggör flera 
alternativa vägar att gå istället för att satsa på ett delmål med endast en väg att gå 
efteråt.  

När det kommer till målskapande finns det två definitioner som avgör hur dessa mål tolkas av 
personer, där den ena är samarbetsmål och det andra är konkurrerande mål. Samarbetsmål 
innebär mål som skapar en gemensam målbild och en lagkänsla. Konkurrerande mål innebär 
istället mål där personer har individuella målbilder som konkurrerar med 
gruppmedlemmarnas individuella målbilder, såsom viljan att alltid komma på de bästa 
idéerna för att kunna klättra i organisationen. För att minska motståndet mot 
produktinnovation bör samarbetsmål skapas för att delade åsikter ska kunna användas på ett 
effektivt sätt och skapa en öppenhet bland de inblandade, vilket även bidrar till diskussioner 
som är nyttiga för att få in olika perspektiv. Om det däremot uppstår konkurrerande mål ger 
det upphov till att diskussioner kring uppkomna idéer begränsar projekten eftersom det 
skapas en kritik mot andras idéer (Tjosvold, 1998). Om grupper har samarbetsmål är det 
bevisat att gruppens innovativa förmåga och produktivitet stärks när gruppen diskuterar. 
Genom att diskussioner har en positiv effekt på projektet känner sig även personer mer 
delaktiga, vilket i sin tur avspeglades på innovationsförmågan och produktiviteten i gruppen 
(Alper, Tjosvold & Law, 1998).  

3.3.2. Reflektera kring risker 
Kommunikation av risker under innovationsprojekt är något som har en positiv inverkan på 
att minska motståndet mot innovation. Även fast vissa projekt inte anar några större risker 
kan riskanalysen skapa en bättre förståelse kring kritiska steg i processen och bidra till 
acceptans (Salomo, Weise och Gemunden, 2007). Fidler och Johnson (1984) framhäver att 
vid innovationsprojekt som innefattar hög risk är personlig kommunikation och involvering 
viktig för att minska motståndet inom organisationen. Vidare anser de att projekt med låg risk 
med fördel kan hanteras med mindre kommunikation och involvering då dessa projekt inte 
kräver samma förankring inom organisationen. 

Som ett resultat av ökad acceptansnivå för innovation inom en organisation kan de beslut som 
fattas om att fortfölja utvecklingen av ett projekt föra med sig problematik i att lägga ner det 
projektet. Ett beslut att utveckla en produkt skapar en kollektiv tilltro till idéns potential, 
vilket gör den svår att stoppa efter beslutspunkten. En stor anledning till detta är att personer 
som stoppar projekt aldrig får någon positiv uppmärksamhet (Royer, 2003).   

3.3.3. Projektets struktur 
West (2002) betonar att det är av stor vikt att tydliggöra projektets struktur för att skapa en 
positiv gruppdynamik. Då innovation är en tolkande process med ett kollektivt ansvar innebär 
det att innovationsarbetet bör innefatta ett arbete för att tydliggöra roller inom 
innovationsarbetet och skapa ramar för att skapa ömsesidig förståelse inom organisationen 
(Dougherty, 1992). West (2002) definierar de mest vitala delarna i projektdefiniering som: 
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• Gruppens struktur;  

• Processen som de kommer att arbeta efter; 

• Vilka yttre och inre krav de har på sig;  

• Vilka som är med i gruppen och varför dessa personer är med; 

• Uppdragen som de kommer utföra både individuellt och kollektivt. 
För att komplettera dessa delar och skapa en tydligare bild hos de inblandade anser West 
(2002) att dessa punkter bör kompletteras med en klassificering. Klassificeringar baseras på 
svårighetsgrad av uppgifterna, mångfalden kring lösningsmöjligheter, det inneboende 
intresset av att lösa detta samt kraven från organisationen.  

3.3.4. Implementationsplan 
En implementeringsplan anses också ha en positiv inverkan på att minska motståndet mot 
innovation. En implementationsplan (även refererat till som reflektion i viss litteraturen) 
definierar när, var och hur de utsatta målen ska nås (Gollwitzer & Oettinger, u. å). Frese och 
Zapt (1994) betonar i en studie kring psykologi inom innovation att det är av stor vikt att 
definiera avsikterna med projektet innan projektet inleds och att en underbyggd definiering 
står i stark relation till implementationsmöjligheterna av idéerna. Vad som skapas under 
definieringen av en implementationsplan är en mer detaljerad bild av projektet. Exempel på 
delar som ska tas upp under detta moment är analys kring inkluderande av personer i 
projektet, potentiella problem som kan uppstå och en tydligare rangordning av både långa och 
korta planer och mål (West, 2002). Om en innovationsavdelning inte är ansvariga genom hela 
processen, utan lämnar över arbetet är det även viktigt att klargöra vem som tar över dessa 
projekt (Puttick, 2014).  Anledningen till att det är viktigt med definierad 
implementationsplan är för att det skapar en förberedelse hos de involverade parterna och 
riktar personers uppmärksamhet mot möjligheterna av att implementera produkten 
(Gollwitzer & Oettinger, u. å).  

3.3.5. Aktiv kommunikation av målen 
Att kommunicera målen med innovationsprojekt anses vara av viktigt för att skapa en 
förståelse kring varför innovationsprojekt genomförs. Då innovationsimplementering innebär 
att till stor del att ändra inställningen hos individer kan detta leda till motstånd och konflikter, 
vilket bör hanteras. En grupp som strävar efter att implementera innovationer kommer troligt 
att möta motstånd och skapa konflikter inom organisationen och bör därför arbeta med 
metoder för att överkomma dessa barriärer (West, 2002; O’Connor, Hylan & Rice, 2004). 
Genom att skapa gemensamma mål för samarbetet kan en gemensam förståelse skapas. Men 
utöver att definiera målen innan projektet är det även viktigt att arbeta med dessa under 
projektet. Genom att arbeta aktivt med målen har det visats leda till att meningsskiljaktigheter 
kan tas upp och behandlas på ett effektivt sätt, vilket hjälper organisationer inom 
innovationsarbetet och implementeringen (Tjosvold, 1998).  

West (2002) anser även att ansträngning hos den implementerande avdelningen eller 
uttryckta mål inte är den enda lösningen på problemet, utan det bör motiveras tydligt utifrån 
yttre krav. Där yttre krav innefattas av marknadsklimat i form av hot och osäkerheter från 
konkurrenter och kunder. West har visat på en korrelation mellan yttre krav och inre 
motivation utifrån de uppgifter som ska utföras och där har följande samband har kunnat 
påvisas: 
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• Om uppgiften skapar hög inre motivation och de yttre kraven är höga, så ökar 
implementationsnivån av innovationer.  

• Om uppgiften skapar hög inre motivation och de yttre kraven är låga, så minskar 
implementationsnivån av innovationer.  

• Om uppgiften skapar låg inre motivation och de yttre kraven är låga, så minskar 
implementationsnivån av innovationer.  

• Om uppgiften skapar låg inre motivation och de yttre kraven är höga, så minskar 
implementationsnivån av innovationer.  

Sammanfattningsvis krävs alltså att både den inre motivationen ska vara hög kring uppgiften 
samt att de yttre kraven ska vara höga, då ökar chansen för att implementering av nya idéer 
ska lyckas.  

3.3.6. Kommunikationskanaler 
Det finns flera olika kommunikationskanaler som kan användas under ett innovationsprojekt, 
där vissa anses bättre lämpade än andra under specifika delar av innovationsprojekten. I 
idégenereringsfasen är gruppkommunikation, workshops och kommunikation via intranätet 
de mest lämpliga kommunikationsverktygen (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). Vidare 
nämns att dessa verktyg möjliggör för cirkulering av information och kommunikations syfte, 
informationsspridning, uppfylls därmed. Alla dessa kan stimulera nödvändig kreativitet och 
interaktion mellan individer vilket stöttar gemensam utveckling av idéer (Leenders, van 
Engelen & Kratzer, 2003).  
I konceptutvecklingsfasen är gruppkommunikation, workshops samt e-post de mest lämpliga 
kommunikationsverktygen. Möten mellan tvärfunktionella team är ett bra sätt för 
gruppkommunikation där ansvariga för olika divisioner kan utbyta information. Denna typ av 
möten kan även motverka motstånd från organisationen. På liknande sätt erbjuder workshops 
i denna fas ett lämpligt verktyg för att utbyta kunskaper kring projektet, vilket minskar 
motståndet som kan uppstå på grund av okunskap kring projektet (Dörner, Gurtner & 
Schefczyk, 2009).   

Även i produktutvecklingsfasen är gruppkommunikation genom möten en bra metod för att 
stötta samarbetet mellan involverade parter. Men i detta skede blir emotionella aspekter 
viktigare då möjligheten att påverka andra, att minska känslomässig osäkerhet och att 
övervinna motstånd är kritiska aspekter (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). Med avseende 
på detta bör projektledaren använda personlig kommunikation då detta är det bästa sättet för 
att skapa förståelse och tillit enligt Herbst (referens i Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009, 
s.213) 

I den sista fasen, lansering till marknad, är den viktigaste aspekten möjligheten till att göra ett 
inflytande på andra medverkande i projektet. De lämpliga kommunikationsverktygen är event 
för anställda, presentationer samt e-post. I slutändan bör projektägaren säkerställa att berörda 
parter har den nödvändiga informationen om den nyutvecklade produkten, lämpligen 
förmedlat via e-post (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). 

3.3.7. Involvering och kommunikation 
Att involvera och kommunicera anses skapa bredare perspektiv och ett ökat engagemang 
inom innovationsprojekten. En orsak till att det kan förekomma svårigheter i implementering 
är de anställdas inställning till sin egen roll och en avsaknad av ett bredare perspektiv. Ett 
exempel på detta är att anställda ser organisationen i silos. Detta innebär att de enbart 
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fokuserar på sin egen roll eller sin egen avdelning, vilket inträffar när de bara har sin egen 
uppgift eller avdelning i åtanke. Detta kan vara ett resultat av antingen kultur inom 
organisationen, utbildning eller arbetslivserfarenhet, men kan även vara resultat av 
otillräckliga arbetsrutiner och processer, vilket begränsar interaktionen (Baum, Frese & 
Baron, 2012).  
Forskningen kring involvering inom innovationsarbetet är omfattande och går långt tillbaka i 
tiden som ett förslag till ökat engagemang i innovationsprojekt (Tjosvold, 1998; West, 2002). 
Om delaktigheten hanteras korrekt kan involvering leda till hög kreativitet och deltagande 
personer kan känna sig motiverade. En viktig del för att de involverade personerna ska 
fortsätta känna sig motiverade och därmed bidra till idéskapandet är att de får återkoppling 
efter att de har deltagit i kreativa moment (Leggett Dugosh & Paulus, 2004). Det finns även 
studier som tyder på att involvering i kreativa moment kan leda till att personer fortsätter 
tänka i dessa banor efter att moment är avslutade, vilket tyder på att involvering kan ge 
genomslag till idéskapandet även utanför det specifika momentet (Paulus & Yang, 2000). Ett 
moment som har direkt inverkan på motståndet inom organisationer är deltagandet i 
beslutstagande. När personer får influera och vara med i beslutsfattanden har det visats att de 
känner ett större engagemang i utfallet och motståndet minskar (West, 2002) 
Vikten av att integrera och kombinera kompetenser innebär även att det skapas en bredare 
spridning av innovationsprojektet. I en artikel av Emerald Insight (2007), behandlas riskerna 
med att ha lite integration inom en organisation, vilket ofta resulterar i konsekvenserna: 

• Att den allmänna innovativa förmågan hos andra anställda begränsas; 

• Personer blir fokuserade på sitt eget fokusområde och tappar det större 
perspektivet; 

• Det skapas inget naturligt utrymme till att innovera; 

• Organisationer blir beroende av ett fåtal personer 
Detta tyder på att integrering inte bara ökar innovationsförmågan, det minskar även riskerna 
kring en organisations förmåga att innovera i framtiden samt spridningen av kunskap.  

En annan aspekt av att integrera är att det minskar barriärerna genom att personer blir vänner, 
vilket skapar ett ömsesidigt förtroende hos involverade parter. Integrering och 
kommunikation måste alltså inte vara formell, utan det kan även bidra positivt till 
genomslaget av innovationsprojekt genom en mer informell karaktär (Emerald Insight, 2007).  

3.3.8. Utarbeta säkerhet 
Om en innovationsavdelning ska arbeta med involvering krävs det att det finns en utarbetad 
säkerhet inom innovationsprojekten. Det finns nämligen risker med att integrera personer i 
projekt vilket har påvisats ha negativa effekter på idégenering som en följd av att personer 
inte känner sig trygga i att uttrycka sin åsikt när fler personer är närvarande (Kratzer, 
Leenders & van Engelen, 2004). Det är därför mer troligt att idéskapande sker om det finns 
en support för innovation där innovativa försök premieras istället för att straffas. Ett sätt som 
detta kan uttryckas på är att idéer blir rutinmässigt ratade eller ignorerade. I de grupper där 
innovationer istället premieras och får stöd byggs det upp en trygghet hos de inblandade, 
vilket ger ett positivt avtryck på hela gruppens förmåga att innovera (West, 2002).  
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3.3.9. Generella arbetsmetoder för en innovationsavdelning med fokus på 
involvering och kommunikation 

Utöver åtgärder som är direkt kopplade till innovationsprojekt föreslås även mer generella 
arbetsmetoder som kan leda till ett minskat motstånd mot innovationsavdelningar. Highsmith 
(2009) uttrycker att interna egenskaper, kommunikation samt gemenskap är viktigare än att 
följa metoder och processer i innovationsprojekt. Bakgrunden är att alla projekt kräver olika 
processer och metoder och för att kunna arbeta dynamiskt. När det kommer till involvering 
för att minska motståndet påstår Fidler och Johnson (1984) att motståndet är beroende av 
vilken typ av involvering som sker inom organisationen. De betonar att involveringen i 
största möjliga mån ska vara volontär och det ska undvikas påtvingad involvering hos de 
inblandade rollerna för att motståndet ska minska.  
För att en innovationsavdelning ska bli värdefull i en organisation bör det tydligt 
kommuniceras vad den avdelningen kan bidra med som inte går att göra på någon annan 
avdelning inom organisationen. Exempel på värdeskapande egenskaper för en 
innovationsavdelning är unik expertis och kunskap (Puttick, 2014). Detta påstående styrks 
även av West (2002) som säger att desto mer en innovationsavdelning visar på sin nytta, 
desto mer höjer de sin trovärdighet, vilket förenklar implementeringen av nya idéer.  
När en innovationsavdelning i sin tur ska kommunicera ut vad den har åstadkommit är det 
ofördelaktigt om det rapporteras i form av rapporter och listor med möjliga förslag. De bör 
istället producera praktiska och användningsbara lösningar som presenteras för en bred 
publik, vilket även bidrar till acceptansen för innovationer. Framstegen hos en 
innovationsavdelning bör även kommunicera med tydliga siffror för att öka acceptansen. 
Dessa siffror ska baseras på en utarbetad plan där framstegen är kommunicerade utifrån 
mätbara tal (Puttick, 2014).  

3.4. Möjliggöra kommunikation och involvering 
Integrationen mellan avdelningar kan antas ha en direkt koppling till möjliggörandet av 
kommunikation och involvering. Beroende på hur en organisation är strukturerad kan detta 
påverka hur informationen flödar samt om organisationen arbetar projektbaserat eller inte.  
Tidd, Bessant & Pavitt (2005) definierar två övergripande strukturer som organisationer kan 
vara organiserade utifrån och utgörs av mekanisk och organisk struktur. Enligt definitionen är 
en mekanisk struktur en avdelningsbaserad struktur med lite eller ingen integration mellan 
avdelningar, samtidigt som en organisk struktur innebär en mer flytande organisation med 
mindre tydliga ramar och mer integration, vilket Tidd, Bessant och Pavitt (2005) påstår 
främjar kommunikationen.  

Grunden till samarbete mellan olika avdelningar i en organisation sägs vara rotad i Lawrence 
and Lorschs teori om integration och differentiering i organisationer (Huth, 2008). Enligt 
Lawrence och Lorschs (1967) teori är organisationer effektivast när de bygger specialiserade 
avdelningar som sedan integreras. De hävdar att genom att skapa specialiserade avdelningar 
som integreras kan avdelningarna anpassa sig utifrån varandra och lära av varandra, vilket 
skapar möjligheter att identifiera oklarheter och få nya perspektiv. Det har skett en förändring 
från mekanisk struktur till ett större användande av organiska strukturer i samband med att 
konkurrensen på marknaden ökat (Lovelace, Shapiro & Weingart, 2001; Hauptman & Hirji, 
1996). Bakgrunden till ökat användande är för att modellen har en uttalad positiv effekt på 
utvecklingen av nya produkter (Griffins & Hauser, 1996; Song et al. 1997).  
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3.4.1. Mekanisk struktur 
Mekanisk struktur inom en organisation är fördelaktigt om organisationen arbetar för att 
effektivisera arbetet (Trott, 2005). Denna typ av organisation blir dock haltande om fokus är 
att ta fram innovativa produkter då innovation får näring genom integration inom 
organisationer (Lawrence & Lorsch, 1967). Strikt organisering och rapportering kan även 
begränsa informationsflödet, vilket kan inverka negativt på innovationsarbetet (Tushman & 
Nadler, 1978). Vad denna typ av arbetsstruktur tillåter är istället en tydlig struktur kring 
informationsflödet där informationen i huvudsak flödar i vertikalt led inom organisationen 
(Trott, 2005). Figur 4 redogör för en exempelbild av hur en mekanisk struktur kan se ut 
baserat på Knights (1976) och Trotts (2005) definitioner av strukturen.   

!

Figur 4. En illustration av strukturen i en mekanisk organisationsstruktur 

3.4.2. Matrisstruktur (en organisationsform inom organisk struktur) 
Enligt Mee (1964) är en matrisstruktur baserad runt specifika projekt där en projektledare har 
ansvaret kring slutförandet av projektet med avseende på tid, kostnad samt kvalitet i 
projektet. Projektledarens roll är även att koordinera och sammankoppla relevanta 
kompetenser inom organisationen. Matrisstruktur är en struktur där specifika områden eller 
avdelningar samarbetar i samma projekt (Mee, 1964; Knight, 1976). Denna möjliggör för 
integrering av olika funktioners kompetensområden och det är även påvisat att 
innovationsprojekt inom en matrisstruktur ofta blir lyckosamma (Panne, Beers & 
Kleinknecht, 2003). Figur 5 redogör för hur en matrisstruktur kan se ut baserat på Knights 
(1976) och Trotts (2005) definitioner av strukturen.   
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Figur 5. En illustration av strukturen i en matrisstrukturerad organisation 

Inom matrisstrukturer finns det i sin tur olika uppdelningar av hur projekt struktureras, vilket 
står i direkt relation till hur kommunikationen inom projektet ska flöda. De två 
uppdelningarna baseras på uppdelningen från Clark och Wheelwright (1993) och benämns 
lättviktsstruktur och tungviktsstruktur.  

3.4.3. Lättviktsstruktur 
Inom lättviktsstrukterade projektgrupper arbetar personer i huvudsak inom sina avdelningar, 
men representerar avdelningen i projekt som sträcker sig tvärs flera avdelningar. Deltagandet 
i dessa projekt ses som ett tillägg utöver den kärnfunktion som denne person har. Detta 
innebär att den huvudsakliga sysselsättningen hos dessa personer är i dennes vardagliga 
verksamhet, men att de avsätter lite tid åt projektet. I huvudsak skapar denna typ av struktur 
av projektgrupper en relativt liten påverkan på de inblandade avdelningarna. Deltagandet i 
projekten kan ses som ett tillägg till den vardagliga verksamheten. Karakteristiskt för 
projektledare inom lättviktsstrukturerade projektgrupper är att de sällan har ett stort 
inflytande i organisationen, men att de har en expertis kring området som projektet behandlar. 
Dessa projektledare har inte heller någon makt när det kommer till att allokera resurser, utan 
detta sker lokalt inom varje avdelning. Styrkorna med en utpräglad lättviktstruktur är att det 
är en person som har den övergripande rollen och ser till att alla avdelningar samverkar och 
ligger i linje utifrån tidsperspektiv och att alla är medvetna om vad som händer inom 
respektive avdelning. Att använda sig av lättviktsstrukturerade projektgrupper förväntas 
medför ökad kommunikation och koordinering mellan avdelningar. Nackdelarna med denna 
typ av struktur är att projektledaren sällan har något större inflytande i och kan ha svårt att 
skapa en acceptans inom de involverade avdelningarna. (Clark & Wheelwright, 1993) 

3.4.4. Tungviktsstruktur 
I kontrast till lättviktsstrukturerade projektgrupper finner man tungviktsstrukturerade 
projektgrupper. Denna struktur innebär att respektive projektmedlem lämnar sin ordinarie 
arbetsuppgift för att på heltid arbeta i ett specifikt projekt. Projektledare inom 
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tungviktsstrukturer brukar, till skillnad från lättviktstrukturer, generellt ha en hög ställning 
inom organisationen och rapportera uppåt. Detta innebär att projektledaren har ett större 
mandat genom ett större inflytande inom organisationen, vilket brukar öka acceptansen och 
genomförbarheten av projekten (Clark & Wheelwright, 1993).  

 
!
 !
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4. RESULTAT OCH ANALYS AV ORGANISATION A 
Resultatet som presenteras i detta avsnitt är från fallstudien inom Organisation A samt 
intervjuer på de fyra övriga organisationerna. För fallstudien är resultatet baserat på 
intervjuer från de fyra rollerna inom organisationen och delgivet material kring 
innovationsarbetet. Här presenteras studiens resultat, först från Organisation A tillsammans 
med analys och sedan endast resultat från de fyra andra organisationerna.  

4.1. Samarbetet inom organisationen 
Det har skett en omorganisering inom organisationen kring innovationsavdelningen. 
Avdelningen har gått från en mekanisk struktur till en organisk struktur, vilket är en relativt 
vanlig övergång i dagens organisationer (Lovelace, Shapiro & Weingart, 2001; Hauptman & 
Hirji, 1996). Bakgrunden till denna övergång är eftersom den har en uttalad positiv effekt på 
utvecklingen av nya produkter (Griffins & Hauser 1996; Song et al. 1997), vilket är något 
som en innovationsavdelning kan dra nytta ifrån. En bakomliggande anledning till 
omorganiseringen inom Organisation A var att det fanns ett identifierat kunskapstapp inom 
innovationsprojekten där personer med stor kunskap inte involverades i projekten på ett 
tillfredsställande sätt, något som en matrisstruktur (en struktur inom organisk struktur) kan 
motverka (Tushman & Nadler, 1978; McGrath, 1999). Detta eftersom en matrisstruktur ökar 
möjligheterna till att integrera olika kompetensområden, vilket ökar lärandet (Van der Panne, 
Van Beers & Kleinknecht, 2003). En annan anledning till omorganiseringen var att vissa 
avdelningar fastnade i ett linjearbete, vilket resulterade i att de anställda kände sig 
ostimulerade. Genom omorganiseringen fick större delar av organisationen ett ansvar för att 
ta fram nya idéer, vilket har resulterat i en större nöjdhet hos medarbetarna. En matrisstruktur 
leder alltså till att personer kan integreras, vilket kan leda till ökat engagemang (Tjosvold, 
1998; West, 2002). Vidare är en matrisstruktur fördelaktig för organisationer som arbetar i 
projekt (Mee, 1964), vilket går i linje med hur Organisation A:s arbete till stor del är 
uppbyggt. Figur 6 redogör för en förenklad bild över hur innovationsavdelningen har 
omorganiserats för att möjliggöra bredare satsningar. En struktur som har gått från en 
mekanisk struktur till en matrisstruktur.  

!

Figur 6. En exemplifierad bild över organisationens omorganisering 

Innovationsprojekten struktureras i sin tur utifrån en lättviktsstruktur. Clark och Wheelwright 
(1993) uttrycker att lättviktsstrukturerade projekt är fördelaktigt för att säkerställa att 
samarbetande avdelningarna ligger i linje utifrån tidsperspektiv samt att det skapar en bredare 
medvetenhet kring projektet. Vidare betonar de att införandet av en lättviktstruktur förväntas 



26 

medföra ökad kommunikation och koordinering mellan avdelningar. Vilket kan vara 
fördelaktigt för en innovationsavdelning med avseende på kreativitet och acceptans.  

Under ett innovationsprojekt involveras flera olika roller inom organisationen. De som främst 
är involverade är de som kommer att äga utfallet av projektet (Mottagare), de som beställer 
innovationsprojekten (Beställare) samt de som driver projekten (Innovationsarbetare). 
Mellanchefernas roll inom innovationsprojektet är att fastställa att avdelningarna har 
tillräckliga resurser för att hantera projekten. Det är främst dessa fyra roller som har tagits i 
beaktning under studien.  

4.2. Innovation och innovationsavdelningen 
Innovation inom EMV är ett stort fokus för Organisation A. En bakomliggande anledning till 
detta fokus är för att förändra bilden av EMV och gå från att förknippas som ett 
budgetalternativ till att istället skapa produkter som kunderna väljer på andra grunder än 
enbart pris. Detta är en generell inställning bland flera organisationer som arbetar med EMV 
och det finns belägg för att det inom vissa branscher har skett ett paradigmskifte inom EMV 
(Euromonitor International, 2013). Vad som har skett inom Organisation A och likväl på 
marknaden i stort, kan liknas med en paradigminnovation (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005), 
vilket innebär att den mentala inställningen till organisationens verksamhet har förändrats. 

Personer inom innovationsavdelningen kan, trots ett uttalat fokus på innovation inom 
organisationen, känna ett internt motstånd från organisationen. Motståndet inom 
organisationen medverkar till att många idéer som genereras inte kommer vidare i 
innovationsprocessen. Ett motstånd mot innovationer inom organisationer är dock vanligt 
förekommande (Baum, Frese, Baron, 2012). Delade åsikter anser dock Karen (1995) kan 
påverka gruppens arbete positivt då det kan bidra till nytänkande. Anledningarna till att det 
kan uppstå internt motstånd mot innovationer kan vara flera då innovation är en komplex 
process (O’Connor, Hyland & Rice, 2004). Ett konstaterande är dock att detta bör hanteras 
aktivt med fokus på att minska osäkerheten hos de framtagna idéerna (West, 2002; 
O’Connor, Hylan & Rice, 2004).  

Arbetet hos innovationsavdelningen inom Organisation A kan delas upp utifrån idéskapande 
och idérealisering. Avdelningen är uppdelad så att vissa personer är ansvariga under 
idéskapandet och andra är ansvariga under idérealiseringen. Under idérealiseringen kan 
projekten även ledas av Mottagare. De projekt som leds av innovationsavdelningen är främst 
bredare satsningar och projekt med större osäkerhet och komplexitet. Figur 7 illustrerar 
uppdelningen av innovationsprojekt.  
!
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Figur 7. En illustration av uppdelningen av innovationsprojekt 

4.2.1. Den kommunicerade bilden av innovation inom organisationen 
För att skapa en uppfattning av hur innovation tolkas av de fyra involverade rollerna som 
studien är fokuserad kring ställdes frågor kring vad innovation är för Organisation A. 
Anledningen till att detta har undersökts är för att utröna om det finns en gemensam bild av 
vad innovation är för Organisation A.  

Respondenterna ställdes frågan: 
Vad anser du är innovation för organisationen? 

På denna fråga började majoriteten av respondenterna att beskriva vad innovation är i stort, 
men få uttryckte innovation utifrån organisationens perspektiv. Svaren från respondenterna 
skiljde sig även från respondent till respondent. Clark och Wheelwright (1993) betonar att för 
att erhålla en konsekvent och sammanhållen utveckling av nya produkter bör organisationen 
definiera de grundläggande målen för nyutveckling. Något som antas saknas på den 
undersökta organisationen utifrån de svar som erhölls.  

Den allmänna uppfattningen kan definieras som att organisationen främst satsar innovationen 
på befintligt utbud eller produkter som är nya för den lokala marknaden. Det finns även en 
allmän inställning till att vilja satsa på mer innovativa idéer. De innovationer som främst 
kommer ut idag kan liknas med definitionerna för kärninnovation och inkrementell 
innovation Nagji & Tuff, (2012); Booz Allen Hamilton Inc., (1982). 
Åsikterna kring hur stora förändringar gentemot en existerande produkt som krävs för att 
respondenterna ska anse något vara en innovation gick isär. Vissa ser en ny detalj på 
förpackningen som erbjuder nya värden för kunden som innovation samtidigt som andra 
endast ser detta som utveckling av befintligt utbud och därmed inte innovation. Översatt till 
Nagji & Tuffs, (2012) och Booz Allen Hamilton Inc.’s, (1982) definition kring olika grader 
av innovation ansåg vissa att kärninnovation ansågs vara innovation inom organisationen 
samtidigt som andra ansåg att innovation inträffade först när det gick till närliggande eller 
radikal innovation. Tabell 5 redogör för varje rolls bild av innovation. 



28 

Tabell 5. Redogörelse för vad varje roll anser är innovation för Organisation A 

Mottagare 

Mottagarna uttryckte en öppenhet kring innovation inom organisationen och 
tyckte att organisationen skulle gagnas av att fler produkter av högre 
innovationsgrad kom ut på marknaden. Men de hävdade att det måste finnas en 
allmän satsning och marknadsföring kring dessa idéer för att de ska lyckas på 
marknaden.  

Beställare 

Det anses finnas en begränsning i vilken typ av innovativa produkter 
organisationen kan lansera. Enligt Beställarna baseras begränsningarna på vad 
varumärket står för och kommunicerar t.ex. med avseende på kvalité. Fortsatt 
finns det även en begränsning i att de innovativa produkterna sällan möjliggör 
för större volymer. Vidare hävdar de att en lång tradition av att ha lanserat 
produkter med lågt pris och låg marknadsföring har skapat ett behov av allmän 
förändring i inställningen inom organisationen. Beställarna är även den roll som 
till störst grad mäts på lönsamheten av de lanserade produkterna, vilket kan leda 
till en begränsning inom innovation (O’Connor, Hyland & Rice, 2004) 

Mellanchefer 

Mellancheferna betonar, i större grad än andra roller, att innovation för 
organisationen måste anpassas till organisationens varumärke. Men sedan finns 
en diskrepans mellan respondenterna om vart organisationen bör sträva. Vissa 
uttrycker att organisationen bör satsa på att ligga i den absoluta framkanten på 
marknaden samtidigt som andra uttrycker att organisationen bör hålla sig till 
innovation inom de ramar som finns för varumärket idag.  

Innovationsarbetare 

Innovationsarbetarna hävdar att Organisation A bör våga mer i sina satsningar. 
Ett stort fokus på lönsamhetskrav hos Beställarna upplever de dock skapar ett 
motstånd för denna typ av idéer. Innovationsarbetarna hävdar att om 
organisationen vill bli förknippade med innovation, vilket är målsättningen från 
ledningen, måste det finnas en acceptans för mer innovativa idéer. 

4.2.2. Den kommunicerade bilden av innovationsavdelningen 
För att skapa en uppfattning av rollfördelningen inom organisationen och skapa en bild av 
vad innovationsavdelningen har för syfte inom organisationen ställdes frågor kring den 
kommunicerade bilden av innovationsavdelningen.  Anledningen till att detta har undersökts 
är för att utröna om det finns en gemensam bild av vad innovationsavdelningen har för syfte 
inom Organisation A. 
Respondenterna ställdes frågan:  

Vad anser du är innovationsavdelningens syfte? 
Den generella bilden av innovationsavdelningen och dess syfte var hos respondenterna olika. 
Vissa ansåg att innovationsavdelningens syfte är att driva större utvecklingsprojekt som 
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innefattar flera produkter och produktkategorier. Andra ansåg att deras främsta syfte är att 
vara en intern spetskompetens och dedikerad resurs till att genomföra trendspaningar och 
analyser av den framtida marknaden. Mottagarna, Beställarna samt Mellancheferna ansåg 
samtliga att innovationsavdelningen även är en bra resurs för att ta hand om projekt som 
övriga roller inte hinner med i sitt vardagsarbete. En genomgående trend var att de 
respondenter som har haft en större inblandning i innovationsprojekt hade en tydligare bild av 
avdelningens uppbyggnad och syfte. Flera respondenter uttryckte även att en stor del av deras 
bild av innovationsavdelningens syfte har byggts upp i samband med samarbeten. 
Innovationsarbetarna uttryckte att de arbetar med att uttrycka sitt syfte genom en 
tjänsteportfölj. Tjänsteportföljen är baserad på vilka uppdrag som innovationsavdelning kan 
genomföra och innehåller även exempel på projekt som har utförts inom varje 
portföljkategori. Innovationsarbetarna påstod dock att flera uppdrag har varit tvungna att 
genomföras som ligger utanför tjänsteportföljen. Detta har varit en konsekvens av att de har 
blivit ansvariga för projekt till följd av hög beläggning och att de har varit tvungna att agera 
resursfördelning. Innovationsarbetarna hävdade dock att de har varit dåliga på att 
kommunicera att dessa projekt legat utanför deras huvudsyfte vilket kan ha skapat en 
missvisande bild av vad avdelningen har som syfte.  Dougherty (1992) betonar att det är 
viktigt att skapa ramar för innovation för att skapa ömsesidig förståelse inom organisationen. 
Tabell 6 redogör för varje rolls bild av innovationsavdelningens syfte. 
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Tabell 6. Redogörelse för vad varje roll anser är innovationsavdelningens syfte. 

Mottagare 

Mottagarnas bild av innovationsavdelningen skiljde sig från respondent till 
respondent. En anledning som uttrycktes var att projekten kan vara av olika 
karaktär. Flertalet Mottagare kände även en osäkerhet kring hur 
innovationsavdelningen var uppbyggd. De ansåg att det var svårt att skilja på de 
olika rollerna inom avdelningen och att det ibland fanns flera personer som var 
involverade i samma projekt från avdelningen, vilket kunde skapa en förvirring.  

Beställarna 

Beställarna ansåg att det ibland kunde vara svårt att avgöra varför ett projekt 
skulle hamna hos innovationsavdelningen. Det framgick under intervjuerna att 
olika Beställare använda innovationsavdelningen på olika sätt. Majoriteten 
påstod dock att innovationsavdelningen fyllde en bra funktion när det inte fanns 
kapacitet på annat håll inom organisationen. Här poängteras även att syftet med 
innovationsavdelningen är att de ska hålla ihop projekt och koncept som 
innefattar flera produktkategorier. Även bland Beställarna fanns det en 
osäkerhet kring vilka roller olika personer hade inom innovationsavdelningen.  

Mellanchefer 

Mellancheferna uttrycker att innovationsavdelningen ska förmedla visioner och 
ta fram nästa stora projekt samt sälja in det internt till Beställare. Syftet med 
avdelningen är även att de ska vara en spegel av trender på marknaden och 
skapa en medvetenhet kring dessa trender inom organisationen.  

Innovationsarbetare 

Innovationsarbetarna ser sitt syfte som att de ska stötta Beställare i utveckling 
av produktidéer som följer trender samt ligger nära kundens behov. De agerar 
även trendspanare och idégenererare samt skapa en idébank som hela tiden 
skapar inspiration och möjliggör för Beställare att kunna ta vidare idéer.  

!
Respondenterna ställdes frågan: 

Hur ser din bild av innovationsavdelningens uppbyggnad ut? 
Uppfattningen kring innovationsavdelningens uppbyggnad var olika och uppfattningen 
skiljde sig beroende på vilken roll som intervjuades. De som uttryckte en bild som tydligast 
låg i linje med hur innovationsavdelningen är uppbyggd var Mellancheferna. Bland 
Mottagarna var bilden skild och det framgick bland annat att en respondent hade en otydlig 
bild kring var denne hade varit inblandad i projekt och kunde inte avgöra om det var under 
idéskapandet eller idérealiseringen. Bland Mottagarna var även här bilden olika och de ansåg 
att det ofta var svårt att avgöra vilken del i projektet som de var inblandade i. West (2002) 
betonar att det är viktigt att tydliggöra projektet för att skapa en positiv gruppdynamik. Tabell 
7 redogör för varje rolls bild av innovationsavdelningens uppbyggnad. Att veta hur en 
innovationsavdelning är uppbyggd kan även förtydliga var i ett projekt som de olika 
momenten äger rum. Det kan därför uppstå otydligheter kring projektens uppbyggnad och när 
delmål nås, vilket kan påverka den övergripande målbilden av projektet (Frese & Zapf 1994).  
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Tabell 7. Redogörelse för vad varje roll har för bild av innovationsavdelningens uppbyggnad. 

Mottagare 

Mottagarna ansåg att det fanns en otydlighet kring vem som är ansvarig 
beroende på var i ett innovationsprojekt som de involveras samt att de inte 
riktigt förstår rolluppdelningen inom innovationsavdelningen. Däremot hade de 
en tydligare bild av uppbyggnaden under idérealiseringsfasen, vilket berodde på 
att de ofta fick resultatet från denna fas överlämnad till sig. Ett resultat av 
otydligheten blev att det uppstod frågetecken kring vilken fas ett projekt 
befinner sig i.  

Beställare 

Beställarna hade en tydligare bild över uppbyggnaden i stort och kunde även till 
viss del skilja på de olika rollerna inom innovationsavdelningen. Däremot 
kunde det ibland uppstå oklarheter kring var i ett projekt som de var 
involverade. Ett resultat var att det kunde uppstå otydligheter kring varför en 
specifik roll var involverades. 

Mellanchefer 

Mellancheferna hade över lag en bild som stämmer överens med 
innovationsavdelningens faktiska uppbyggnad. En viss variation fanns dock 
beroende på vilken befattning som Mellanchefen hade. 

Innovationsarbetare 

** Frågan anses inte vara applicerbar på denna roll ** 

4.3. Kommunikation vid uppstart av innovationsprojekt 
I detta avsnitt behandlas hur kommunikationen inom organisationen går till under ett 
pågående innovationsprojekt. Avsnittet presenterar i kronologisk ordning specifika steg inom 
processen. Syftet med avsnittet är att jämföra hur Organisation A kommunicerar inom 
innovationsprojekt i förhållande till vad som föreslås i litteraturen.  

4.3.1. Beställning till innovationsavdelningen 
Det finns två anledningar till att innovationsprojekt startas inom Organisation A. Antingen 
genom trendspaningar och marknadsanalyser som har visat på en möjlighet i marknaden eller 
genom beställningar från Beställare eller ledningen. I denna studie behandlas enbart 
beställningar som kommer från Beställare. 
Under intervjuer med Beställare påstods det att det kan förekomma otydligheter kring hur 
projekt ska beställas av innovationsavdelningen. Detta underbyggs i sin tur av 
Mellancheferna som uttryckte en önskan om att skapa tydligare struktur i beställningarna. 
Mellancheferna uttryckte att det kan uppstå otydligheter när beställningar kan komma från 
flera olika håll vilket kan leda till svårigheter i hanteringen och prioriteringen av inkomna 
projekt. En bidragande orsak till detta kan vara att innovationsavdelningen har 
omorganiserats utifrån en matrisstruktur, vilket kan leda till minskad tydlighet i 
informationsflöde till skillnad från en mekanisk struktur (Trott, 2005). Under intervjuerna var 
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det dock svårt att fastställa om omorganiseringen till en matrisstruktur var det bidragande 
orsaken eller om det berodde på en avsaknad av rutiner i samband med att en allmän 
omorganisering hade genomförts. 
Tillvägagångssättet kring hur en projektbeställning presenteras för innovationsavdelningen 
har varierat. Tidigare fylldes ett dokument i för att skapa en tydlig bild av vad de önskade få 
ut från det beställda projektet. Denna beställningsmetod togs dock ur bruk eftersom personer 
inom Innovationsarbetare ansåg att det var lättare att sköta beställningarna via 
direktkommunikation utan en specifik mall. Direktkommunikationen möjliggjorde istället en 
närmare kontakt med de involverade parterna, vilket kan ha positiv inverkan på projektet då 
gemenskap anses viktigare än metoder och processer för ett innovationsprojekt (Highsmith, 
2009). Något som dock är viktigt är att i ett tidigt skede skapa en gemensam målbild för 
projektet (Dougherty, 1992; Salomo, Weise & Gemunden, 2007), vilket påstods av 
Beställarna att de ibland kunde missa då projekten kunde vara komplexa.  

4.3.2. Kommunikation kring projektets mål 
När en beställning har kommit in till innovationsavdelningen inleds arbetet med ett 
uppstartmöte lett av en projektledare från innovationsavdelningen. Beroende på projektets 
omfattning och komplexitet hanteras dessa uppstartmöten olika. De personer som främst 
involveras under uppstartsmötena är Beställare och Innovationsarbetare. Ibland kan även 
Mottagare involveras i egenskap av områdesexpert. Innan mötet brukar det finnas en 
övergripande bild av projektets målsättning från beställningen, men målet med uppstartmötet 
är att fastställa den bilden ytterligare och lägga upp en struktur för projektet. Enligt Pinto & 
Prescott (1987) finns det en koppling mellan att inblandade roller känner en delaktighet kring 
målen och visionen med projektet för att minska motståndet inom organisationen mot idéerna 
som tas fram. Baserat på detta uttalande skulle alltså en möjlig lösning till att minska 
motståndet inom organisationen vara en större involvering i detta steg för att skapa en större 
delaktighet kring målen. Under intervjuerna med Beställarna ansåg dem även att en ökad 
involvering av Mottagarna under detta steg kunde vara fördelaktigt eftersom de besitter 
kunskap kring specifika områden och om kunderna. Det uttrycktes även en önskan från 
Mellanchefer om att Mottagare borde ha en större inblandning i detta steg då de har en god 
förståelse för marknaden. Även Mottagarna påstår att de sitter på information som de tror 
kan vara nyttig för innovationsprojekt. Dock påstod Beställarna att en risk med att involvera 
Mottagarna mer är att det tar tid från deras vardagliga verksamhet, vilket måste tas i 
beaktning.  
Den allmänna uppfattningen bland Innovationsarbetarna och Beställarna var dock att denna 
typ av uppstartmöte oftast fungerar bra, men att det är beroende av projektets struktur. Främst 
fungerar det bra när projektet har en låg komplexitet vilket möjliggör för att det blir enkelt att 
skapa en gemensam målbild. Beställarna förklarade att det har uppstått situationer där 
målbilden har varit skild, vilket har insetts senare under projektet. En Beställare hävdade att 
en anledning till att det inte har fungerat i vissa fall är för att det har funnits en otydlighet i 
kommunikationen. En annan Beställare uttryckte även en önskan om att ha en tydligare mall 
för att starta upp projekt.  
Enligt intervjuerna påvisades det att det ibland kan saknas en tydlig struktur kring hur målen 
ska definieras, vilket är en avgörande aspekt för att projekt ska lyckas (Dougherty, 1992; 
Salomo, Weise & Gemunden, 2007; Pinto & Prescott, 1987; Frese & Zapf, 1994). Genom att 
dela en gemensam målbild är det även lättare att ta upp och lösa diskussioner allt eftersom 
projektet fortgår, vilket kan avspegla sig på produktiviteten och innovationsmöjligheten 
(Apler, Tjosvold & Law, 1998). En Mellanchef som har arbetat inom organisationen under en 
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längre tid påstod att det har uppstått en känsla av att organisationen har börjat arbeta inom 
tydligare silos än tidigare. En anledning till detta kan vara ett resultat av begränsad 
integrering (Baum, Frese & Baron, 2012). Genom att skapa gemensamt engagemang kan 
fokus flyttas från konkurrerande mål, vilket uppstår när personer främst fokuserar på sin egen 
arbetsuppgift, till samarbetsmål. Samarbetsmål är viktigt för att skapa en acceptans för idéer 
(Tjosvold, 1998).  

4.3.3. Kommunikation kring riskerna 
Vid intervjuerna med Innovationsarbetare fick de frågan hur de arbetade med reflektion 
kring risker vid uppstart av projekt. Innovationsarbetarna uttryckte att det ofta kan vara en 
bristfällig reflektion kring risker i innovationsprojekten och något de borde arbeta mer med.  
De hävdade även att de ibland fanns en bristande reflektion kring kritiska steg som borde 
uppfyllas under projektet, för att avgöra om projektet borde fullföljas eller inte. Dessa 
påståenden styrktes även av respondenter från övriga roller. Vissa påstod dock att projekten 
för det mesta hade samma risker varje gång, vilket i sin tur ledde till att reflektion över risker 
inte gjordes. Salomo, Weise & Gemunden (2007) anser dock att även fast ett projekt inte anar 
några större risker, kan reflektion av riskerna resultera i en bättre förståelse kring kritiska steg 
samt därmed skapa acceptans för projektet. En Beställare redogjorde för en situation som 
potentiellt kan kopplas till bristande reflektion av risk inom organisationen. Det var en 
situation där prisbilden plötsligt förändrades och ett projekt var tvunget att läggas ner. Då 
ingen inblandad var förberedd på denna situation uppstod det, enligt Beställaren, därför en 
misstro mot innovationsavdelningen. Då en innovationsavdelning erhåller acceptans genom 
att leverera höga resultat (Puttick, 2014) kan denna typ av situation antas påverka 
acceptansen negativt.  
Något som även behandlades under intervjuerna var huruvida det fanns kriterier som 
avgjorde om projekt skulle läggas ner eller fortföljas. Även kring denna fråga var det en 
gemensam uppfattning bland respondenterna om att det fanns en avsaknad av den typen av 
reflektion. Enligt Innovationsarbetarna är det stora problemet att det finns ett motstånd inom 
organisationen och att det är svårt att få vidare idéer. Enligt Royer (2003) kan nackdelen med 
att enbart fokusera på ökad acceptans vara att de kritiska stegen glöms bort, vilket kan leda 
till att projekt inte stoppas i tid även fast det finns bevis för att potentialen är låg. Risken blir 
helt enkelt att undermåliga produkter lanseras till marknaden som ett resultat av att de 
inblandade fått en emotionell koppling till idén. Något som än en gång går att koppla till 
Putticks (2014) påstående om att acceptansen för en innovationsavdelning står i relation till 
hur lyckade utfallen från innovationsprojekt blir.  

4.3.4. Kommunikation av projektets struktur 
Under intervjuerna framgick det att strukturen kring projekt även beror på hur mogen en idé 
är som kommer in till innovationsavdelningen. Om en idé eller ett koncept kommer in i form 
av en relativt färdig och underbyggd idé kan projekten ganska omgående gå in i mallen för 
idérealisering, med tydliga steg som ska genomföras. Vid vagare idéer krävs ytterligare 
förädling i idéskapandefasen och för idéer som hamnar i idéskapandefasen är processen inte 
lika strukturerad. Anledningen till att faserna skiljer sig åt i struktur beror på att 
organisationen har en central mall för idérealisering samtidigt som ingen given mall finns för 
idéskapandet. Idéskapandefasen karakteriseras även av hög osäkerhet och komplexitet, vilket 
kan leda till att den är svårare att ha en tydlig struktur kring (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 
2009). Vid intervjuerna med Innovationsarbetarna framgick det dock att det önskades en 
tydligare kommunikation kring hur olika projekt ska hanteras. Både för projekt inom 
idéskapande och idérealisering kan det ibland uppstå oklarheter kring hur projekt ska hanteras 
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vid sidan av de moment som ingår. Ett resultat av att det kan uppstå oklarheter är att 
innovation är en tolkande process (Dougherty, 1992), vilket kan leda till osäkerhet. Vid 
struktureringen av innovationsprojekt framgick det också att det sällan diskuterades kring 
olika rollers involvering i projektet utifrån vilka moment som olika roller ville vara 
involverade i. Genom att skapa en volontär involvering i innovationsprojekt kan motståndet 
mot idéer som genereras motverkas (Fidler & Johnson, 1984). 

Oklarheter kring hur projekten hanteras tas även upp av Mottagare och Beställare, som 
hävdar att det ibland är svårt att veta hur projekt struktureras, något som Dougherty (1992) 
påstår är viktigt för engagemanget inom organisationen. Beställare och Mottagare påstod 
även att det kan uppstå oklarheter senare i projektet kring vem som bär ansvaret och vem som 
är ansvarig för utfallet av projektet. Om projektet inte kommer att fullföljas av 
Innovationsarbetarna hela vägen är det viktigt att klargöra vem som tar över det (Puttick, 
2014). Det är även viktigt att tydliggöra projektets olika moment och vilka roller som 
personer har under projektet för att skapa förståelse och bra gruppdynamik (West, 2002; 
Dougherty, 1992).  
Vid intervjuerna framgick det att det ofta reflekteras kring tidsåtgången i projektet och vilket 
lanseringsfönster som avses träffas. Oftast finns det även en tydlig idé kring vilka moment 
som ska genomföras. Det framgick dock att avsikterna med projektet i form av befintlig 
täckning inom området och strategisk vikt av att få ut produkten på marknaden sällan togs 
upp. Det är bevisat att en definiering av avsikterna med ett projekt står i stark relation till 
implementationsmöjligheterna av idéerna (Frese & Zapt, 1994). Anledningen till att det görs 
är för att förbereda involverade personer och skapa en uppmärksamhet kring möjligheterna 
som en implementering av produkten möjliggör (Gollwitzer & Oettinger, u. å).  

4.4. Kommunikation under innovationsprojekt 
Det finns, som tidigare nämnt, två olika typer av projekt som genomförs, idéskapandet eller 
idérealiseringen. Detta avsnitt berör båda två av dessa två projekttyper.  

4.4.1. Aktiv kommunikation av målen 
När väl ett innovationsprojekt är löpande hävdade samtliga respondenter att målen med 
projekten ofta förändras under projektets gång som ett resultat av exempelvis svårigheter i 
genomförbarhet. När detta sker hanteras dessa situationer genom direkt kommunikation 
mellan involverade parter för att ta ställning till hur man ska angripa problemet. Främst sker 
kommunikationen mellan Beställare och Innovationsarbetare. Hur dessa moment hanteras 
beror ofta på hur omfattande förändringen är. Det finns ingen tydlig arbetsmetod för hur detta 
ska hanteras och det sker sällan någon dokumentation av förändringen, snarare sköts dessa 
moment som muntliga överenskommelse. De nya målen baseras på personers egna åsikter 
kring frågan och kopplas sällan till projektets grundmål. En aktiv kommunikation av målen 
kan dock möjliggöra att konflikter kan hanteras effektivt (West, 2002; O’Connor, Hylan & 
Rice 2004). Genom att hela tiden kunna falla tillbaka på grundmålen med projekt har det 
visat sig att meningsskiljaktigheter kan tas upp och behandlas på ett effektivare sätt genom att 
de hela tiden kan utgöra en gemensam grund att stå på (Tjosvold, 1998). Förändringen av 
målen under projekt är ingenting som Organisation A har uttryckt är ett stort problem, men en 
aktiv kommunikation av målen kan vara till hjälp om problem skulle uppstå. En anledning till 
att det inte har setts som ett problemområde kan vara att det finns en avsaknad av 
väldefinierade grundmål i projektet. Att aktivt kommunicera varför ett projekt genomförs är 
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även en viktig faktor för att öka chansen för implementering av en idé och detta ska gärna 
kopplas till yttre krav i form av marknad och konkurrenter (West, 2002).  

4.4.2. Kommunikation under idéskapandefasen 
Som en följd av den deltagande studien samt som ett utfall från intervjuerna, framgick det att 
främsta verktyget som användes under idéskapandefasen var workshops. 
Innovationsarbetarna redogjorde för att anledningen till detta var eftersom det är en beprövad 
metod som används av andra innovationsavdelningar samt av konsultbyråer som arbetar inom 
området. Detta är även stöttat av Dörner, Gurtner och Schefczyk (2009), som anser att det är 
ett lämpligt verktyg inom detta steg i processen och av Leenders, van Engelen & Kratzer 
(2003) då det stimulerar nödvändig kreativitet. Inom innovationsavdelningen har det testats 
flera olika uppsättningar av workshops med fokus på hur grupper paras ihop och vilka 
kompetenser som ska blandas för att maximera utfallet av workshopen. Emerald Insight 
(2007) poängterar att det är fördelaktigt om flera personer kan integreras i processen, vilket 
leder till att innovativa idéer tillåts att spridas inom organisationen samt skapar bredare 
perspektiv hos de deltagande. Vidare tar artikeln upp att genom nära samarbete kan det även 
skapas vänskapsband, vilket kan leda till att motståndet minskar. 

Av respondenterna är det alltid Beställare som bjuds in till workshops. Bland Mottagare och 
Mellanchefer kan deltagandet variera. Samtliga respondenter hävdar att workshop är en 
central del i kommunikationen med innovationsavdelningen och majoriteten av de 
intervjuade ställde sig positivt till momentet. Anledningen var att de kände sig involverade i 
beslut samt att det var stimulerande att få utlopp för sin kreativitet. Ett deltagande i 
beslutsfattandet leder till högre engagemang (West, 2002), vilket i sin tur kan leda till att det 
blir lättare att implementera nya idéer (Baum, Frese & Baron, 2012).  
De respondenter som hade invändningar på användningen av workshops poängterade att det 
ibland kan kännas överflödigt och att det har skett en inflation i antalet workshops inom 
organisationen. Andra respondenter ansåg att workshops kändes mer som en 
förankringsprocess för redan framtagna idéer från innovationsavdelningen samt att det ibland 
var oklart varför specifika människor var inbjudna att delta. Att definiera varför specifika 
personer är med under en innovationsprocess är alltså något som ibland kunde saknas, vilket 
West (2002) anser är en viktig del av innovationsprocessen. Påståendet om att workshops är 
en förankringsprocess kan även styrkas av Innovationsarbetare som påstår att de ofta har 
färdiga idéer som ett resultat av tidigare bakgrundsanalys och att workshopen är ett bra 
tillfälle för att presentera dessa. En aspekt att ta hänsyn till är att det bör finnas ett tydligt stöd 
för att personer ska få uttrycka sina åsikter under innovationsskapande gruppmoment 
(Kratzer, Leenders & van Engelen, 2004), något som kan begränsas om den allmänna 
uppfattningen blir att dessa moment främst är sedda som förankring.  Innovationsarbetarna 
påstår att bakgrunden till att dessa moment används som förankringsprocesser är för att en 
förankring påstås öka mandatet i genomförandet, något som innovationsavdelningen annars 
anser att de saknar. En avsaknad av mandat kan vara till följd av att innovationsprojekten är 
strukturerade utifrån en lättviktsstruktur (Clark & Wheelwright, 1993). Under den deltagande 
studien framgick det även att återkopplingen efter en workshop kunde dröja upp till veckor 
efter att workshopen var genomförd. Leggett Dugosh & Paulus (2004) anser att det är viktigt 
att delaktigheten hanteras korrekt för att bibehålla hög motivation och kreativitet under 
deltagande moment. En aspekt i detta är att det bör ske en snabb återkoppling efter att 
personer har deltagit i moment för att känna en anknytning till utfallet.   
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4.4.3. Kommunikation under konceptutveckling och produktutveckling 
Under intervjuerna behandlades hur och vad innovationsavdelningen kommunicerar med 
inblandade roller under pågående projekt. Uppfattningen var att det finns en osäkerhet hos 
Innovationsarbetarna kring hur och vad de ska kommunicera beroende på projekt och 
moment. Bland de andra rollerna var uppfattningen olika kring hur de villa ha information 
och vad de ville ha för information. Vissa var nöjda med hur kommunikationen skedde 
samtidigt som andra hade önskat mer information eller tidigare information i vissa moment. 
Ingen av respondenterna hävdade att de hade önskat att kommunikationen skedde genom 
andra kanaler. Det fanns inget identifierat samband kring hur olika respondenter ville att 
kommunikationen skulle ske beroende på roll och befattning.  

De kommunikationskanaler som Organisation A använder under ett innovationsprojekt är e-
post, workshops, spontanmöten samt kommunikation via intranätet. Detta är metoder som 
påstås stötta gemensam utveckling av idéer (Leenders, van Engelen & Kratzer, 2003). 
Beroende på var i processen som kommunikationen sker, används olika kanaler. Vid 
intervjuerna uttryckte respondenter inom rollerna Mottagare och Beställare att 
kommunikationen kunde skiljas åt beroende på fas och beroende på vem som var 
projektledare. Att kommunikationen skiljer sig mellan olika faser i ett innovationsprojekt är 
vanligt förekommande och även rekommenderat (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). 
Vidare anser de att det finns aspekter att ta hänsyn till under varje fas, något som kan missas 
om kommunikationen brister.  

Dörner, Gurtner och Schefczyk (2009) anser att under konceptutvecklingen (en del av 
idéskapande) är det fördelaktigt att skapa interaktion mellan avdelningar, vilket minskar 
motståndet genom ökad kunskap inom organisationen. Under denna fas anordnas ofta 
uppstartsmöte och workshops inom Organisation A, vilket kan liknas med vad som 
rekommenderas av författarna. Innovationsarbetarna uttryckte att dessa steg är självklara 
inslag i idéskapandefasen, men att upplägget kring vad som ska kommuniceras och vilka som 
ska involveras är mer osäkert. Hos de tre andra rollerna tyckte alla tre att de som bör vara 
med i fasen är Beställare och Mottagare. Hos Mellancheferna uttrycktes även en önskan om 
att tidigare koppla in inköpsavdelningen för att förbereda dem på de produktidéer som 
bearbetas. Att koppla in andra delar av organisationen skapar en uppmärksamhet och en 
förberedelse, vilket är positivt för innovationsprojekt (Gollwitzer & Oettinger, u. å).  
I den senare fasen, idérealisering, framhäver Dörner, Gurtner & Schefczyk (2009) att den 
emotionella aspekten är viktig att ta hänsyn till. Vidare påstås även att en viktig del i detta 
steg är att förbereda inför lansering och börja koppla in personer som är av vikt för 
produktens framgång på marknaden. Under denna del av projektet, inom Organisation A, går 
projektet genom ett projektstyrningssystem. Systemet medför att det finns en tydlig struktur 
kring vilka moment som ska genomföras. Enligt Innovationsarbetarna sker större delen av 
kommunikationen under denna fas genom spontanmöten och e-post. Beställare och 
Mottagare hävdade dock att det var under denna fas som det skiljde sig mest i 
kommunikationen beroende på projektledare. Då ett strikt arbetssätt kan begränsa 
information och kommunikation (Tushman & Nadler, 1978) kan det vara anledningen till att 
det främst uppstår oklarheter i kommunikationen under detta steg. Under detta steg skiljde det 
sig även hur olika respondenter ville vara involverade. Genom att tidigare i processen 
fastställa hur olika roller vill involveras kan oklarheter i kommunikation undvikas West 
(2002). Enligt Herbst (referens i Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009, s.213) är den 
emotionella aspekten viktig och bör kommuniceras genom personlig kommunikation för att 
skapa förståelse och tillit, något som möjliggörs genom spontanmöten.  
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4.4.4. Kommunikation vid överlämning av projekt 
Det finns två steg då Innovationsarbetarna lämnar över projekt. Antingen efter idéskapandet 
eller efter idérealiseringen. Vid överlämningen efter idéskapandet skickas en lista över till 
Beställaren via e-post med alla idéer som har tagits fram. Denna lista utvärderas sedan av 
Beställaren i samråd med Mottagarna och varje idé prioriteras. Det är detta steg som avgör 
vilka idéer som ska gå vidare till idérealisering. Under processen för idéskapandet är 
Beställarna alltid involverade, vilket medför att de har en insikt i bakgrundsarbetet redan 
innan listan skickas. Alla inblandade respondenter påstod att detta överlag är ett bra system 
för att lämna över resultatet från idéskapandet. Något som togs upp under intervjuerna var 
dock att idéerna på listan inte alltid ligger i linje med vad Beställarna hade i åtanke och att 
det kan förekomma begränsningar i genomförbarheten i många av idéerna. Beställarna 
påstod att idéerna ibland var för radikala, hade för hög risknivå, och att de föredrog mer 
genomförbara idéer med en lägre risknivå. Detta eftersom de har ett lönsamhetskrav och inte 
kan riskera att avsätta resurser på idéer som riskerar att misslyckas. West (2002) poängterar 
att aktiviteter inom innovationsprojekt främst ska syfta till att minska osäkerheten kring 
projektet. Mellancheferna uttryckte att fler radikala idéer förmodligen kan släppas igenom 
om det fanns en tydlig kommunikation kring den strategiska vikten av varför de ska 
genomföras. Detta stärks även av West (2002) som anser att det ska finnas en tydlig 
kommunikation kring varför projekt ska genomföras utifrån ett konkurrensperspektiv och 
kundbehov. 

Vid överlämningen efter idérealiseringen har idéerna övergått från idé till produkt och är 
färdiga för lansering. Inom organisationen är det Mottagarna som kan ses som säljarna av 
produkten, vilka bör vara väl informerade om produkten för att känna en trygghet och 
motivation till att sälja den (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). Enligt Mottagarna har det 
förekommit osäkerheter under lanseringsfasen på grund av otydlig uppgiftsfördelning. Det 
framgick under intervjuerna att det sällan finns en tydlig överlämning av projektet, vilket 
föranleder att det kan uppstå stor osäkerhet. För att skapa en tydlig förståelse kring 
innovationsprojekt bör det finnas tydliga rollfördelningar (Dougherty, 1992). Att tydliggöra 
roller genom en tydlig uppgiftsfördelning kan bland annat bidra till en bättre gruppdynamik 
(West, 2002). Mottagarna poängterade även att otydligheten i överlämningen i samband med 
lansering kan skapa ett kunskapstapp. Då involveringen under projekten kan variera beroende 
på projektets karaktär borde kunskapstappet främst kompenseras vid lägre involvering. Ett 
kunskapstapp kan resultera i att organisationens övergripande förmåga att innovera kan bli 
haltande (Emerald Insight, 2007). Mottagarna, Mellancheferna och Beställarna uttrycker 
samtliga att det är av stor vikt att Mottagarna är experter inom sina områden, vilket begränsas 
om de får otillräcklig information.  

4.4.5. Kommunikation vid lansering 
Redan innan detta steg, under idéskapandet, bör marknadsföringsavdelningen kontaktas och 
involveras (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). Något som alla fyra roller 
(Innovationsarbetarna, Mottagarna, Mellancheferna och Beställarna) ansåg kan göras bättre 
än vad det görs idag. Samtliga påstod att marknadsföring är en viktig del för att idéerna ska 
lyckas och att detta var något som borde satsas mer på inför lansering. Samtliga roller påstod 
även att de kunde arbeta mer med att skapa en allmän vetskap kring produkterna som ska 
lanseras för att skapa en förberedelse inom organisationen. Att skapa en medvetenhet inom 
organisationen kring produkter som ska lanseras kan med fördel göras genom event eller 
informationsutskick genom e-post (Dörner, Gurtner & Schefczyk, 2009). Idag anordnas 
interna event av hela EMV-avdelningen för att skapa en medvetenhet kring vad som är på 
väg att lanseras. Syftet med dessa event påstås vara för att visa vad EMV-avdelningen har 
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åstadkommit, men det uttrycks inte specifikt vad innovationsavdelningen bidragit med. För 
att skapa en acceptans för en innovationsavdelning anser Puttick (2014) att det bör visas på 
vad den avdelningen kan åstadkomma, något som ett mer riktat event skulle kunna bidra med.  
!
!
 !
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5. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA ORGANISATIONER 
Då studien är genomförd inom ett relativt outforskat område inom forskningsområdet 
innovation, har studien kompletterats med intervjuer på fyra andra organisationer. Detta för 
att granska generaliserbarheten i studien, se om det finns likheter mellan de fem 
organisationerna och om det finns stöd hos dessa fyra organisationer för något som 
litteraturen föreslår åt Organisation A. I detta avsnitt presenteras resultaten från de fyra 
intervjuerna i en sammanfattad form, resultatet i sin fulla form presenteras i Appendix C. 
Detta avsnitt innehåller ingen analys, då det ej ligger inom studiens omfattning, av 
kopplingen till litteraturen utan används enbart för att skapa ett underlag för diskussionen 
(se rubrik: Diskussion).  

5.1. Innovation och innovationsavdelning 
I Tabell 8 presenteras resultatet från intervjuerna med fokus på innovation och hur vilket 
syfte innovationsavdelningen har och hur den är uppbyggd. 

Tabell 8. Resultat från de fyra övriga organisationerna kring uppbyggnad och syfte med respektive 
innovationsavdelning 

Innovationsstrategi inom organisationen 

Organisation B 
• Ingen uttalad innovationsstrategi 

Organisation C 
• Uttalad innovationsstrategi 

Organisation D 
• Ingen uttalad innovationsstrategi 
• Har dock delat upp innovation i tre avdelningar inom organisationen 

Organisation E 
• Ingen uttalad innovationsstrategi 
• Dock sker mätning av innovation 

Innovationsavdelningens uppgift och struktur 

Organisation B 
• Arbetar ej tvärfunktionellt  
• Arbetar med idéskapande,  

Organisation C 
• Arbetar tvärfunktionellt 
• Arbetar med idéskapande 
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Organisation D 
• Arbetar ej tvärfunktionellt 
• Arbetar med idéskapande 

Organisation E 
• Arbetar tvärfunktionellt 
• Arbetar främst med att få organisationen att innovera, men även 

med idéskapande. 

Motstånd mot innovation 

Organisation B 
• Känner inget motstånd mot innovation 

Organisation C 
• Känner lågt motstånd mot innovation 

Organisation D 
• Känner ett motstånd vid högriskprojekt 

Organisation E 
• Känner ett motstånd vid högriskprojekt 

Arbete för att motverka motstånd mot innovation 

Organisation B 
• Inga åtgärder görs 

Organisation C 
• Har en innovationsstrategi  
• Arbetar med intern marknadsföring av nya produkter 
• Arbetar med färre innovationsprojekt som är mer genomarbetade 
• Skapar förankring genom hela innovationsprocessen 
• Tydlig kommunikation 

Organisation D 
• Involverar interna ambassadörer med höga mandat 
• Segmenterar projekten utifrån risknivå och arbetar med att balansera 

riskerna  

Organisation E 
• Förankrar projekten genom att innovationsavdelningen inte arbetar 

som projektägare 
• Involverar personer med höga mandat 
• Arbetar med mätning av innovation som en framgångsfaktor för 

organisationen 
 



41 

5.2. Kommunikation under och kring innovationsprojekt 
I Tabell 9 delges resultatet kring innovationsprojekt, involvering i innovationsprojekt samt 
kommunikationen under dem från de fyra övriga organisationerna. 

Tabell 9. Resultat från de fyra övriga organisationerna kring innovationsprojekt, involvering i 
innovationsprojekt samt kommunikation i innovationsprojekt 

 
Uppstart av innovationsprojekt 

Organisation B 
• Innovationsprojekten måste godkännas av flera roller innan uppstart 
• Genomför kompetensinventering baserat på projektets omfattning 

och innovationsgrad och anpassar involvering utifrån detta 

Organisation C 
• Projekt startas baserat på marknadstrender, nya tekniker och 

identifierade förbättringsområden 
• Finansiell potential utvärderas 
• Kompetensinventering görs utifrån projektets omfattning och 

innovationsgrad 
• Projekt med högre innovationsgrad hanteras av 

innovationsavdelningen annars hanteras dem av andra avdelningar 
• Alla involverade arbetar heltid med innovationsprojektet  

Organisation D 
• Projekt inleds främst baserat på kundbehov 
• Ett startmöte hålls för att fastställa tidsplan, försäkra att kundhovet 

har tolkats korrekt samt kompetensinventera för att fastställa vilka 
som ska ingå i projektet 

Organisation E 
• Innovationsavdelningen presenterar potentiella projekt för en grupp 

av beslutsfattande personer och för produktchefer som måste 
godkänna projektet 

• Om innovationsprojekt inleds tilldelas innovationsavdelningen högt 
mandat 

• Kundintervjuer genomförs 
• Värdeskapande mål tas fram baserat på kundintervjuerna 

 
Kommunikation av mål innan och under innovationsprojekt 

Organisation B 
• Arbetar aktivt med värdebringande mål under innovationsprojekt 
• De värdebringande målen tas fram genom kundundersökningar 
• Genom hela projektet ligger det stort fokus på målen 
• Målen används som underlag vid beslutsfattning 
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Organisation C 
• Arbetar aktivt med värdebringande mål under innovationsprojekt 
• Målen är kopplade till innovationsstrategin 
• Målen är mer flexibla vid projekt med högre innovationsgrad  

Organisation D 
• Arbetar aktivt med värdebringande mål under innovationsprojekt 
• Målen är alltid kopplade till kundbehov 
• Om det uppstår en insikt kring att målen inte går att uppnå kan det 

ske mindre omdefinieringar eller så läggs projektet ner 
• Organisationen har även övergripande försäljningsmål kring 

innovation inom organisationen 

Organisation E 
• Arbetar aktivt med värdebringande mål under innovationsprojekt 
• Tar fram en säljbroschyr som används vid kommunikation av 

projektmålen 
• Säljbroschyren tas fram för att kunna utröna om målen uppnås 
• Säljbroschyren påstås möjliggöra för att i ett tidigt skede skapa 

förankring till lanseringen genom att tidigt skapa fokus kring 
marknadsföring och försäljning 

 
Involvering under innovationsprojekt 

Organisation B 
• Tydlig struktur kring involveringen 
• Mottagarna av idéerna är inkopplade under hela 

innovationsprojektet för att förberedas inför överlämningen 
• Den ansvarige för kategorin som produkten utvecklas inom är alltid 

inkopplad som en områdesexpert 
• Inköpsavdelningen kopplas in tidigt 
• Kommunikationen sker främst genom möten 

Organisation C 
• Otydlig struktur kring involveringen 
• Involveringen sker främst baserat på avsaknad av kompetens 
• Kommunikationen sker genom personlig kontakt samt öppna 

veckoseminarier dit alla inom organisationen är välkomna 
• Veckoseminarier används för att öka transparensen och därmed 

undvika dubbelarbete 

Organisation D 
• Tydlig struktur kring involveringen 
• En styrgrupp med tydliga roller är alltid involverade för att projektet 

ska bibehålla den uttalade riktningen 
• Den ansvarige från kategorin som produkten utvecklas inom 

involveras för att kunna bidra med kunskap om marknaden 
• Mottagarna av idén involveras tidigt för att utvärdera konceptet 
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samt för att skapa förankring 
• Försöker att involvera viktiga beslutsfattare med högt mandat i 

projekten 
• Övrig involvering sker vid avsaknad av kompetens 

Organisation E 
• Viss struktur i involveringen 
• Försöker att involvera viktiga beslutsfattare med högt mandat i 

projekten 
• Involveringen av beslutsfattare sker genom att kontinuerlig 

presentera projektets framfart 
• Involverar mottagarna tidigt i projektet 

 
Överlämning av innovationsprojekt 

Organisation B 
• Ingen överlämning sker 
• Samma projektledare genom hela projektet 

Organisation C 
• En strukturerad överlämning sker 
• Överlämningen sker successivt där mottagaren har följt 

innovationsprojektet från uppstart 
• Överlämningen innefattar att mottagaren får all dokumentation 

tillsammans med en slutpresentation följt av en dialog kring hur 
innovationsavdelningen kan hjälpa till i nästa steg 

• Även andra inblandade roller är med vid överlämningen 

Organisation D 
• En strukturerad överlämning sker 
• Överlämningen sker successivt där mottagaren har följt 

innovationsprojektet under en längre period 
• Överlämningens tidsåtgång anpassas utifrån erfarenheten hos 

mottagaren samt den tekniska komplexiteten 

Organisation E 
• En strukturerad överlämning sker 
• Överlämningen sker successivt där 2-3 mottagare har följt 

innovationsprojektet från dess uppstart och där 
innovationsavdelningen successivt fasas ut 

!
! !



44 

 !



45 

6. DISKUSSION  
Detta avsnitt syftar till att besvara de tre frågeställningarna som har legat till grund för 
denna studie. Inledningsvis diskuteras huruvida den befintliga litteraturen är applicerbar på 
Organisation A utifrån organisationens unika förutsättningar. Därefter behandlas 
frågeställning 1 och 2 med avseende på hur Organisation A arbetar och kan arbeta med 
kommunikation och involvering för att minska det uttalade motståndet. Här används 
litteraturen från litteraturstudien som allmänna rekommendationer samtidigt som resultatet 
från de övriga organisationerna används som diskussionsunderlag kring om det finns 
metoder dessa organisationer använder som skulle kunna appliceras inom Organisation A. 
Avslutningsvis ges svar på frågeställning 3 gällande generaliserbarheten i studien.  

6.1. Förändring i involvering och kommunikation hos 
Organisation A 

I detta avsnitt diskuteras orsakerna och om Organisation A:s innovationsavdelning skulle 
kunna förändra sitt arbete med involvering och kommunikation för att motverka det upplevda 
motståndet. Diskussionen är baserad på resultatet och analysen från Organisation A, resultatet 
från de övriga organisationerna samt författarnas tolkning av situationen. I detta avsnitt är 
avsikten att besvara frågeställningarna 1 och 2: 

1. Vad kan bakomliggande orsaker vara till att innovationsavdelningen inom 
Organisation A känner ett internt motstånd mot sitt arbete?  

2. Skulle förändringar i involvering och kommunikationen hos innovationsavdelningen 
inom Organisation A kunna motverka detta motstånd? 

6.1.1. Kommunikation kring definitionen av innovation 
En gemensam plan för satsningen på innovation utifrån en gemensam definition av vad 
innovation innebär för organisationen var något respondenterna ansåg saknades inom 
Organisation A. Innovationsavdelningen uttryckte även att mandat inom organisationen kan 
saknas när det kommer till genomförandet av innovationsprojekt. En potentiell lösning för att 
överkomma detta kan vara att det på ledningsnivå sätts upp en innovationsstrategi som 
kommuniceras ut i organisationen. Detta skulle medföra att innovationssatsningen får en 
förankring på ledningsnivå och beslut kring innovation blir enklare att fatta. En förankring på 
ledningsnivå skulle även innebära att vikten av att satsa på innovation kommuniceras ut i 
organisationen, vilket potentiellt skulle kunna öka genomslagskraften och skapa ett större 
övergripande engagemang inom organisationen. Denna åtgärd till att minska det interna 
motståndet mot innovation har inte legat till fokus för denna studie, men författarna avser 
ändå att det kan vara intressant att poängtera då det påvisades att bilden av innovation 
varierade mycket inom organisationen.  

6.1.2. Kommunikation kring innovationsavdelningens syfte 
Under studien framgick det att respondenterna hade olika bild av innovationsavdelningens 
syfte samt struktur. Inom litteraturen finns det belägg för att en tydlig rollfördelning och 
struktur kan minska osäkerheten inom innovationsprojekt. Hos de övriga organisationerna 
fanns det två syften som innovationsavdelningarna kunde ha. Tre av de övriga 
organisationerna (B, C, D) hade innovationsavdelningar vars syfte var att generera idéer som 
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sedan kunde tas vidare inom organisationen. Hos Organisation E var innovationsavdelningens 
syfte att till viss del generera idéer, men främst att få organisationen i stort att generera idéer.  

För innovationsavdelningen inom Organisation A är syftet en kombination av att till en viss 
del generera idéer och till en viss del identifiera marknadstrender som möjliggör för övriga 
organisationen att innovera. Innovationsavdelningens två syften kan potentiellt vara en 
anledning till att det har uppstått viss förvirring kring detta hos övriga roller. Författarna tror 
inte att ett delat syfte är en nackdel, men att innovationsavdelningen behöver skapa en 
tydlighet kring sitt delade syfte. Syftet hos innovationsavdelningen kommuniceras idag 
utifrån en tjänsteportfölj. En tydligare bild hade kanske skapats om de valde att kommunicera 
två huvudsyften och sen tjänsteportföljen som exempel inom respektive syfte. Ett positivt 
utfall från detta skulle potentiellt vara att den interna förståelsen ökar samt att inblandade 
roller vet hur de ska bidra. 

6.1.3. Kommunikation av målen innan och under ett innovationsprojekt 
En viktig aspekt som har tagits upp i litteraturen är att det bör finnas en tydlig målbild kring 
projekten. Något som respondenter inom Organisation A ansåg att det kunde arbeta bättre 
med. Organisation A sätter ofta upp mål i den inledande delen av innovationsprojektet, men 
dessa mål följs sällan upp och är sällan väl genomarbetade.  
Hos tre (B, D, E) av de fyra övriga organisationerna användes kunderna för att förankra 
målen. Hos den fjärde organisationen (C) baserades målen på organisationens 
innovationsstrategi. För samtliga övriga organisationer fanns det en plan för hur målen skulle 
förankras. Samtliga övriga organisationer arbetade även aktivt med målen under hela 
innovationsprojektet och kopplade beslutsfattande till dessa mål.  

Med inspiration från övriga organisationer är en rekommendation till Organisation A att först 
identifiera hur målen ska tas fram, för att sedan basera målen på det. Vidare bör även målen 
aktivt behandlas genom hela innovationsprocessen. En metod som användes av Organisation 
E för att aktivt arbeta med målen var att tidigt ta fram en säljbroschyr. Detta kan vara en 
metod som går att applicera på Organisation A, vilket möjliggör för att kunna följa ett 
projekts utveckling med avseende på målen.  

Vidare tror författarna att en aktiv hantering av målen skulle kunna motverka det uttryckta 
motståndet mot innovationsavdelningen inom Organisation A. Genom att arbeta aktivt med 
målen skulle det kunna resultera i att organisationen får en ökad förståelse för projektets 
syfte. Denna målbild kan skapas genom inspiration från Frese och Zapfs (1994) förslag kring 
hur mål bör kommuniceras: 

• Svårighetsgrad: Detta bör utgöras av projektets komplexitet, vilket utgörs av bl.a. 
hur många personer som måste kopplas in, hur dessa personer bör involveras etc.   

• Specificera målet: När det kommer till att specificera målet bör det skiljas på 
specifika och globala mål. Ett globalt mål är t.ex. att alla anställda ska vara nöjda, 
medan ett specifikt mål innefattar att höja omsättningen för en organisation med 
två procent.  

• Definiera delmål: Om det finns möjlighet bör det definieras delmål som ska 
uppnås för att i slutändan nå det önskade målet. 

• Tidsåtgång: Definiera tidsåtgång och omfattning av projektet.  
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• Effektiv divergens av målen: Om det är svårt att definiera slutmålet kan det vara 
fördelaktigt att definiera delmål som har många vidare alternativ efteråt istället 
för att satsa på ett delmål med endast en väg att gå efteråt.  

6.1.4. Kommunikation kring innovationsprojektets struktur 
Utöver strukturen av innovationsavdelningen framgick även att strukturen i 
innovationsprojekt inom Organisation A kunde kommuniceras tydligare med fokus på 
involvering och projektstruktur. Hur personer ville vara involverade skiljde sig däremot åt, 
vilket går att tolka som att involveringen i innovationsprojekt är individberoende.  
Hos tre (B, D, E) av de fyra övriga organisationerna fanns det en struktur kring involveringen 
av andra roller i innovationsprocessen. Hos dessa organisationer anpassades involveringen 
utifrån projektets omfattning och innovationsgrad. Hos den fjärde organisationen (C) 
arbetade de istället för att skapa en transparens kring innovationsprojekten genom att anordna 
veckoseminarier och presentationer som var öppna för alla anställda att delta i.  

Med inspiration från Organisation C tror författarna att en ökad transparens kan ha en positiv 
inverkan på det interna motståndet. Detta eftersom det är uttryckt i litteraturen att volontärt 
engagemang inom innovationsprocessen har en positiv inverkan på att minska motståndet. 
Risken med enbart volontärt engagemang är dock att engagemanget kan bli lågt, vilket 
innebär att denna typ av metod enbart bör användas som ett komplement till befintliga 
metoder.  

Vidare tror författarna att den främsta lösning är en öppen dialog kring önskad struktur och 
involvering. Genom att inblandade individer själva får uttrycka sin önskade involveringsgrad 
antas detta bidra till volontärt engagemang hos dem. Utöver att involveringen kan anpassas 
utifrån varje individs önskemål erbjuder även en sådan metod att det går att anpassa utifrån 
organisationens arbetssituation. Något som framgick under intervjuerna var att de inblandade 
inte hade tid att avsätta till innovationsprojekten, något som denna metod också skulle kunna 
avhjälpa. En öppen dialog kring involveringen kan därför även potentiellt möjliggöra för en 
anpassning utifrån situationen som rollerna befinner sig i. Genom att arbeta på det sättet anser 
författarna att en avvägning mellan tydlig rollfördelning och volontärt arbete kan göras. 
Ett förslag till Organisation A för att tydliggöra strukturen i projekt är att följa Wests (2002) 
förslag kring hur projekt struktureras, vilket innefattar att reflektera kring: 

• Gruppens struktur;  

• Processen som de kommer att arbeta efter; 

• Vilka krav de har på sig i form av både yttre och inre krav;  

• Vilka som är med i gruppen och varför dessa personer är med; 

• Uppdragen som de kommer utföra både individuellt och kollektivt. 

6.1.5. Kommunikation kring risker i innovationsprojekt 
Då innovationsavdelningar skapar ett förtroende genom att leverera resultat kan ett 
misslyckat projekt potentiellt skada förtroendet för innovationsavdelningen. Författarna tror 
därför att en tydligare kommunikation av riskerna under ett innovationsprojekt kan minimera 
risken för att tappa förtroende. Om ett innovationsprojekt avbryts på grund av en sedan 
tidigare identifierad risk kan potentiellt förståelsen hos de övriga rollerna vara högre. En 
tydligare kommunikation av riskerna kan även vara fördelaktigt för att i ett tidigt skede veta 
hur olika moment ska hanteras om det uppstår problem.  
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Ett alternativt sätt att hantera risk i ett innovationsprojekt som två av de övriga 
organisationerna arbetar med (D, E) är att driva låg- och högriskprojekt parallellt. Genom att 
segmentera idéer och tydligt kommunicera vilken risknivå de ligger på kan det potentiellt 
leda till att flera högriskprojekt genomförs genom att de balanseras upp med lågriskprojekt. 
Detta är något som författarna anser kan vara en metod som innovationsavdelningen inom 
Organisation A kan använda. Fördelen är även att om högriskidéer identifieras tidigt kan 
risken succesivt arbetas ned genom att förankra dem i kundvärde, trender och strategisk vikt 
och med tiden omvandlas till lågriskidéer. Något som skulle minska motståndet mot dessa 
idéer.  

6.1.6. Kommunikationskanaler vid ett innovationsprojekt 
Kommunikationskanalerna som används inom Organisation A under innovationsprojekt är i 
enlighet med rekommendationerna i litteraturen, vilket kan tolkas som att kanalerna är bra. 
Även enligt respondenternas uppfattning anses dessa kommunikationskanaler fungera bra. 
Det som däremot kan saknas är en tydlig struktur kring när en specifik kommunikationskanal 
ska användas. Uppfattningen från studien var att det används olika kanaler beroende på 
projektledare, vilket kan skapa en förvirring hos de inblandade rollerna. Genom att vid 
uppstarten av projekt fastslå hur kommunikationen ska ske kan en potentiell oklarhet kring 
projektet undvikas. Författarna tror att en tydlighet i kommunikationskanalerna kan skapa en 
struktur hos innovationsavdelningen, vilket i sin tur kan påverka förtroendet för 
innovationsavdelningen positivt. 

6.1.7. Involvering och kommunikation för att förankra idéer 
Den förankringsprocess som används inom Organisation A är främst workshops. En viktig 
del som tas upp i litteraturen är att skapa en trygghet kring innovation och en motivering till 
varför specifika roller är involverade. Workshop är ett bra verktyg för att skapa idéer då det 
enligt litteraturen tillåter cirkulering av information och stimulerar kreativitet. Risken som 
potentiellt kan uppstå när workshops används i förankringssyfte är dock att de involverade 
parterna inte känner sig motiverade under denna typ av moment. Vilket kan ha en negativ 
inverkan på det allmänna engagemanget inom detta moment. Genom att istället använda 
andra moment som förankringsprocesser kan det motverka denna potentiella risk som 
författarna har identifierat. Vidare anser författarna att det bör finnas förankringsprocesser för 
att skapa en större medvetenhet kring innovationsprojekten.   

En metod som användes av Organisation C var att arbeta med intern marknadsföring kring 
innovationsprojekten. Situationen som råder inom Organisation A är att det anordnas event 
för att visa vad EMV-avdelningen överlag har tagit fram. En rekommendation från författarna 
är att tydligare uttrycka vad som kommer från innovationsavdelningen och vilka pågående 
innovationsprojekt som innovationsavdelningen har. Detta skulle potentiellt öka den 
allmänna vetskapen om organisationens satsning på innovation och även stärka förankringen 
i innovationsprojekt.  
Vidare använder Organisation C även veckoseminarier som är frivilliga att delta i för att 
skapa en medvetenhet kring pågående innovationsprojekt. Något som skulle kunna vara en 
lösning för Organisation A, men det medför att det kommer ta tid ifrån det vardagliga arbetet 
med förberedelser, vilket är en övervägning som innovationsavdelningen bör göra. I övrigt 
arbetar Organisation E med att kontinuerligt involvera beslutsfattarna i projekten och 
Organisation D arbetar med att få förankring hos personer med höga mandat. Att 
kontinuerligt involvera beslutsfattarna och uppdatera dem kring innovationsprojektens 
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framfart är något som innovationsavdelningen på Organisation A gör idag och som 
författarna anser att de bör fortsätta med.  

6.1.8. Presentation av idéer 
Idéerna som genereras från innovationsprojekt presenteras idag av innovationsavdelningen 
inom Organisation A i form av en lista som skickas via e-post till Beställarna, något som 
samtliga inblandade respondenter anser är en fungerande lösning. I listan beskrivs idéerna 
kort i ord och sammanställs i listform i ett dokument. Det som potentiellt riskerar att missas 
vid denna typ av presentation är en motivering kring varför en specifik idé bör genomföras, 
något som även går att koppla till rekommendationen om att arbeta tydligt med mål i projekt. 
Detta innebär i sin tur att vissa dimensioner kan missas kring beslutsfattandet om en idé ska 
gå vidare till produktutveckling eller inte och besluten fattas potentiellt enbart på Beställarens 
känsla kring produkten. En tydligare motivering kring varför idéer ska genomföras är 
föreslaget i litteraturen, vilket även kan hjälpa Organisation A i arbetet med att minska 
motståndet mot innovativa idéer.  

Som nämnt tidigare arbetar de övriga organisationerna med att tydligt förankra idéer i ett 
identifierat kundbehov samt i organisationens strategi. Dessa aspekter använder 
organisationerna i sin tur för att fatta beslut kring om projekten ska tas vidare eller inte. Ett 
förslag till Organisation A är att tydligare förankra idéerna utifrån dessa aspekter, vilket kan 
medföra att fler innovativa idéer går till produktutveckling.   

6.1.9. Kommunikation vid överlämning av innovationsprojekt 
Det finns ett uttryckt kunskapstapp inom Organisation A när det kommer till produkter som 
tas fram genom innovationsprocessen. Att förebygga detta kunskapstapp genom en mer 
strukturerad överlämning skulle potentiellt kunna motverka detta tapp och även skapa en 
möjlighet för organisationen att innovera utan innovationsavdelningens hjälp. Detta tror även 
författarna kan påverka den allmänna inställningen kring innovation och öka det 
övergripande engagemanget inom organisationen. Genom att öka engagemanget tror även 
författarna att motståndet kan minskas.  

Hos tre av de övriga organisationerna (B, D, E) sker det en överlämning av 
innovationsprojekten. I samtliga av dessa fall sker överlämningen successivt där den 
mottagande avdelningen involveras och sedan lämnas projektet över. På detta sätt undviker 
organisationerna att överlämningen sker abrupt och skapar därmed möjligheter för kunskap 
att överföras från innovationsavdelningen till den mottagande avdelningen. Anledningen till 
att Organisation D och E gjorde detta var även eftersom deras idéer har en hög komplexitet, 
vilket inte är fallet för Organisation A. Men en succesiv överlämning skulle potentiellt 
minska kunskapstappet och därmed öka engagemanget inom Organisation A.  

6.1.10. Kommunikation vid lansering av projekt 
En allmän uppfattning hos respondenterna inom Organisation A var att kommunikationen bör 
vara bättre tidigare i projekten med parter som är viktiga för en lyckad lansering, såsom 
exempelvis marknadsföringsavdelningen. Vissa respondenter ansåg att det fanns för lite 
marknadsföring av innovativa idéer för att de skulle lyckas. Om denna brist i marknadsföring 
av lanserade produkter från innovationsavdelningen leder till låg försäljning kan det påverka 
motståndet mot innovationsavdelningen då förtroendet för dem minskar vid misslyckade 
lanseringar.   

En version av Organisation E:s säljbroschyr, som tidigare nämnts, kan även här vara en 
metod för att stärka förankringen i marknadsföring under innovationsprojekten. Genom att 
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skapa en säljbroschyr kan kommunikationen samt överlämningen till 
marknadsföringsavdelningen underlättas. Detta genom att säljbroschyren medför en enkelhet 
i att kommunicera idén och dess värde. Det medför även att idéerna i ett tidigt skede får en 
förankring i hur idén ska lanseras.  

6.1.11. Risker med ökad kommunikation och involvering 
Flera av rekommendationerna som har behandlats i diskussionen har varit med avseende på 
en ökad kommunikation i den inledande delen av innovationsprojekt. En aspekt att reflektera 
kring i denna fråga är hur tidseffektiv en ökad kommunikation i den tidiga fasen av 
innovationsprocessen skulle vara. Författarna anser dock att en ökad kommunikation i den 
inledande fasen kan medföra att det krävs mindre kommunikation i ett senare skede. Något 
som antas kan ha en positiv inverkan på den totala tidsåtgången i innovationsprojekten. 
Genom att tidigt fastställa målen och strukturen antas konsekvensen bli att det uppstår färre 
otydligheter under pågående projekt, vilket medför att projektet kan genomföras mer effektivt 
när uppstartfasen är passerad. Författarna tror däremot att en omställning med mer 
kommunikation i den inledande fasen av projektet bör kommuniceras tydligt utifrån värdet 
det bringar.  

6.1.12. Svar på frågeställning 1 och 2 
1. Vad kan bakomliggande orsaker vara till att innovationsavdelningen inom 

Organisation A känner ett internt motstånd mot sitt arbete?  
Svar: En av orsakerna kan konstateras ligga i otydlighet i kommunikation och 
involvering under innovationsprojekt, vilket resulterar i ett internt motstånd mot 
innovationsavdelningens arbete. 

2. Skulle förändringar i involvering och kommunikationen hos innovationsavdelningen 
inom Organisation A kunna motverka detta motstånd? 
Svar: Genom att skapa en metod för att på ett dynamiskt och individanpassat sätt 
anpassa involvering och kommunikation under innovationsprojekt kan motståndet 
potentiellt motverkas. 

6.2. Generaliserbarheten i studien 
I det här avsnittet diskuteras ifall utfallet från denna studie går att applicera på andra 
organisationer som har en innovationsavdelning. Här diskuteras de totalt fem undersökta 
organisationernas syn på motstånd mot innovation och hur de arbetar för att motverka detta. 
Då den omfattande fallstudien gjorts på Organisation A används de resultaten som en 
utgångspunkt för att se om den övriga fyra organisationerna har likheter med det. I detta 
avsnitt är avsikten att besvara frågeställning 3: 

3. Om det finns belägg för att Fråga 2 kan vara korrekt, skulle resultatet gå att 
applicera på andra organisationers innovationsavdelningar?  

Det som kan konstateras är att fyra (A, C, D, E) utav totalt fem organisationer arbetar aktivt 
för att minska motståndet kring innovation. Detta säger oss att det hos dessa fyra finns ett 
motstånd mot innovation att motverka, även om det av dessa fyra organisationer är tre (A, D, 
E) som uttrycker ett upplevt motstånd mot innovation. Organisation D och Organisation E 
anser att motståndet främst uppstår vid idéer av högre innovationsgrad som medför högre 
risk. Organisation A uttrycker ett mer allmänt motstånd som berör fler moment i 
innovationsprojekten. En gemensam motståndspunkt däremot är när beslutsfattare ska ta 
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beslut om att gå vidare med utvecklingen av innovativa idéer. Den uttryckta anledningen till 
motståndet vid denna punkt är relativt lika och handlar om svårigheter i att hantera ovissheten 
som innovativa idéer medför. Detta kan exempelvis vara att beräkna försäljningspotentialen 
för innovationen.  

Hos de fyra organisationerna som arbetar aktivt för att minska motståndet mot innovation kan 
det konstateras att samtliga arbetar med att skapa förankring hos beslutsfattande roller. Det 
finns även likheter i hur detta görs där det handlar om att involvera beslutsfattaren tidigt i 
innovationsprojekt med målet att skapa en känsla av tillhörighet och ägandeskap av idéerna 
hos beslutsfattaren. Samtliga organisationer anpassar involveringen i innovationsprojekt 
utifrån projektets karaktär. Grunden för vem som behöver involveras är densamma i 
organisationerna och utgår från den kunskap ett visst projekt antas behöva för att lyckas. De 
fyra övriga organisationerna arbetar med aktiv och tydlig kommunikation under 
innovationsprojekt för att minska motståndet. Exempel på detta är tydligt formulerade mål 
som aktivt arbetas med under innovationsprojekt.  

Frågeställning 3 syftade, i och med svaret på frågeställning 2, till att undersöka om en 
dynamisk hantering av involvering och kommunikation i innovationsprojekt kunde motverka 
motståndet mot innovation. I fyra av totalt fem organisationer i denna studie används 
involvering och kommunikation för att minska motståndet mot innovation. Därmed anses 
resultatet från frågeställning 2 även vara applicerbart på dessa organisationer.  
Två av organisationerna (A och B) är verksamma inom samma bransch och de övriga tre 
arbetar inom andra branscher. Detta innebär att resultatet som presenteras är representerat av 
fyra olika branscher. Det är en spridning av branscher men fortfarande finns likheter mellan 
branscherna kring hur motstånd mot innovation uppfattas inom organisationerna. Det finns 
även synergier i hur arbete sker för att hantera detta motstånd. Det finns därför inget i denna 
studie som tyder på att hur motstånd mot innovation uppfattas och motverkas är kopplat till 
branschen en organisation verkar inom. Detta medför att det finns belägg för att denna studies 
resultat kan vara generaliserbart.  

6.2.1. Svar på Frågeställning 3 
3. Om det finns belägg för att Fråga 2 kan vara korrekt, skulle resultatet gå att 

applicera på andra organisationers innovationsavdelningar?  
Svar: Genom att konstatera att motståndet mot innovation från 
innovationsavdelningar är generellt och att det motverkas genom involvering och 
kommunikation anses resultatet vara applicerbart på andra organisationers 
innovationsavdelningar. 
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7. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna från studien. Dessa slutsatser är enbart baserade på 
denna studies resultat och författarna föreslår ett reserverat förhållningssätt kring 
generaliserbarheten i studien. För att fastställa dessa slutsatsers generaliserbarhet bör 
vidare forskning inom området genomföras.  

• Ett internt motstånd mot innovation är något som organisationer upplever och 
som organisationer arbetar aktivt med för att övervinna 

• Inget tyder på att internt motstånd mot innovation eller hur motståndet motverkas 
har någon koppling till vilken bransch organisationen arbetar inom 

• Aspekter som antas ha en positiv inverkan för att minska internt motstånd mot 
innovation är: 
o En öppen dialog kring önskad involvering och kommunikation för en 

anpassning av innovationsprojekten. Detta eftersom det är individ- och 
projektberoende och bör anpassas därefter. 

o Aktiv kommunikation av målen under ett innovationsprojekt, vilket medför en 
förankring i varför ett projekt genomförs. 

o Kommunikation av risker i ett innovationsprojekt, vilket medför en ökad 
förståelse inom organisationen samt möjliggör en anpassad behandling av 
idéer. 

o Transparens i innovationsprojekten, vilket medför en ökad förståelse samt 
bidrar till ett volontärt engagemang inom organisationen. 

 
!

 
!
! !
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8. ÅTGÄRDER TILL ORGANISATION A 
I detta avsnitt presenteras det konkreta verktyg som togs fram för den undersökta 
fallstudieorganisationen, Organisation A. Verktyget togs fram för att kunna realisera 
studiens rekommendationer. 

Baserat på litteratur kring området samt fallstudiens resultat, analys och slutsatser togs ett 
konkret verktyg fram till innovationsavdelningen på Organisation A. Verktyg är specifikt 
framtaget utifrån Organisation A:s förutsättningar men presenteras i en neutral utformning i 
Appendix D. Verktyget är inspirerat av Alexander Ostwerwalders “Business Model Canvas” 
som är ett verktyg ofta använt vid framtagning av affärsplaner och syftar till att skapa en 
helhetsbild kring aspekter att ta i beaktning. Syftet med verktyget är att möjliggöra att vid 
uppstart av ett innovationsprojekt reflektera kring de rekommendationer som tagits fram i 
denna studie. Tanken med verktyget är att involverade parter i ett innovationsprojekt 
tillsammans skapar en gemensam bild över processen och syftet med projektet. Användning 
av detta verktyg tror författarna kommer minska motståndet mot innovation inom 
Organisation A.  
!
!
 !
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9. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras de förslag författarna till denna studie har att ge till framtida 
forskning.  

• Vidare forskning kring användning av en mall för uppstart av innovationsprojekt. 
Då konceptet är en beprövad metod vid utveckling av affärsplaner, i form av 
Osterwalders Business Model Canvas, finns det potentiellt en möjlighet att göra 
en mall med liknande upplägg för uppstart av innovationsprojekt som skapar en 
tydlig helhetsbild från start. Den mall som presenterades i slutet av denna studie 
kan med fördel användas som utgångspunkt för vidare forskning. 

• Undersöka hur kommunikation och involvering i innovationsprojekt ska anpassas 
beroende på innovationsavdelningens syfte. I studien identifierades två 
huvudsakliga syften hos innovationsavdelningar, där syftet antingen är att driva 
innovationsprojekt, eller att möjliggöra innovation inom andra avdelningar. En 
vidare studie kan handla om hur dessa skiljer sig åt och vilka förutsättningar som 
gäller för respektive upplägg.  

• En kvantitativ studie med flera innovationsavdelningar för att undersöka om 
innovationsavdelningar med tydligare kommunikation och involvering har ett 
lägre motstånd vid implementering av nya idéer. Detta för att potentiellt kunna 
dra slutsatser kring hur innovationsavdelningar bör arbeta med avseende på intern 
acceptans. Då denna studie är baserad på en kvalitativ metod kan inga generella 
slutsatser dras.  

• Studier kring hur produkterna/tjänsterna som en organisation producerar påverkar 
innovationsavdelningens arbetssätt. I denna studie medverkade fem 
organisationer, men fokus låg inte på vilken typ av produkter/tjänster som 
respektive organisation producerade. Detta är något som kan kräva vidare 
forskning för att klustra ihop arbetsmetoder utifrån produkt och tjänst erbjudande.  
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    APPENDIX A. UTVECKLING AV EMV 
Egna märkesvaror, EMV, har varit ett inslag i detalj- och dagligvaruhandeln i många år. Det 
stora genombrottet skedde på 1970-talet då i egenskap av ett lågprisalternativ till 
leverantörernas märkesvaror, LMV (Burch & Lawrence, 2005). Vad som utgör EMV-
produkter är att de säljs under eget varumärke av butikerna och främst sker tillverkningen av 
produkterna externt, men vissa kedjor har även egen tillverkning (Michael J. Ashley, 2011). 
Europa är den världsdelen som idag säljer störst andel egna märkesvaror där Schweiz är 
ledande med en andel på 45 % samtidigt som Sverige har en andel på 25 %, vilket kan 
jämföras med det globala snittet på 16,5% (The Nielsen Company, 2014). Det som länge har 
kännetecknat framgångsrika EMV-produkter är att det är liten differentiering, låg 
märkesigenkänning, hög priskänslighet bland kunderna samt låg innovationsgrad (The 
Nielsen Company, 2014).  

Från att tidigare ha förknippats med ett lågprisalternativ till LMV-produkterna har EMV i allt 
större utsträckning börjat differentieras. Idag hittar man unika koncept bland de egna 
märkesvarorna och fokus har skiftats från att vara ett lågprisalternativ till att säljas inom 
segmenterade prisklasser. Prisklasserna kan delas upp i tre kategorier som innefattar 
ekonomi, standard och premium (Euromonitor International, 2013).  
Paradigmskiftet inom EMV i dagligvaruhandeln kan ses som en strävan att gå från 
“innovation follower” till att i vissa segment vara “innovation leader”. Med detta sagt innebär 
det inte att organisationernas hela satsning ska vara på nya innovationer. Historiska exempel 
på framgångsrika övergångar tyder på att organisationer ska göra breda satsningar på likväl 
befintligt sortiment som mer innovativa lösningar. Framgången ligger i att föra samman flera 
innovationer och skapa gemensamma förutsättningar för organisationskultur, process 
hantering och skapa incitament för att möjliggöra samarbeten (Srinivas, Zagone & Therattil, 
2014).  
En stor skillnad mellan LMV-organisationerna och EMV-organisationerna är att hos de 
sistnämnda är EMV inte är det enda satsningsområdet och det utgör ofta endast en avdelning 
inom organisationen. Då en stor del av EMV-organisationerna inte heller har egen 
tillverkning skapar detta en begränsande faktor av tillverkningsmöjligheterna av produkterna. 
Många av tillverkarna är dessutom LMV- organisationer, vilket innebär att de har en makt i 
vad de vill tillverka åt EMV-organisationerna.   
!
!
! !



2 

 !



1 

APPENDIX B. SITUATIONSBILD  
En exemplifierad bild av situationen på Organisation A varifrån problemområden 
definierades.  
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APPENDIX C. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA 
ORGANISATIONER 

En utförlig presentation kring resultatet från de övriga organisationerna. 

 Finns en innovationsstrategi 

Organisation B Organisation B har ingen uttalad innovationsstrategi.  

Organisation C Organisation C har en övergripande strategi för innovation sedan anpassas 
strategin för varje avdelning och dess specifika förutsättningar.  

Organisation D Organisation D har inte en övergripande innovationsstrategi men har istället 
delat upp innovation inom tre grenar, vilka utgörs av: en intern 
innovationskampanjavdelning , en open innovation-avdelning samt flera 
avdelningar inom avancerad utveckling i förfasen (kan enligt respondenten 
liknas med en innovationsavdelning). 

Organisation E Organisation E har ingen uttalad innovationsstrategi men istället ett uttalat 
mål från ledningen att organisationen ska bli ledande inom innovation i sin 
bransch som organisationen mäter i försäljningen. Dock finns ingen tydlig 
plan kring hur det ska uppnås.  

 Innovationsavdelningens uppgift och struktur 

Organisation B Innovationsavdelningen på Organisation B består av 
“innovationsutvecklare”, produktutvecklare som är ansvariga för 
innovationsarbetet, inom respektive produktkategori. Deras uppgift är att 
samla ihop och formulera förslag till nya produktidéer utifrån 
marknadstrender samt nya tekniska möjligheter. Går idéer till utveckling 
driver innovationsutvecklarna innovationsprojektet ända till 
produktionsstart där det överlämnas. 

Organisation C Innovationsavdelningen på Organisation C består av en innovationsgrupp 
samt en forsknings- och utvecklingsgrupp som tillsammans arbetar med att 
stötta organisationens avdelningar med innovationsprojekt. 
Innovationsavdelningens uppgift består av att kartlägga marknadstrender 
och driva innovationsprojekt av högre innovationsgrad. 
Innovationsprojekten sträcker sig enda till lansering och innefattar även att 
ta fram marknadsföringsplaner för produkten.  

Organisation D Innovationsavdelningen på Organisation D består av en grupp med hög 
teknisk kompetens vars uppgift är att möta identifierade kundbehov med 
tekniska lösningar. Innovationsavdelningen matas med 
marknadsundersökningar kring de fokusområden som är aktuella för 
organisationen. I denna information ser de vilka kundbehov det finns 
potential att lösa och skapar innovationsprojekt kring detta. 

Organisation E Innovationsavdelningen på Organisation E består av en innovationsgrupp 
med högt mandat inom organisationen. Deras uppgift är att arbete i förfasen 
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av innovationsprojekt, vilket innebär att identifiera problem inom 
organisationen, kartlägga nya teknologier, identifiera affärsområden med 
förbättringspotential och matcha detta till nya koncept eller affärsförslag. 
Efter förfasen driver de innovationsprojekt fram tills att den ansvariga för 
den berörda avdelningen eller produktkategorin tar över och driver projektet 
genom produktutvecklingsprocessen. Innovationsavdelningens syfte är att 
hjälpa den övriga organisationen att innovera.  

 Motstånd mot innovation 

Organisation B Organisation B upplever inget direkt motstånd mot innovation.  

Organisation C Organisationen har genomgått ett skifte från ett tidigare fokus på 
effektivisering av processer till innovation och nyutveckling. Det finns ett 
stort intresse för innovation inom organisationen och kulturen ändras allt 
mer mot en positiv syn kring innovation. Respondenten känner att 
organisationen har kommit långt i denna kulturomvandling och känner inget 
direkt motstånd mot innovation i dagsläget. 

Organisation D Respondenten på Organisation D hävdar att det kontinuerligt pågår 
prioriteringar kring vilka idéer som ska få tilldelat kapital. En situation som 
kan uppstå är att innovationsavdelningen lyckats med den tekniska 
lösningen i ett innovationsprojekt men när detta sedan ska drivas genom 
organisationen för att nå marknaden stöter de på motstånd. Motstånd 
uppstår främst kring de idéer som medför hög risk och osäker 
försäljningspotential. Då alla beslut fattas utifrån försäljningspotential påstår 
respondenten att det kan skapa motstånd på grund av att det är svårt att göra 
korrekta estimat. Främsta motståndet uppstår hos beslutsfattarna kring om 
en idé ska gå vidare eller inte, vilket även är de personer som har vinstkrav. 
Respondenten hävdar att problemet är störst kring idéer som är helt nya för 
marknaden där det är svårt att jämföra den potentiella försäljningen mot 
andra produkter. För att skapa en förståelse hos beslutsfattarna presenteras 
designskisser och prototyper som bevisar att den tekniska lösningen 
fungerar.  

Organisation E Organisation E påstår att motståndet mot innovation ligger i att 
organisationen är strömlinjeformad och fokuserad på effektivisering och 
vinstoptimering. Det finns då ett motstånd mot risk, och därmed även mot 
innovation som innebär risk. Innovation är accepterat i små kortsiktiga steg 
där det inte innebär för hög risk att hantera. Det största motståndet uppstår 
vid större satsningar där risken är högre. Det är även ett motsatsförhållande 
på ledningsnivå där det finns en vetskap om att innovation är viktigt på 
långsikt, men kortsiktigt är de vinstfokuserade. Organisation E påstår även 
att kunskapen inom organisationen kan påverka motståndet. De personer 
som är involverade i innovationsarbetet får en kunskap och en förståelse 
kring varför utvecklingen sker samtidigt som de som inte är involverade 
oftare skapar ett motstånd. 

 Arbete för att motverka motstånd mot innovation 

Organisation B Frågan var inte applicerbar på Organisation B då de inte påstod att det fanns 
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något motstånd mot innovation.  

Organisation C Organisation C använder innovationsstrategin för att rikta medarbetarnas 
fokus och resurser åt samma håll. Organisationen arbetar även med intern 
marknadsföring där de visar nya produkter och projekt för att medarbetarna 
ska känna ett engagemang kring idéerna som tas fram. Fokus för 
organisationen är att satsa på långsiktig innovation med färre produkter och 
göra det underbyggt istället för flera kortsiktiga innovationsprojekt som 
ökar risken för att de misslyckas på marknaden. Vidare i 
innovationsprojekten involveras affärsägaren (den person som ansvarar för 
den berörda avdelningen eller produktområdet) från början i 
idégenereringsprocessen för att skapa förankring hos denne. Redan från 
början i processen är det fokus på att ha tydlig kommunikation med berörda 
parter kring vem som har ansvar för vad under innovationsprojektet. 
Generellt försöker en förankring skapas hos de berörda parterna samt en 
öppenhet och tydlighet genom hela arbetet kring vad som händer och varför 
det görs. 

Organisation D Respondenten hos Organisation D uttrycker svårigheter med att veta hur de 
ska bete sig för att motverka motstånden som uppstår mot innovation. Det 
uttrycks att det är individ- och situationsberoende vad det är som gör att ett 
projekt tas in och börjar utvecklas inom organisationen. Respondenten tror 
inte att det finns något generellt sätt som alltid fungerar och har exempel på 
projekt med låg förankring inom organisationen som har lyckats bra och 
exempel på projekt som varit välförankrade inom hela organisationen som 
har misslyckats helt. Respondenten påstår att det viktigaste är att skapa 
interna ambassadörer för innovationsprojektet. En förankring av 
innovationsprojekt i ledningsgruppen är optimalt då de har högt mandat 
inom organisationen och kan ta beslut för att driva projekt framåt. Men hur 
villiga ledningen är att ta till sig innovation uttrycks även det vara beroende 
på individer i ledningen.  
 
Ett sätt innovationsavdelningen arbetar för att motverka motståndet mot 
idéer med hög risk är att dela in idéer i tre risksegment. Ett lågrisksegment 
där de vet att det kommer fungera och tas emot väl av marknaden, ett 
mellanrisksegment där det finns ett väldefinierat konsumentbehov och 
innovationsgruppen tror de kan lösa problemet eller att de tittar på en 
konkurrent som gjort något som de tror kan fungera och slutligen ett 
högrisksegment där konsumentbehovet kan vara otydligt definierat och det 
finns ingen som tidigare löst konsumentbehovet men där 
innovationsgruppen känner att det finns en möjlighet att lösa det. Genom att 
använda denna uppdelning och driva flera idéer med olika risknivåer 
samtidigt vet de att det alltid kommer att genereras något från projekten men 
att det samtidigt ges utrymme för att arbeta med de innovativa lösningarna.  

Organisation E Respondenten hos Organisation E uttrycker att innovationsavdelningen inte 
äger innovationsprojekten. Innovationsavdelningen sträva istället mot att 
överlämna ägandeskapet till den person som är kommer vara ansvarig för 
resultatet av innovationsprojektet, oftast en produktchef. Detta görs genom 
att involvera projektägaren tidigt i innovationsprojekten så att denne är med 
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och bidrar i ett tidigt skede av projektet. Vidare uttryckte respondenten att 
då motståndet mot innovation till stor del handlar om motstånd mot hög risk 
försöker innovationsavdelningen att balansera innovationsprojekt med hög 
och låg risk och gärna utveckla projekt med olika riskgrader parallellt.  
 
Respondenten uttrycker dock att i det större perspektivet krävs det en 
kulturförändring på ledningsnivå för att våga lägga pengar på att utveckla 
innovation. Idag satsar organisationen mer på att förvärva innovativa 
organisationer istället för att satsa på innovation inom den befintliga 
organisationen. En konkret åtgärd som har gjorts inom organisationen är 
dock att införa en mätning kring organisationens framgång baserat på 
försäljning av produkter som är yngre än tre år. Respondentens framtida 
vision är att alla avdelningar i organisationen mäts och har pengar för att 
satsa på innovation och att innovationsavdelningen kommer in och hjälper 
till att förverkliga innovationsatsningar. Att innovationsavdelningen ska 
arbeta tillsammans med personer med höga mandat anses av respondenten 
som det viktigaste för att få innovation att hända. 

 
Kommunikation under och kring innovationsprojekt 
 Uppstart av innovationsprojekt 

Organisation B När ett projekt godkänts av en grupp bestående av ledningen, innovations- 
och marknadsdirektör är det första som sker att en projektledare tillsätts. 
Projektledaren, den produktchef som är ansvarig för det berörda 
produktområdet, sätter i sin tur ihop en projektgrupp. Gruppens 
kompetensbehov beror på projektets omfattning och innovationsgrad och 
anpassas därefter. Vet inte projektledaren själv vilka kompetenser som krävs 
och vilka personer som besitter den, kan denne ta hjälp för rådgivning. Från 
projektets start har projektledaren ett lanseringsdatum att arbeta mot och det 
är endast i större projekt, när ett större antal personer involverade, som 
tidsplanen tillåts ändras.  

Organisation C Marknadstrender, nya teknologier samt identifierade förbättringsområden är 
bakgrunden till att innovationsavdelningen initierar ett innovationsprojekt. 
Även ansvariga för en avdelning eller en produktkategori kan initiera en 
förstudie om de identifierat något de vill undersöka potentialen i. Efter 
förstudien har marknadsinsikter skapats, bedömningar av den finansiella 
potentialen gjorts och kundbehov identifierats. Beroende på om det är ett 
befintligt eller nytt affärsområde för organisationen görs förstudien i olika 
omfattning. Resultatet av förstudien utgör ett ramverk för idégenereringen. 
När denna första fas är gjord och det är verifierat att det är ett projekt som 
passar organisationens strategi tillsätts en projektgrupp. Vilka som ingår i 
gruppen beror på projektets karaktär och vilka kompetenser som behövs. 
Det ligger sedan på gruppens ansvar att planera hur projektet ska 
genomföras. Vid projekt med hög innovationsgrad drivs de huvudsakligen 
inom innovationsavdelningen då de tillåter ett mer agilt arbetssätt. Vid dessa 
projekt är det vanligt att gruppen endast arbetar med det projektet och går 



5 

ifrån sin vardagliga verksamhet. Projekt med lägre innovationsgrad sker ute 
på de olika avdelningarna med stöd av innovationsavdelningen.  

Organisation D Produktidéer och idéer baserade på kundbehov kommer in från flertalet 
olika källor till innovationsavdelningen. Respondenten uttrycker att ett 
identifierat kundbehov är den bästa utgångspunkten att starta 
innovationsprojekt utifrån. Dessa kommer oftast från en 
marknadsundersökning gjord av marknadsavdelningen. När ett 
projektområde identifierats sker ett startmöte där problemet definieras, det 
säkerställs att kundbehovet är korrekt uppfattat, det läggs upp en första 
tidplan, fastställs en budget samt bestäms vilka som ska ingå i 
projektgruppen. När projektet startats fokuserar innovationsavdelningen på 
att utvärdera de tekniska möjligheterna som finns för att lösa problemet.  

Organisation E Innovationsavdelningen initierar innovationsprojekt med en förstudie där ett 
fokusområde eller ett område med förbättringspotential identifierats och 
presenteras för personer i beslutsfattande positioner. Om de finns ett 
samtycke kring fokusområdet får innovationsavdelningen högt mandat att 
gå vidare med projektet. Nästa steg är att ta kontakt med produktchefer, den 
som äger slutresultatet av projektet, och presentera satsningen för dem. 
Tycker produktchefen att det är en bra satsning inleds innovationsprojektet. 
En grupp från innovationsavdelningen och en grupp från det specifika 
produktområdet arbetar då tillsammans med att genomföra kundintervjuer 
för att fastställa kundbehoven som ska mötas. Utifrån detta tar 
innovationsavdelningen fram en processlösning på hur de ska nå målet att 
möta kundbehoven. Helhetsförslaget presenteras sedan för beslutsfattare 
som beslutar kring projektets kapital. Ett innovationsprojekt kan även startas 
av ett en ny teknik blir tillgänglig och därmed skapar nya möjligheter.  

 Kommunikation av mål innan och under innovationsprojekt 

Organisation B Det finns alltid formulerade mål för innovationsprojekten. Produktmålen 
varierar beroende på projektkaraktär men stort fokus ligger på 
värdeskapande mål. Dessa mål används sedan under projektet som 
beslutskriterier. Uppnås dessa inte undersöks det huruvida det finns andra 
möjligheter som kan uppfylla ett närliggande mål, annars läggs projektet 
ner. För att formulera de värdegrundade målen genomförs 
kundundersökningar där det identifieras vad kunderna söker och värderar i 
produkter. Kundundersökningarna är en relativt ny metod inom 
organisationen och påstås fungerat bra. Problemet som har uppstått är dock 
att kunderna kan ha en låg insikt i trender och andra marknader, vilket kan 
begränsa utfallet.  

Organisation C Nya innovationsprojekt har alltid en tydlig koppling till 
innovationsstrategin. Hur målen tas fram beror i sin tur på 
innovationsgraden i projektet. Desto högre innovationsgrad ett projekt har 
desto mer tid läggs det på att förstå marknaden och vad som är syftet med 
projektet. Organisationen påstår att det vid högre innovationsgrad är svårare 
att sätta tydliga mål och målen måste tillåtas att vara flexibla tills ytterligare 
insikter kan underbygga dem. Vid innovationsprojekt riktade mot befintliga 
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affärsområden finns redan en kunskap om marknaden vilket underlättar att 
formulera tydliga mål med fokus på antingen en finansiell potential som ska 
uppnås eller en viss produktegenskap som ska förbättras för att möta ett 
kundbehov.  

Organisation D Alla innovationsprojekt startas med ett tydligt definierat värdeskapande mål 
baserat på det kundbehov de ska möte med en teknisk lösning. Målen för 
den tekniska lösningen är ofta vagt formulerade till en början men 
förtydligas under projektets gång när mer kunskap erhålls. Uppnås inte de 
definierade målen under projektet kan målen modifieras eller alternativt 
läggs projektet ned. Respondenten uttrycker att projekt sällan läggs ner mitt 
under pågående projekt men att det förekommer. När det inträffar beror det 
vanligtvis på att det inte gick att lösa rent tekniskt eller blev för dyrt för 
slutkunden.  
 
Organisationen använder sig även av mål för innovation i stil med att en 
andel av sålda produkter ska vara innovationer. Respondenten upplever 
dock detta som svårt att mäta och något som är en bra vision men fungerar 
dåligt i praktiken. 

Organisation E Vid uppstart av innovationsprojekt visualiseras målbilden med projektet 
genom att ta fram en konceptuell säljbroschyr som uttrycker nyttan, 
lösningen och värdet med produkten. Denna tas fram genom att 
innovationsavdelningen pratar med kunder och försöker fastställa hur 
produkten skulle kunna säljas. Detta möjliggör för att skapa en tydlig intern 
målbild även fast slutprodukten inte är fastställd. Organisationen anser att 
en tydlig målbild är viktig för att projektgruppen ska veta vad man strävar 
efter att åstadkomma. Denna säljbroschyr fungerar även som ett internt 
säljverktyg under projektet för att förklara för andra vad man gör och 
används vid bland annat beslutsfattanden. Säljbroschyren går från att vara 
skissartad i början till att bli mer specifik och korrekt under projektets gång. 
Organisationen påstår att en positiv följd av användandet av säljbroschyren 
är att det i ett tidigt stadie skapar en förankring i marknadsföringen av 
produkten.  

 Involvering under innovationsprojekt 

Organisation B Vilka som involveras i ett projekt beror på projektets karaktär. Projekt av 
lägre innovationsgrad och mindre omfattning drivs huvudsakligen av 
innovationsavdelningen samtidigt som projekt av högre innovationsgrad och 
omfattning kräver att fler personer är med i projektgruppen. Vid sidan av 
projektgruppen finns det dock vissa kontaktpersoner under projekten som 
alltid är involverade oavsett innovationsgrad. Dessa är personer inom 
produktion som underrättas om projektets utveckling för att vara medvetna 
om vad som händer, samt avdelningsansvariga då det är dessa som vet vad 
som är görbart och inte. Slutligen försöker organisationen även att i ett tidigt 
skede involvera inköpsavdelningen. Organisationen använder sig av möten 
för att rapportera projektets framfart samt delegera ut uppgifter.  
 
Varje innovationsutvecklare arbetar inom sin egen produktkategorier och 
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har därmed dedikerad produktchef som de arbetar med. Tvärfunktionellt 
arbete mellan kategorierna sker endast när ett innovationsprojekt kräver 
expertis från andra kategorier. Kärngruppen under utvecklingen består 
vanligtvis av produktchefen för den berörda kategorin, en person från 
märknings- och lagstiftningsavdelningen och en innovationsutvecklare. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de som behöver kontaktas under ett 
projekt blir kontaktade och att det är upp till projektledaren att ta den 
kontakten.  

Organisation C På Organisation C är det är upp till innovationsavdelningen att involvera 
den kunskap de behöver vid ett innovationsprojekt. Involveringen sker 
oftast via personlig kontakt och kan bestå av både extern och intern 
kompetensinvolvering. Involveringen internt kan även i viss mån ske i 
förankringssyfte. Under processen arbetar innovationsavdelningen med hög 
transparens för att kunskap ska spridas om projektet och för att en intern 
vetskap om vad som pågår ska skapas. Innovationsavdelningen arbetar med 
presentationer och korta veckoseminarier där alla är inom organisationen är 
välkomna att delta. Genom att arbeta på detta sätt påstår de att de även kan 
undvika dubbelarbete genom tydliggöra vilka projekt som pågår.  

Organisation D Under hela innovationsprojektet finns en styrgrupp bestående av personer 
från marknadsföring, forskning & utveckling och ibland även design. 
Styrgruppen har kontinuerliga möten med projektgruppen för att säkerställa 
att projektet bibehåller den uttalade riktningen. Vidare involveras även den 
person som är ansvarig för det kategoriområde som projektet utvecklas 
inom. Detta för att denna person ska kunna bidra med kunskap om 
marknaden, men även i förankringssyfte då denna person följer produkten 
från idé till lansering.  
 
Personer utanför projektgruppen involveras när det behövs, detta kan 
exempelvis bero på avsaknad av teknisk expertis. 
Innovationsprojektgruppen hanterar annars utvecklingen internt tills de 
anser att resultatet kan tas vidare till produktutveckling. Under 
innovationsprojekt involveras forsknings- & utvecklingsavdelningen tidigt 
för att utvärdera konceptet. Detta fungerar även som förankring för när 
projektet lämnas över till produktutveckling.    

Organisation E Det finns alltid en projektägare sen varieras involveringen beroende på typ 
av innovationsprojekt. I de bästa av fallen har innovation fått med sig 
produktchefen tillsammans med några av dennes utvecklare redan från 
början i samarbete med innovationsavdelningen. Under projektets gång 
fasas innovationsavdelningen ur och det kommer in fler och fler utvecklare. 
Innovationsavdelningen anser att det är viktigt att involvera beslutsfattarna 
för att skapa förankring och förståelse för innovationsprojektet. Hur 
beslutsfattarna involveras varierar från projekt till projekt men vanligtvis 
involveras dem tidigt i förfasen. Processen innefattar att från början berätta 
vad man tänker kring kundbehov och produktlösningar. Sen när projektet 
utvecklas blir informationen stegvis mer precis och konkret för att 
beslutsfattarna ska vara väl informerade när de ska ta beslut om projektet 
ska få kapital eller ej.   
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 Överlämning av innovationsprojekt 

Organisation B Under innovationsprojekt är det samma projektägare och samma 
innovationsprojektledare som driver projektet ända till produktionsstart. 
Projektägaren är vanligtvis produktchefen, den som kommer ansvara för 
resultatet av projektet. När produktionen sedan startas tar produktchefen 
över ansvaret för produkterna.  

Organisation C Vid överlämning av projekt, vilket sker i olika faser, beskrivs vilken fas 
projektet är i genom visuella medel. Det har även under projektet skett 
dokumentation vilken lämnas över. Överlämning till affärsägaren, som 
följer projektet under dess gång, görs genom en slutpresentation följt av en 
dialog kring om det är annan information som önskas eller om eventuellt 
fortsatt arbete behövs göras för att stödja enheten under implementeringen. 
Även programchefen, som har översikt över alla innovationsprojekt, är med 
vid överlämningen.  

Organisation D När innovationsavdelningen har kommit fram till en teknisk lösning och 
med en prototyp på lösningen lämnas innovationsprojektet över till 
produktutveckling. Överlämningen sker genom en utfasning av personer 
från innovationsavdelningen och hur utdragen utfasningen blir beror på hur 
tekniskt svårt projektet är. Vid tekniskt svåra projekt är risken större att det 
blir problem i utvecklingen och personer från innovationsavdelningen 
stannar kvar i projektet längre in i produktutvecklingen. Vid projekt där den 
tekniska lösningen är lättförståelig lämnas innovationsprojektet över under 
en kortare period. Överlämningsperioden beror även på den mottagande 
gruppens erfarenhet och kunskap. Mindre erfarenhet hos den mottagande 
gruppen leder till längre övergångsperioder och tvärtom.  

Organisation E Innovationsavdelningen arbetar med projektet ända tills den traditionella 
produktutvecklingen tar vid och projektet överlämnas till produktchefen och 
dennes medarbetare. Från början av innovationsprojekt finns 2-3 utvecklare 
från produktchefens grupp med i projektgruppen tillsammans med 
innovationsavdelningen. Överlämningen sker genom ett utfasande av 
innovationsavdelningen där deras närvaro minskar och närvaron av 
utvecklare ökar desto närmare produktutveckling projektet kommer. Denna 
överlämning innebär att det vid produktutvecklingen finns utvecklare som 
varit med från börjar i innovationsprojektet och därmed besitter kunskap 
från processen.  

!
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APPENDIX D. STARTKARTA FÖR 
INNOVATIONSPROJEKT  

Det verktyget som levererades till Organisation A som åtgärd för att möta deras problem 
med upplevt internt motstånd mot innovation. Verktyget är tänkt att användas vid uppstart av 
innovationsprojekt. 

 


