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Förord 
 
Under de 10 veckor vi har arbetat med denna uppsats har vi fått en inblick i hur tillverkande 
företag arbetar med innovationer. Vi vill tacka vår handledare Sven Andersson och Mats 
Westerberg för all hjälp med goda råd och synpunkter under arbetets gång. Vidare vill vi rikta 
ett stort tack till alla respondenter ute i företagen som bidragit med material för att kunna 
genomföra denna uppsats. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter och studiekamrater 
som under arbetets gång kommit med värdefulla råd. 
 
Luleå den 10 januari 2008 
 
 
 
Fredrik Berglund  Fredrik Holmgren 



 
 

 

Sammanfattning     
 

De senaste årtiondenas ökande globalisering har medfört att det blivit allt viktigare för företag 
att snabbt komma ut med nya produkter på marknaden samt lägga ned mer resurser på innova-
tionsprojekt. I samband med innovationsarbetet förekommer oftast teamarbete i någon form, 
och på senare tid har det blivit populärt att använda sig av tvärfunktionella team där individer 
från olika avdelningar inom organisationen samarbetar. Studier visar att företag som använder 
sig av team oftare når framgång i innovationsarbetet, syftet med vår studie var därmed att: 
identifiera och förklara sambandet mellan bakomliggande faktorer till framgångsrika 

teamarbeten vid innovation. För att besvara detta syfte genomförde vi en survey-
undersökning per telefon på 69 stycken svenska företag som har någon form av tillverkning i 
sin verksamhet. Vi valde att fokusera på sammansättningen, kommunikationen och strukturen 
på teamet som vi ansåg var de betydande delarna för att bygga ett framgångsrikt teamarbete 
inom innovation. Utifrån det insamlade materialet har vi funnit samband mellan flertalet vari-
abler och utifrån dem kunnat dra slutsatser för att besvara vårt syfte.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att teamarbete är en vanlig arbetsform hos svenska till-
verkande företag och har ett klart samband med lyckade innovationer. Tvärfunktionella team 
är en relativt vanlig arbetsform men utfallet var inte lika övertygande som tidigare studier 
inom ämnet. Den interna kommunikationen fyller en mycket viktig funktion när det gäller 
innovationsarbetet i allmänhet och teamarbete i synnerhet. Personalen ska erbjudas möjlighe-
ten att utrycka sina idéer och åsikter till företagsledarna, som i sin tur ska ge återkoppling på 
personalens arbetsinsats. Utöver det ska verksamheten hålla frekventa möten mellan personal 
och företagsledare och låta personalen vara delaktig under hela innovationsprojektstiden. Re-
sultatet från undersökningen visar även att strukturen på teamen har en viss inverkan på tea-
mets prestationer och innovationsarbete. Teamen ska styras med tydliga regler om vad som 
ska uppnås, och innovationsarbetet i helhet påverkas positivt om individer med liknande erfa-
renhet arbetar tillsammans med arbetsformer som de tidigare har använt.  



 
 

 

 

Abstract 
 

During the last decades the increasing globalization has made it more important for 
companies to launch new products on the market quickly and putt more resources on 
innovation projects. The companies who are working with innovation projects often utilize 
teamwork in one way or another, and recently there has been increasingly more popular to 
utilize cross functional teams where staff from different departments collaborate with each 
other. Studies have shown that companies who utilize teamwork in their innovation projects, 
has greater chance to succeed in their work. The purpose in this report is to identify and 
explain the relation between underlying factors to successful teamwork within innovation. In 
order to reply to our purpose we have made a survey via telephone including 69 Swedish 
companies working with new product development. We chose to put focus on the 
composition, the communication and the structure within the team. We thought this was the 
most important parts to analyze when it comes to build a successful innovation team. After we 
have studied and analyzed the material we have found some connections between several 
variables and that helped us to draw conclusions and to answer the purpose in this work. 
 
The result of our survey shows that teamwork is used by many Swedish companies within the 
new product development business. There is also a strong connection between teamwork and 
innovation projects that has succeeded. Cross functional teams are also commonly used in the 
companies but the results in our survey shows that those teams aren’t as successful as 
previous studies in this subject area has shown. The internal communication is very important 
in innovation projects, especially when it comes to teamwork. The staff shall feel free to 
express their own ideas and opinions to the managers within the organizations; these 
managers also shall give feedback on the employees work. There is also good if the manager 
often book meetings with the employees to discuss the innovation projects. It’s important that 
the employees feel accessary during the whole time the innovation work continue. The result 
from our survey shows that the structure of the team has an impact on the team performance 
and the innovation project. The managers should set clear rules for the teams so they know 
what to achieve. Our studies also show that the result of the innovation projects becomes 
better if the individuals that have similar experiences work together and utilize previous used 
work patterns.   
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1. Inledning 
 

et inledande kapitlet börjar med en kort presentation om varför innovationer har blivit 

allt viktiga de senaste åren. Därefter följer en diskussion om vilka framgångar använd-

ning av teamarbete leder till under innovationsarbetet. Kapitlet avslutas med uppsatsens syf-

te. 

 

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen har medfört att dagens företag möter en ökad turbulens och komplexitet på 
marknaden. För att möta dessa förändringar anser Johannessen, Ohlsen & Olaisen (1999) att 
företagen ska fokusera på innovationer för att både skapa och behålla konkurrensfördelar. 
Idag är det enligt Fischer (2000) den tekniska utvecklingen som är motorn i ekonomisk till-
växt för företag och enligt honom är innovationer processen för att uppnå detta.  
 
Studier visar att många företag eftersträvar att etablera en innovationsstruktur som stöd till 
utvecklingsarbetet, men hur man ska organisera en permanent och stabil innovationsplattform 
ställer till problem för många företag. Företagsledare tittar ofta på framgångshistorier i USA 
och Japan och försöker efterhärma dessa i tron om att de ska ge samma effekt hos dem. Dess-
värre visar det sig att effekten kan bli den omvända vilket oftast beror på att företagsledarna 
saknar kunskap och förståelse som behövs för att lyckas med innovationsarbetet (Pohlmann, 
2005). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Studier under de senaste årtiondena visar att teamarbete är den arbetsform som är vanligast 
vid innovationsframtagande (Corso & Pavesi, 2000; Cao & Zhang, 2002). En tillämpning av 
teamarbete kan hjälpa individer att utbyta kunskap mellan avdelningarna inom organisationen, 
och enligt Robbins (2003) är fördelarna med team jämfört med den enskilde individen att 
team har en samlad kunskap och informationsmängd. Teamet ger många möjligheter när flera 
individer kan arbeta med samma problem, utfallen blir oftast betydligt mer genomtänkta 
(ibid). Hellström & Malmquist (2002) studie visade att teamarbete inom innovation fungerade 
som en katalysator genom att det gav organisationen utrymme att testa och analysera idéer 
inom produktutvecklingen. 
 
Genom framgångshistorier från västvärlden och delar av Asien har tvärfunktionella team 
hamnat i fokus bland många företagsledare. Tvärfunktionella team är en sammansättning av 
individer som representerar olika funktioner i ett företag och som bidrar med relevant input 
när det gäller företagets produktutveckling (Hitt, Nixon, Hoskisson och Kochhar, 1999). För 
att kunna dra nytta av en sådan arbetsform krävs det en strukturförändring i organisationen 
från en hierarkisk organisation till en mer platt organisationsstruktur. Vidare bör målen anpas-
sas från att vara suboptimerade till att vara optimerade på global nivå. Det är även av stor vikt 
att få de anställdas tankesätt att bli mer inriktade till teamarbete (Cao & Zhang, 2002). Enligt 
Bruce (2005) är varje anställd viktig när det gäller innovationsarbete i en organisation men det 
enda sättet att förbättra företagets ställning är att skapa ett bra team som verkar inom organi-
sationen. 
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En av nyckelfaktorerna bakom framgångsrikt teamarbete inom innovation är att upprätthålla 
en bra kommunikation inom organisationen. Cummings (1998) studie visar att företag som 
lyckas med innovationer har en öppen kommunikation mellan personalen och företagsledarna. 
Drach-Zahavy och Somech (2001) skriver att mer frekventa möten under de interaktiva team 
processerna har visat sig leda till att team blir mer framgångsrika och hävdar även att mer 
produktiva team anordnar möten oftare och har en bättre kommunikation inom organisatio-
nen. Även en bra kommunikation med marknaden ses som en nyckelfaktor i detta fall. Det har 
även visat sig att support från toppledningen hjälper team i organisationer att nå framgång i 
sitt innovationsarbete (Panne, Beers och Kleinknecht, 2003). Däremot hävdar Kleinschmidt 
och Cooper (1995) att support från toppledningen leder till misslyckanden lika ofta som det 
leder till framgång. 
 
Jassawalla och Sashittal (1999) forskning inom produktutvecklande företag visade att före-
tagsledarna hade stort förtroende för teamarbete, speciellt tvärfunktionella team, därför att det 
fanns en allmän uppfattning om att team ökade samarbetet hos personalen. Däremot blev 
många företagsledare besvikna efter implementeringen och förstod inte varför en del team 
blev mer framgångsrika än andra fastän de anställda hade liknande utbildning och erfarenhe-
ter. Forskarna fann att en misslyckad implementering av team ledde i sin tur till sänkt moral 
och motivation bland de anställda (ibid). Enligt Panne, Beers och Kleinknecht (2003) utgör 
det kulturella motståndet mot förändringar en barriär när det gäller innovationsarbete i team. 
Orsaken till detta motstånd grundar sig i att det är svårt att bryta inlärda rutiner. Det medför 
att enskilda anställda enbart fokuserar på sina egna uppgifter och bara ser till sina egna an-
svarsområden. Här uppkommer barriären som hindrar individer i en organisation att leta efter 
lösningar som sträcker sig utöver de individuella ansvarsområdena (ibid).  
 
Av ovanstående diskussion framkommer det att teamarbeten inom innovation är en arbets-
form som leder till framgång för många företag. Förutom en bra sammansättning, som exem-
pelvis tvärfunktionella team, och riklig kommunikation inom företaget och med marknaden 
verkar även den sociala strukturen ha betydelse för att bygga ett framgångsrikt team inom 
innovation. Utifrån detta ställer vi oss följande frågor: ska teamen bestå av individer från olika 
avdelningar inom företaget som arbetar med innovationer? Är kommunikationen mellan che-
fer och anställda samt med marknaden viktiga under innovationsarbetet? Har den sociala 
strukturen på teamen någon betydelse för företag som arbetar med innovationer? 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att identifiera och förklara sambandet mellan bakomliggande faktorer till 
framgångsrika teamarbeten vid innovation. 
 
Mer precis kommer vi att uppfylla detta syfte genom att fokusera på sambanden mellan … 
 
- hur sammansättningen i teamet bör se ut 
- vilken kommunikationstyp som bör användas  
- den sociala strukturens inverkan 
  
… för att innovationsarbetet ska bli lyckat. 
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2.  Metod 
 detta kapitel kommer en beskrivning över valda metoder och ansatser att presenteras. In-

ledningsvis beskrivs vår forskningsansats samt val av forskningsstrategi och undersök-

ningsenhet. Därefter redogör vi hur vår litteratursökning och övrig datainsamling utfördes. 

Kapitlet avslutas med att analysmetod och metodproblem diskuteras. 

 

2.1 Forskningsansats 
Syftet med vår uppsats var att identifiera och förklara sambandet mellan bakomliggande fak-
torer till framgångsrika teamarbeten vid innovation. Eftersom vi valde att undersöka flertalet 
tillverkande företags övergripande syn på teamarbete och innovation blev det analytiska syn-
sättet ett naturligt val. Det analytiska synsättet handlar om att förklara en objektiv verklighet 
och att hitta orsakssamband (Arbnor & Bjerke, 1994). I vår undersökning ville vi ha en insam-
ling av data som var objektiv där man kan dra klara slutsatser om de analyserande variablerna. 
Enligt författarna innebär det analytiska metodsynsättet att kunskapen som utvecklas i en stu-
die ska vara individoberoende. När det gäller upplägget på vårt arbete har vi först sökt littera-
tur inom området och läst in oss på teorier och tidigare empiriska studier i ämnet. Denna refe-
rensram låg till grund för de frågor som vi använde oss av i enkäten. Eftersom vi i vår forsk-
ning utgick ifrån befintlig teori och tidigare studier, samt att de resultat vi erhöll var baserade 
på logiska slutsatser blev angreppssättet i det här arbetet deduktivt (Eriksson & Wiedersheim, 
2001).  
 

2.2 Forskningsstrategi 
Vi hade som avsikt att undersöka hårda data och kunna påvisa samband mellan de undersökta 
variablerna, därför valde surveyundersökning som forskningsstrategi. Eftersom det krävs ett 
stort antal svar för att fastställa samband mellan variabler valde vi att samarbeta med fyra 
andra uppsatsstudenter vid utformandet av enkäten och insamlingen av datamaterialet i för-
hoppning om att erhålla en högre svarsfrekvens. Det var egentligen den enda realistiska 
forskningsstrategin i vårt fall eftersom vi inte hade haft tid att sammanställa intervjuer från det 
antal företag som ingick i vår urvalsram på den utsatta tiden för denna uppsats. När vi kon-
struerade enkätfrågorna utgick vi från den befintliga teorin med fokus på faktorerna samman-
sättning, kommunikation och struktur hos teamet. Före enkäten var helt klar funderade vi på 
att använda oss av en femgradig skala i syfte att underlätta för respondenterna att välja mellan 
alternativen. Det var då tänkt att svarsalternativen skulle vara angivna från -2, tar helt avstånd 
från, till +2, instämmer helt. I samråd med vår handledare beslutade vi oss dock att använda 
oss av en sjugradig skala från -3, tar helt avstånd från, till +3, instämmer helt eftersom denna 
typ av skala är beprövad i tidigare studier. Eftersom det sammanlagt rörde sig om sex studen-
ter som deltog vid insamlandet av datamaterialet ansvarade varje individ för att samla in data 
från 50 stycken företag.   
 
I vår forskning strävade vi efter att få en överblick över vårt datamaterial. Vi valde att kon-
struera frågorna i enkäten som flersvarsfrågor för att det skulle gå smidigt att sammanställa 
det insamlade datamaterialet.  Enligt Denscombe (2000) har surveyundersökningar en bred 
och omfattande täckning och ger en överblick över det insamlade datamaterialet. Vid genom-
förandet av undersökningen ringde vi upp respondenten på telefon där dessa besvarade enkät-
frågorna muntligt. Vi ansåg att det var en lämplig metod att använda i vår studie med hänvis-
ning till storleken på urvalsramen samt att vi hade som målsättning att välja ut respondenter 
som arbetade med innovation i någon form. Om vi istället hade skickat ut enkäten via e-post 

I 
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hade det varit svårare att kontrollera om det var rätt personer på företaget som besvarade en-
käten. Vidare uppfattar vi en insamling av data per telefon som mer trovärdig eftersom vi då 
kunde vara säkra på att respondenterna var rätt personer att kontakta för undersökningen.  
 
I vår uppsats använde vi oss av en kvantitativ ansats i forskningen eftersom vi ville utföra en 
bred studie som ger utrymme för att göra generaliseringar. Vår studie gick ut på att leta efter 
samband mellan de undersökta delarna som vi tar upp i teorikapitlet där vi hade vår analys-
modell som utgångspunkt när vi analyserade data. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är de största 
fördelarna med en kvantitativ ansats att forskarna med hjälp av statistik kan bearbeta datama-
terialet i syfte att hitta förklaringar och generalisera.  
 

2.3 Val av undersökningsenheter 
Vi avsåg att undersöka företag i hela Sverige som har någon form av tillverkning i sin verk-
samhet. Därmed utfördes ett urval på kriterierna tillverkande företag med mer än 100 anställ-
da. Vidare sökte vi i databasen Affärsdata och fick fram 648 träffar utifrån dessa urvalskriteri-
er. Eftersom vi var intresserade av att undersöka faktorerna bakom framgångsrika teamarbe-
ten inriktade vi oss på att välja ut tillverkande företag i studien då sannolikheten är stor att de 
använder innovation i sitt arbete. Enligt Denscombe (2000) används lämpligen sannolikhets-
urval vid vetenskapliga studier. Vår handledare hjälpte därmed oss att slumpa fram 300 före-
tag av de ursprungliga 648 företagen samt att fördela dessa 300 företag på de sex studenter 
som var med och samlade in datamaterial till studien. Enkäten bestod av fyra olika delar där 
varje uppsatsgrupp utformade frågor för varje del (några frågor var anpassade för fler än en 
uppsatsgrupp, till exempel i vårt fall frågor som handlade om team och kommunikation). Vi 
valde ut respondenter som var väl insatta i det enskilda företagets produktutvecklingsarbete. 
Avsikten med den här surveyundersökningen för vår del var huvudsakligen att få en uppfatt-
ning om företagens syn på teamarbete i samband med innovation. 
 

2.4  Litteratursökning 
Vår litteratursökning utgick från Luleå tekniska universitets bibliotek och databaser för att 
hitta relevant material till vårt uppsatsskrivande. De databaser vi sökte i var Emerald, Ebsco 
Host, samt bibliotekets Lucia och Libris. I de olika sökmotorerna använde vi följande sökord 
var för sig eller i kombination: innovation, institutional theory, routine, norm, cognitive, insti-

tutions, team, product development, crossfunctional. Genom att studera böcker och artiklar 
utifrån detta material fick vi ytterligare förslag till relevant litteratur. Den största delen av vårt 
material hämtade vi dock från vetenskapliga artiklar. Vår handledare bidrog med många vär-
defulla tips till litteratursökningen eftersom han hade skrivit en licentiatuppsats inom ämnet 
innovation. 
 

2.5 Analysmetod 
Efter insamlandet av datan sammanställde vi svaren i enkäterna som vi erhöll från responden-
terna i programmet Excel. Detta gjordes för att underlätta analysen av datan i statistikpro-
grammet SPSS. Genom faktoranalysen kombinerade vi flertalet variabler för att reducera de-
ras antal och synliggöra bakomliggande förhållanden. Faktoranalysen hjälpte oss att ta fram 
de mest relevanta faktorerna som var viktiga för den senare bearbetningen. Efter vi hade be-
stämt vilka variabler som skulle användas i den senare bearbetningen utfördes en statistisk 
analys i syfte att få fram korrelationen mellan variablerna. Korrelationen mellan två variabler 
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anger hur starkt sambandet mellan dessa är (Ruane, 2006). Ligger korrelationen på -1 råder ett 
fullständigt negativt samband mellan variablerna och om värdet på korrelationen är 1 råder 
det ett fullständigt positivt samband mellan variablerna. Om korrelationen däremot är 0 exi-
sterar inget samband mellan variablerna. Enligt Trost (2007) används signifikansnivån för att 
beräkna hur stor sannolikheten är att sambandet mellan variablerna kan förklaras av slumpen. 
Vi rättade oss efter vår handledares rekommendation att endast analysera den del av datamate-
rialet som hade en signifikansnivå på högst 10 %. När det gäller korrelationsanalysen rättade 
vi oss efter författarnas uppfattningar och satte minimivärdet till 0.3, vi krävde även att signi-
fikansnivån skulle vara mindre än 0,1. Med andra ord skulle korrelationen vara runt 0,3 för att 
vi skulle kunna fastställa att ett samband råder. Det krävdes även att signifikansnivån var un-
der 0,1 för att detta samband skulle vara giltigt. Regressionsanalys användes också för att få 
fram relationer mellan olika variabler i studien. 
 

2.6 Metodproblem 
När undersökningen omfattar det man har tänkt undersöka och inget annat än detta har studien 
hög validitet (Thurén, 1996). Eftersom vår handledare har testat enkäten på sina kollegor före 
vi kontaktade företagen borde detta hjälpa till att stärka validiteten på den genomförda studi-
en. Vi var noga med att kontakta personer som hade ansvar för produktutvecklingsavdelning-
en när vi samlade in vårt datamaterial. Detta borde vara ytterligare en faktor som hjälper till 
att stärka validiteten. Däremot är inte frågorna som handlade om teamarbete hämtade från 
någon tidigare undersökning vilket medför en risk till sänkt validitet i studien  
 
När det gäller reliabiliteten anses den vara hög när ett mätinstrument ger tillförlitliga och sta-
bila utslag (Eriksson & Wiedersheim, 2001). Vid enkätundersökningar och övrig insamlad 
data finns det alltid en risk för att respondenterna inte är tillräckligt insatta i ämnesområdet 
och därför lämnar delvis inkorrekta svar på frågorna (Arbnor & Bjerke, 1994). I vårt fall var 
det många företag som ingick i den enkätundersökning som utfördes via telefon där företag 
med varierande verksamheter ingick, alltifrån bagerier till industrier som specialtillverkar 
medicinsk utrustning. Det är möjligt att vissa företag har mer erfarenhet av innovationsarbete 
än andra, svarens tillförlitlighet kan då variera kraftigt mellan respondenterna. Vi formulerade 
frågorna på ett tydligt sätt och förklarade frågorna för respondenterna om det var någonting 
som de inte förstod. Det var dock en fråga i enkäten som handlade om ekonomichefens roll i 
tvärfunktionella team där i stort sett alla respondenter som ingick i undersökningen ansåg att 
ekonomichefens roll i det tvärfunktionella teamet är liten. Enligt vår uppfattning kan en för-
klaring till detta vara att respondenterna i undersökningen bestod av chefer för Forsknings och 
utvecklingsavdelningen och det finns därför en risk att de inte hade tillräckligt med inblick i 
ekonomichefens arbete för att bedöma dennes roll i innovationsarbete. Med anledning av detta 
finns det därför en risk för att reliabiliteten kommer att påverkas negativt.   
 
När det gäller antalet respondenter som var med och besvarade enkäten deltog 69 stycken av 
de 300 kontaktade företagen i vår undersökning. Det ger en svarsfrekvens på 23 %. Dens-
combe (2000) menar på att en forskare inom samhällsvetenskapen inte bör räkna med att fler 
än 20 % svarar på en enkätundersökning. Av de företag som inte svarade var det 150 stycken 
som inte hade möjlighet att avsätta tid för att besvara våra frågor, 41 stycken avböjde att vara 
med och 40 stycken ville inte delta med anledning av att de inte hade innovation i sin verk-
samhet. Eftersom signifikansnivån antog ett värde av 10 % på de faktorer som vi analyserade 
betyder det att antalet företag som deltog i vår undersökning var tillräckligt många.  Om man 
ser till detta bör vi vara nöjda med de svar vi fick in. En förklaring till varför svarsfrekvensen 
inte blev högre kan ligga i att en del företag som vi kontaktade meddelade att de inte hade 
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någon produktutveckling i sin verksamhet eller att denna verksamhet är förlagd utomlands. 
Även det faktum att den period som vi arbetade med att samla in svaren var några dagar innan 
julhelgen kan ha inverkat på att svarsfrekvensen inte blev högre. Det var nämligen många 
respondenter som var tillgängliga först efter nyårshelgen vilket var alldeles för sent för vår 
studie. 
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3. Teori  
 

etta kapitel inleds med en kort presentation av termen innovation. Därefter följer avsnitt 

om teamarbeten inom innovation och bakomliggande faktorer för att bygga framgångs-

rika team. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

3.1 Innovation 
Innovation anses av flertalet forskare vara tillväxtmotorn för företag i dagens globala ekonomi 
(Fisher, 2000; Johannessen, Ohlsen & Olaisen, 1999). Redan under 1930-talet kom national-
ekonomen Schumpeter (1934) ut med sin bok där han konstaterade att nya produkter är ett 
viktigt element för ekonomisk tillväxt. Det finns en mängd olika tolkningar och definitioner 
av ordet innovation där innovation inte enbart ses som en ny produkt utan även som en pro-
cess. Cumming (1998) beskriver i sin studie hur definitionerna har förändrats under de fyra 
senaste årtiondena. Under 1960- och 1970-talet definierades innovation som att ta fram något 

nytt. För att ett nytt koncept skulle kallas innovativt var det tvunget att vara användbart på ett 
eller annat sätt. Under 1990-talet kom ordet lyckad med i definitioner vilket medförde att ett 
nytt koncept ansågs innovativt först när det var framgångsrikt användbart. Anledningen till att 
ordet lyckad finns med i definitioner tror Cumming beror på de senaste årtiondenas ökande 
konkurrens och kundfokuseringen bland företagen. Utifrån sin studie summerar Cumming 
tolkningarna och definitionerna i en egen definition av innovation: ”den första lyckade appli-

kationen av en produkt eller process” (ibid). 
 
Andra forskare menar att innovationer inte behöver vara någonting nytt, det kan lika gärna 
vara en förbättring av tidigare produkter eller processer. Dewar och Dutton (1986) beskriver 
innovationer som antingen radikala eller inkrementella. Radikala innovationer är elementära 
förändringar som beror på revolutionerande förändringar i teknologin. Skillnaden mellan ra-
dikala och inkrementella innovationer är mängden ovanliga teknologiprocesser samt graden 
av ny kompetens som ingår i innovationen. Inkrementella innovationer däremot är små för-
bättringar eller enkla justeringar i den nuvarande teknologin. Även om radikala och inkremen-
tella innovationer går att skilja åt på det teoretiska planet är det svårt att förklara var skiljelin-
jen mellan dessa två går. Åtskillnaden i de två olika innovationstyperna gör sig i stället gäl-
lande som en sammanhängande helhet av innovationer som kan kategoriseras som radikal 
innovation respektive inkrementell innovation. Det är framförallt hur mycket som den avsed-
da innovationen avviker från tidigare innovationsarbeten i företaget som avgör om denna in-
novation kommer att klassas som en inkrementell eller en radikal innovation (ibid). 
 
Calantone och Garcias (2002) studie visar att termen innovation tolkas på många olika sätt av 
människor. Uppfinning är för många en innovation, men forskarna menar att det är en idé som 
omvandlas till en produkt. Radikala och inkrementella innovationer är andra områden där det 
råder delade meningar om vad som är vad. En helt ny produkt är enligt Montoya-Weiss och 
Song (1998); någonting som är beroende av en helt ny teknik som aldrig använts tidigare, 
någonting som kommer kräva stora förändringar i hela industrin samt är första av sitt slag på 
en helt ny marknad. Alltså är en helt ny produkt inte en radikal innovation (ibid). Ett annat 
område där det råder delade meningar är om imiterade innovationer är inkrementella innova-
tioner eller inte (Calantone och Garcias, 2002). En innovation uppstår bara i det första företa-
get som presenterar den på marknaden, men Calantone och Garcias menar att om ett konkur-
rerande företag förbättrar produkten så pass mycket att den vinner större marknadsandelar så 
kan deras förändring ses som en inkrementell innovation istället för imitation. 
 

D 
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Ovanstående påståenden visar att innovation är ett brett begrepp som har många olika tolk-
ningar. Oftast förknippas innovation med produktutveckling, men enligt Calantone och Garci-
as (2002) kan det även vara utveckling av nya tjänster, varumärken, affärsprocesser och mo-
deller. I vår studie kommer vi enbart att fokusera på produktutvecklande företag och deras 
arbete med innovationer. Vi kommer därför att ha Cummings definition som utgångspunkt i 
resterande delen av arbetet för att förklara innovation, men med ett tillägg som vi anser ger en 
tydligare bild av termen. Den nya definitionen lyder ”innovation är den första lyckande till-
lämpningen av en produkt som skapar nytt värde hos kunden”. 

3.1.1 Lyckad innovation 

Enligt Karakaya och Kobu (1994) finns det många studier som visar orsakerna till lyckade 
eller misslyckade produktutvecklingar. En sammanfattning av dessa visar att företag som 
lyckas med innovationer kan ta dessa i bruk snabbt, har en anpassningsbar företagsstruktur 
och kultur samt en väldefinierad strategi genom hela processen. Cooper (1984)  anser att det 
finns ett samband mellan innovationsstrategier och lyckade/misslyckande produktutveckling-
ar. För att produkten ska bli framgångsrik bör delarna i strategin omfatta nya idéer, utveckling 
av modeller och prototyper, prognostisera efterfrågan samt genomförande av marknadsunder-
sökningar (ibid). Karakaya och Kobus (1994) studie visar betydelsen av att anpassa strategin 
efter verksamhetstyp och marknad. Deras undersökning bland både hög- och lågteknologiska 
företag visade att tillvägagångssättet för lyckade innovationer skildes åt. Högteknologiska 
företag ska fokusera på effektiva distributionskanaler, produktegenskaper som skiljer sig från 
konkurrenter och skapar nytt värde hos kunderna, samt vad marknaden efterfrågar. Lågtekno-
logiska företag ska fokusera på pris, konkurrenternas utbud samt distributionskanaler. En fak-
tor som forskarna fann intressant var att högteknologiska företag inte följde en ny produkts 
planering och process lika ingående som hos lågteknologiska företag, vilket kan förklaras med 
att högteknologiska företag i högre grad får handla fritt och experimentera vid framtagande av 
nya produkter som skiljer sig från konkurrenternas (ibid).  
 
Till skillnad från Karakaya och Kobus forskning går Cummings (1998) studie in djupare i 
vilka element som behövs för att en innovation ska bli lyckad. Forskaren sammanfattar i sin 
studie dessa element och med hjälp av dem går det med tre enkla steg att ta fram en fram-
gångsrik innovation. De tre stegen är följande: 
 

• I det första steget är det viktigt att företagsledningens attityder och organisationens ar-
betsförehållanden skapar en miljö som uppmuntrar kreativt tänkande. Istället för strikt 
ledning ska personalen stimuleras att i viss mån få tänka och handla fritt och uppmunt-
ras till risktagande. Vid eventuella misslyckanden ska personalen inte kritiseras utan 
istället inspireras till att göra bättre vid nästa framtagande av en produkt/process (ibid).  
 

• I det andra steget gäller det att kontrollera att konceptet överensstämmer med kunder-
nas krav, eller fungerar med övriga delar i ett system som det ska integreras i (exem-
pelvis en komponent i en maskin). Här är det viktigt med stark support och direktiv 
från företaget, bra samarbete i teamen och nära kontakt med marknaden (ibid). 

 
• Det sista steget, som undermedvetet ska finnas med i hela innovationsarbetet, är att in-

novationen blir en lyckad tillämpning. Det gäller att förstå exakt vad kunder är ute ef-
ter i ett tidigt skede under innovationsprocessen. Studier visar att bra idéer misslyckas 
på grund av missförstånd med kundernas efterfrågan eller förväntningar (ibid). 
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- Olika informationskällor

- Personal med olika intressen

- Support från ledningen

- Tolerans av misslyckanden

- Möjlighet att framhålla egna
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- Igenkänna lyckanden

- Förslagsprogram

- Patentprogram
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- Uppmuntra risktagning
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- Godtagbara strategiska

direktiv
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- Grundlig utveckling

Lyckad

utveckling

- Möter kundernas efterfrågan

och behov

- Valuta för pengarna

- Konkurrerar ut tidigare

produkter

- Högkvalitativ implementering

Lyckad

tillämpning

Innovation

 
Figur 1. Sammanfattning av viktiga element för en lyckad innovation (Cumming, 1998). 

 
Ovannämnda studier visar att det är många faktorer som ligger bakom lyckade innovationer. 
Förutom anpassningsbara organisationer och välformulerade innovationsstrategier visar studi-
erna att personalens idéer och förmågor måste tas tillvara. En innovationsframgång förknippas 
ofta med en produkt, men enligt Mudrak, Wagenberg och Wubben (2005) finns det ett sam-
band mellan de aktiviteter och rutiner som tillämpas i innovationsarbetet och framgången i 
processarbetet som kan hänföras till innovationen. Enligt vår uppfattning går det utifrån den 
behandlade teorin att dra slutsatsen att processarbetet med en innovation, från idé till en färdig 
produkt, kan klassas som ett innovationsarbete. Enligt Bruce (2005) är varje anställd viktig 
när det gäller innovationsarbete i en organisation men det enda sättet att förbättra företagets 
ställning är att skapa ett samarbetsvilligt team. Resterande del av teorin behandlar teamarbete 
inom innovationsarbetet och går djupare in hur ett team blir framgångsrikt inom det området. 
 

3.2 Teamarbete inom innovationsarbete 
Enligt Drach-Zahavy och Somech (2001) är innovationer inte längre framtagna genom endast 
en individs kreativitet och idéer. Tidigare var det företagsledare eller ledningen som stod för 
idéerna, personalen på lägre nivåer hade svårt att påverka processen. Numera är innovations-
framtaganden en fortlöpande process där individer samarbetar inom organisationen och 
gemensamt tar fram byggstenarna till en innovation (ibid). Fördelarna med team jämfört med 
den individuellt arbete är att team har en samlad kunskap och informationsmängd (Robbins, 
2003). Teamet ger fler möjligheter när flera individer kan arbeta med samma problem, utfal-
len blir oftast betydligt mer genomtänkta. Det är även lättare att få acceptans i vidare kretsar 
när flera individer står bakom samma beslut (ibid). Att flera individer samarbetar kan också 
ställa till med problem. Ekvalls (1988) undersökning visar att det finns risk att endast idéer 
som accepteras av majoriteten tillämpas och att det på det sättet är svårt för den enskilda indi-
viden att framföra sina idéer till företagsledaren och ledningen. Det är här Cumming (1998) 
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betonar vikten med fritt informationsutbyte, organisationen ska anpassa styrningen så att alla 
individer får möjligheten att framföra sina egna åsikter. 

3.2.1 Teamarbetets kvalité och prestation 

Att bygga ett framgångrikt team inom innovationer består av många faktorer. Hoegl och Ge-
meunden (2001) har utformat en mall som fokuserar på teamarbetets kvalité och framgångs-
faktorer för innovativa projekt. Teamarbetets kvalité mäts genom att ta reda på kvaliteten på 
samarbetet i teamet och innefattar sex olika aspekter som presenteras nedan:    
 

• Kommunikation 
Det har visat sig att ett bra informationsflöde inom teamen har ett klart samband med 
hur framgångsrika innovationsprojekten blir. Det är framförallt en effektiv tvåvägs-
kommunikation som banar väg för ett lyckat innovationsprojekt (ibid). 

 
• Samordning 

Samordnade bidrag från olika funktionsavdelningar är en viktig faktor för att uppnå 
lyckade produktdesigner och genomföranden av innovationsprojekten. För att lösa 
komplexa och osäkra uppgifter på ett framgångsrikt sätt kan det vara en bra idé att sät-
ta samman olika kompetenser i organisationen på samma sätt som företag gör vid an-
vändandet av team. Vid tillämpning av teamarbete samarbetar anställda med skilda 
kompetenser direkt med varandra och det leder till att dessa individer blir samspelta 
med varandra. Empiriska studier har visat att företag med personal som i hög grad är 
samordnade och integrerade med varandra oftare använder sig av riskfyllda team vid 
ny produktutveckling än vad andra företag gör (ibid). 

 
• Balansen mellan olika teamdeltagares bidrag till arbetet 

Om innovationsprojekten ska bli framgångsrika måste alla teamdeltagare känna att de 
har möjlighet att bidra med sin expertis som är relevant för uppgiften som ska lösas. 
Om diskussionerna och besluten som fattas domineras av några teamdeltagare har inte 
övriga deltagare någon möjlighet att bidra med sina synpunkter och idéer. Detta har en 
negativ inverkan på teamets prestation med anledning av att oundvikliga misstag ten-
derar att begås (ibid). I en empirisk studie demonstrerar Seers (1989) att balansen mel-
lan olika deltagares bidrag till arbetet har en inverkan på både teamets prestation och 
arbetstillfredsställelse. 

 
• Ömsesidig support 

Enligt Tjosvold (1995) är det viktigt att teamdeltagarna inte konkurrerar med var-
andra, deltagarna ska istället samverka för att nå ett gemensamt mål. En annan studie 
som är utförd av Cooke och Szumal (1994) visar på att konstruktiva beteenden som in-
riktar sig på samverkan inom teamen höjer både kvaliteten och acceptansen på de ut-
vecklade lösningarna. Hoegl och Gemeunden (2001) bygger vidare på detta resone-
mang och hävdar att nivån av ömsesidig support har en inverkan på teamets prestation 
eftersom denna support styr kommunikationen och koordinationen inom teamen. 

 
• Arbetsinsats 

Enligt författarna blir innovationsprojekten mer framgångsrika om teamdeltagarnas 
arbetsinsats är högre. Utifrån detta gör författarna det grundläggande antagandet att ju 
mer arbete teamdeltagarna lägger ned på uppgiften desto bättre blir prestationen hos 
teamet som helhet (ibid). Deras antagande får stöd i Weingarts (1992) empiriska studie 
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som omfattade 56 stycken olika studentgrupper och indikerade att arbetsinsats har en 
signifikant inverkan på teamens prestation. 

 
• Sammanhållningen i teamet 

Författarna skriver att det i senare studier har visat sig att det finns ett positivt sam-
band mellan teamets sammanhållning och deras prestation. Mullen och Cooper (1994) 
hävdar utifrån sin studie att det huvudsakligen är hur teamdeltagarna tar sig an uppgif-
ten som kommer att ha en inverkan på teamets prestation. Gully, Devine & Whitney 
(1995) menar på att sammanhållningen i teamet inverkar särskilt på teamets prestation 
om teamet är beroende av samordning och kommunikation i organisationen. 

  
Teamets prestation mäts i termerna effektivitet och prestationsförmåga. Vid en mätning av 
effektiviteten menas sådant som är hänförbart till kvaliteten på produkten, t ex funktionalitet, 
service, pålitlighet, prestanda med mera. Prestationsförmåga däremot inkluderar aktiviteter 
som är riktade runt scheman (exempelvis när produkten ska börja lanseras eller vilka datum 
marknadsföringsinsatser ska göras) och budgetering (exempelvis om teamet håller sig inom 
kostnadsramarna dels när det gäller projekten och dels den färdiga produkten) (Hoegl och 
Gemeunden, 2001). 
 
Förutom de positiva sambanden som är förknippade med teamprestationer anser författarna att 
teamarbetets kvalité kan ha en inverkan på teamdeltagarnas personliga framgångar. En hög 
kvalitet på teamarbetet leder till att arbetstillfredsställelsen höjs och ger de anställda en möj-
lighet att utöka sina kunskaper och färdigheter (ibid). I forskningen som Pinto, Pinto & Pre-
scott (1993) har genomfört visade det sig att en bra samordning inom teamet förbättrar både 
dess prestation och leder till en högre arbetstillfredsställelse hos teamdeltagarna. Deras forsk-
ning får medhåll av Campion, Medsker & Papper (1996) i deras empiriska studie. De båda 
studierna visar på ett starkt samband mellan teamets kommunikation och samordning och 
teamets arbetstillfredsställelse. 
 
Utifrån Hoegls och Gemeundens mall har vi framtagit de element vi anser är viktiga för att 
bygga framgångsrika team och som kommer att ligga till grund för vår analysmodell, den pre-
senteras i figur 2. Teamets grundstenar anser vi är sammansättningen, kommunikationen och 
strukturen för att öka teamets kvalitet och prestation, vilket i sin tur är en av byggstenarna för 
lyckade innovationer. 
 

 
 
Figur 2. Viktiga element för att bygga framgångsrika team inom innovationsarbetet.   

3.3 Sammansättning av team 
Enligt Hitt, Nixon, Hoskisson och Kochhar (1999) är tvärfunktionella team en strukturform 
som har blivit populär för företag som arbetar med produktutveckling. Om behovet av nya 
produkter är betydande, särskilt när organisationen arbetar med radikala innovationer, krävs 
det enligt forskarna att man använder mer komplexa verktyg och applicerar kompetensen från 
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flera olika avdelningar inom organisationen. Den snabba teknologiutvecklingen och den 
ökande globaliseringen innebär att behovet av komplexa och moderna produktinnovationer 
ökar. Det medför i sin tur att användandet av tvärfunktionella team blir allt viktigare. Tvär-
funktionella team definieras som en sammansättning individer som representerar olika funk-
tioner i ett företag och som bidrar med relevant input när det gäller företagets produktutveck-
ling. Det som är karaktäristiskt för tvärfunktionella team är att de består av representanter från 
exempelvis designavdelningen, tillverkningsavdelningen och marknadsavdelningen bland 
många andra avdelningar. En samverkan mellan flera avdelningar och funktioner inom före-
taget kan vara nödvändig för att anpassa produktutvecklingen till de anställdas specifika kom-
petenser och marknadens behov. Ett tvärfunktionellt team lägger tonvikt på att integrera de 
speciella kompetenserna för varje funktionsavdelning som krävs för att nå framgång med ny 
produktdesign respektive ny produktutveckling (ibid). Enligt Brown och Eisenhardt (1995) 
måste företaget matcha marknadens behov med organisationens kärnkompetenser om pro-
duktutvecklingen ska kunna bli effektiv. Nyckeln till att gå från innovation till massproduk-
tion av en viss vara eller tjänst är effektiv tvärfunktionell anpassning inom organisationen 
(ibid). 
 
Hitt, et al (1999) har kommit fram till följande påståenden som berör tvärfunktionella team 
och ny produktutveckling: 
 

• Effektiv kommunikation (intern och extern) är nödvändig för att de tvärfunktionella 
teamen ska kunna dra maximal nytta av den potentiella synergin mellan de olika funk-
tionsavdelningarna som är involverade i processerna som kopplas till ny produktut-
veckling (ibid). 

 
• Support från ledningen i organisationen påverkar effektiviteten hos de crossfunktionel-

la teamen och produktdesignen (ibid). 
 

• Det är viktigt att kunder och leverantörer får medverka vid framtagandet av en ny pro-
duktdesign för att underlätta denna procedur (ibid). 

 
Hitt et al (1999) nämner även barriärer som påverkar innovationsarbete negativt med denna 
typ av sammansättning: 
 

• Individer som ingår i teamet har en individuell referensram (Dougherty; 1999 och Hitt 
et al 1993). Eftersom de individer som ingår i en speciell funktionsavdelning ofta har 
liknande utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet löser dessa individer ofta lik-
nande problem och använder även liknande kriterier för att värdera problemens om-
fattning. Med andra ord används samma kognitiva beteende hos de olika individerna i 
arbetsmetoderna inom en speciell funktionsavdelning som ingår i crossfunktionella 
team. Den individuella referensramen skapar problem när det gäller att nå effektivitet i 
integrationen i det tvärfunktionella teamet. Den här barriären kan framförallt skapa 
kommunikationssvårigheter. När de kognitiva modellerna inom funktionerna är speci-
aliserade ges inte utrymme för att utvärdera de skilda åsikterna inom teamet som kan 
uppkomma. Det kan vara på det viset att teknikavdelningen huvudsakligen koncentre-
rar sig på teknologiska kriterier i produktdesignen medan de anställda på marknadsav-
delningen huvudsakligen går efter kundernas behov när det gäller produktdesignen 
(ibid). Enligt Fiol (1995) är sådana skillnader i arbetssätt önskvärda i tvärfunktionella 
team men samtidigt kan vara svårt för de olika funktionsavdelningarna i teamen att nå 
enighet i kriterierna som hänförs till ny produktutveckling. 
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• Den organisatoriska politiken kan också utgöra ett hinder vid arbete med tvärfunktio-

nella team. Ancona och Caldwell (1992) menar på att tvärfunktionella team som har 
mångfald är mer synliga för hela organisationen än vad vanliga team är. Detta öppnar 
upp för målkonflikter och politiska effekter som existerar mellan avdelningarna. De 
tvärfunktionella teamen kommer i och med detta bilda ett forum där konflikter utspe-
las. Det kommer i sin tur att innebära att prestationen hos teamet försämras. En annan 
sak som kan sätta käppar i hjulen är att målen som sätts för teamet som helhet inte 
passar alla enskilda avdelningarna, även detta kan få följden att konflikter mellan av-
delningarna uppstår. I en organisation är det naturligt att maktfördelningen mellan av-
delningarna i organisationen ser olika ut, bland annat på grund av resursfördelningen 
inom organisationen, vilket kan påverka teamarbetet negativt (ibid). 
 

Ovanstående påståenden om tvärfunktionella team och ny produktutveckling får direkt och 
indirekt stöd i fallstudien som Hitt et al (1999) genomförde på ett företag som använde sig av 
ett tvärfunktionellt team på 14 medlemmar. Resultatet av studien visar på att det är ett nöd-
vändigt men otillräckligt instrument för att nå framgång i utformandet av en ny produkt. Un-
dersökningen visade även att support från ledningens sida och organisationspolitiska faktorer 
har minst lika stor betydelse som interna teamprocesser när det gäller framgångsrik produkt-
utveckling. Vidare visade det sig också i fallstudien att när supporten från ledningen i organi-
sationen inte fanns spelade de politiska faktorerna en allt större roll. Däremot visade inte un-
derökningen att barriären om individuell referensram som Dougherty med flera förespråkar 
fanns. Forskarna hävdar att en förklaring till detta kan vara att de individuella referenserna 
kommer i skuggan av organisationspolitiska faktorer (ibid).  
 
Studien ovan visar att samarbete mellan individer från olika avdelningar är en viktig del för 
att lyckas med innovationsarbete, men att det finns flera andra faktorer att tänka på. Support 
från ledning ser vi som kommunikation, vilket kommer att behandlas i kommande avsnitt. 
Figur 3 sammanfattar hur sammansättningen av team ska, enligt teorin, se ut. 

Tvärfunktionellt

team

- Representanter

från olika

avdelningar

Sammansättning

- Integrera speciella

kompetenser från olika

avdelningar/funktioner

 
Figur 3. Sammansättning av team.  
 

3.4 Kommunikation inom team 
En av nyckelfaktorerna bakom framgångsrikt teamarbete inom innovation är att upprätthålla 
en bra kommunikation inom organisationen. För att personalen ska känna delaktighet måste 
företagen stödja en tvåvägskommunikation där individerna kan uttrycka sina idéer och åsikter, 
samtidigt måste företagsledarna medla klara mål och strategier och ge feedback på persona-
lens arbete. Direktiven får däremot inte vara allt för styrande, personalen måste till viss del ta 
egna initiativ (Cumming, 1998). Drach-Zahavy och Somech (2001) forskning visar att mer 
frekventa möten under innovationsprojektet leder till att team blir mer framgångsrika och 
hävdar även att mer produktiva team anordnar möten oftare och har en bättre kommunikation 
inom organisationen.  
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En bra kommunikation med marknaden ses även som en nyckelfaktor inom innovation. 
Cumming (1998) menar att ett missförstånd med vad kunderna efterfrågar leder till misslyck-
ade innovationer. För att kunna åstadkomma det kunderna efterfrågar krävs en effektiv kom-
munikation, speciellt om företaget tillämpar tvärfunktionella team och vill utnyttja synergief-
fekterna med dem (Hitt, Nixon, Hoskisson och Kochhar, 1999). En effektiv kommunikation 
har visat sig även vara nödvändigt för att nå framgång med marknadsföringen. Företag som 
använder sig av flera funktionsavdelningar i de tvärfunktionella teamen tenderar att ha bättre 
extern kommunikation utanför företaget och är mer framgångsrika med ny produktutveckling. 
Därför krävs det att tvärfunktionella team består av många olikartade funktionsavdelningar 
som stödjer intern kommunikation mellan de anställda som ingår i teamet för att lyckas med 
ny produktutveckling (ibid). 
 
Figur 4 sammanfattar viktiga element som företagsledaren ska ha i åtanke för att skapa ett 
framgångrikt team inom innovation. 
 

 

 

Figur 4. Viktiga element inom kommunikation. 
 

3.5 Strukturen på teamen 
Den tredje faktorn som vi anser är viktig för att bygga framgångsrika team inom innovation är 
strukturen på teamen. Struktur kan tolkas på flera olika sätt, i vår studie handlar det om den 
sociala strukturen på individerna i teamen. Det vill säga hur företagsledarna anpassar indivi-
derna efter deras tidigare värderingar, regler, vanor, beteenden och hur organisationerna i sin 
tur styr teamen genom regler, normer och policys. Jassawall och Sashittal (1999) forskning 
inom produktutvecklande företag visade att tvärfunktionella team var en vanlig arbetsform 
men att utfallet med denna typ av team skildes åt, till och med i samma organisation. Inför en 
implementering av denna form av team hade företagsledarna stor optimism om att arbetssättet 
skulle öka samarbetet inom organisationen som i sin tur skulle förbättra innovationsarbetet. 
Resultatet efter implementering blev en besvikelse för många företagsledare, det gav inte den 
önskade effekten och ledde i vissa fall till sänkt moral och motivation bland de anställda. En 
del av den uteblivna effekten kan forskarna förklara med att själva implementeringsarbetet 
utfördes på felaktigt sätt med dålig kommunikation. En annan faktor, som visade sig ha stor 
betydelse, var att liten fokus hamnade på själva strukturen av teamen (ibid). 
 
En förändrad arbetssituation, som tvärfunktionella team medför, innebär att personalen måste 
glömma gamla vanor, lära sig nya handlingar och adoptera nya beteenden. I tvärfunktionella 
team, där personer från olika avdelningar ska samarbeta, är strukturen speciellt viktigt. I en 
studie av Dougherty (1992) dras slutsatsen att olika avdelningar i en organisation har olika 
uppfattningar till termen marknadsorientering vilket är en viktig del inom innovation (Ernst, 
2002). Exempelvis har en person som arbetar med marknadsföring inte samma rutiner och 
regler som en person som arbetar med forskning och utveckling. För att det inte ska uppstå 
motsättningar måste organisationen enligt Matinez-Fuentes och Pardo del Val (2003) ta reda 
på dessa djupt rotade värderingar inför implementering av nya arbetsformer. 
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 3.5.1 Institutionell teori 
Den institutionella teorin används som ett tolkningsperspektiv för att förklara sociala fenomen 
och öka förståelsen för olika aktörers handlande (DiMaggio & Powell, 1991). Scott (2002), 
som är en framstående forskare inom institutionell teori, beskriver institutioner som sociala 
strukturer och handlingar vilka är gjorda av symboliska element, sociala aktiviteter och mate-
riella resurser för att skapa stabilitet och mening med socialt liv. De är relativt motståndskraf-
tiga till förändring och har en tendens att överföras mellan generationer för att bli underhållna 
och reproducerade (ibid). 
 

Av definitionerna kan institutioner förenklat beskrivas som spelregler för samarbete mellan 
individer. Det handlar om formella regler såsom lagar och regleringar, men också informella 
system som normer och sedvänjor. Allmänt används regler, normer och sedvänjor inom sam-
hället och organisationer för att minska risk och osäkerhet mellan inblandade aktörer (Waar-
den, 2001). Scott (2002) illustrerar institutioner med tre pelare som tillsammans eller var för 
sig påverkar en individs eller grupps beslutsfattande. De tre pelarna är: reglerande, normativa 
och kognitiva. 
 
Reglerande pelaren 
Regler, både formella och informella, avgränsar vad som ska förväntas av sociala aktörer i en 
specifik roll eller situation. Regler säger med andra ord någonting om de förväntningar någon 
har på en eller flera aktörer i en given situation och vilket beteende som förväntas av dem 
(Waarden, 2001).  
 
Tvång och fruktan är de centrala delarna i den reglerande pelaren, men de är ofta dämpade 

genom existensen av regler, antingen maskerade som informella sedvänjor eller formella reg-
ler och lagar (Scott 2002). Exempelvis kan tvång i en organisation ses som att man måste vara 
på arbetsplatsen under arbetstiden. Fruktan i detta fall är att individen kan få löneavdrag eller 
sägas upp om denne kommer för sent. Genom arbetstidslagar och företagets egna regler regle-
rar organisationen individernas handlingar.  
 
Normativa pelaren 
En norm kännetecknas av att den innefattar önskvärda beteenden och förpliktelser utan att 
vara tvingande, till skillnad från en regel. Normativa system inkluderar både värderingar och 
normer. Normer påverkar individer att agera på ett sådant sätt som omgivningen förväntar och 
är etiskt och moraliskt grundande. Normativa system ses oftast som restriktioner på socialt 
beteende och uppförande, men de möjliggör även sociala handlingar. De tilldelar rättigheter 
och privilegier likväl som förpliktelser och skyldigheter (Scott, 2002). 
 
Organisationer och individer följer vissa normer för att det är en social skyldighet. En av de 
främsta normativa mekanismerna är yrkesroller. Flertalet yrken standardiseras och formas 
genom yrkesutbildningar och de bildar normativa regler för ett professionellt handlande. Ge-
nom att ha en standardiserad yrkesroll skapas det en ordning för att dess yrkesgrupp ska passa 
in i organisationerna. Normbildningen förstärks ytterligare genom att det skapas gemensamma 
nätverk inom intresse- och branschorganisationer (DiMaggio & Powell, 1991). Normer inom 
organisationer kan även vara till exempel att man ska samarbeta med medarbetarna, det ses 
som en social plikt. Jämfört med den reglerande pelaren finns inga lagar eller regler som säger 
att man ska samarbeta, istället bryter den som inte samarbetar mot moraliska lagar och uppfat-
tas som en svikare. 
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Kognitiva pelaren 
Kognitiva element i institutioner är de regler som är grundläggande för egenskaperna hos 
verkligheten och de ramar som meningen skapas genom. Symboler, ord och tecken formar 
den mening som individen upplever hos objekt och aktiviteter. Mening skapas vid interaktion 
för att sedan bevaras och förändras av mänskliga beteenden (Scott, 2002). 
 
Förenklat bygger den kognitiva pelaren på sådant som kan tas för givet och beteendet bygger 
här på hur individen uppfattar verkligheten (Scott, 1995). Individer handlar utan att tänka på 
varför, och ju mer likformigt ett beteende blir ju mer legitimerat blir det beteendet i samhället 
(ibid). Enligt DiMaggio och Powell (1991) får individer och organisationer som framstås som 
framgångrika stå modell åt vad som ses som accepterat i samhället. 
 
3.5.2 Pelarnas påverkan på team inom innovationsarbetet 
Om man utgår från Cummings (1998) studie om hur en lyckad innovation genomförs ska per-
sonalen låtas handla fritt utan allt för restriktiva regler. Regler är användbara när en innova-
tionsprocess, och själva arbetsgången för den, ska planeras. Personal från olika avdelningar 
som samarbetar i team behöver nya gemensamma regler, annars finns det en risk att det upp-
står motsättningar. Jassawall och Sashittal (1999) studie är ett bra exempel på vad som upp-
kommer om organisationen utelämnar denna variabel. Att använda ett visst handlingsmönster 
vid varje innovationsprojekt ser vi som en fördel. Däremot riskerar en allt för detaljstyrd pla-
nering att personalen tappar motivationen och kreativiteten, vilket vi tidigare har tagit upp 
som viktiga delar i innovationsarbetet. 
 
Enligt Cummings studie är ett av elementen till lyckad innovation att teamen är samarbetsvil-
liga. Vi ser det som att team-medlemmarna måste dela liknande värderingar, och det gäller för 
företagsledarna att skapa en miljö som uppmuntrar kreativt tänkande. Ett problem som kan 
uppstå med allt för sammansvetsade team som delar liknande normer, värderingar och syn på 
innovationsarbetet är att det hämmar initiativtaganden. Det finns risk att alla i gruppen tänker 
likadant, individernas egna idéer hamnar i skymundan för gruppens idéer. Enligt Ng (2004) 
ska organisationen framställa en policy som genomsyrar hela innovationsprocessen för att 
vägleda individerna i teamen, men den ska vara flexibel så att inte individerna handlar på ett 
visst sätt. Företagen ska ha klara mål för vad som ska uppnås, men individerna i teamen ska 
själva ha möjlighet att påverka processen för att uppnå dem (ibid). 
 
Att personalen tar för givet och handlar mer eller mindre automatisk under innovationsproces-
sen ser vi både som för- och nackdelar. Fördelen är att personalen vet vad som ska göras, men 
risken är att de handlar som de alltid har gjort och på det sättet hämmar kreativiteten. Ett an-
nat problem som kan uppstå med kognitivt beteende inom teamarbeten, och framförallt tvär-
funktionella team, är det som Hitt, Nixon, Hoskisson och Kochhar (1999) tar upp som en bar-
riär. Att personalen bara koncentrerar sig på det dom kan och har erfarenhet av är i och för sig 
en viktig del i innovationsarbetet, men samtidigt behöver personalen ha förståelse för övriga 
avdelningar/funktioner i teamen för att det inte ska uppstå konflikter.  
 
Sammanfattningsvis har den sociala strukturen och institutionella teorin en stor betydelse för 
hur framgångsrikt ett team blir inom innovationsarbetet. Företagsledarna möter en stor utma-
ning när de ska planera in dessa variabler i styrningen. Att det har forskat relativt lite inom 
detta område finner vi aningen förvånande när ovanstående text tydligt visar att det har en 
stark bidragande faktor till teamens prestationer. Figur 5 visar de faktorer vi anser är viktiga 
att beakta för att bygga ett framgångsrikt teamarbete inom innovation. 
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Figur 5. Struktur-faktorer som är viktiga att beakta. 
 

3.6 Analysmodell 
Baserat på teorin så anser vi att team har en positiv inverkan på möjligheten att skapa fram-
gångsrika innovationer. Teorin behandlar främst sammansättningen och kommunikationen 
som de centrala delarna inom teamarbeten, men även strukturen verkar ha stor betydelse för 
att teamen som helhet ska uppnå framgång med innovationer. Vi tror att användningen av 
team beaktar fler variabler under innovationsarbetet jämfört med individuella prestationer och 
tillför därmed en bredare syn på arbetet. Vid användning av team, och speciellt tvärfunktio-
nella team, anser vi att företagsledarna måste ta hänsyn till strukturen för att dels underlätta 
och klargöra vad som väntas av individerna samt även för att få en god sammanhållning på 
teamen. Individer med liknande erfarenheter och värderingar tror vi är mycket viktiga för att 
teamet som helhet ska uppnå full potential. 
 
Vi har utifrån den teoretiska referensramen sammanfogat de figurer vi har presenterat tidigare 
i kapitlet och vi kommer att utgå från modellen när vi analyserar materialet från vår survey-
undersökning.  
 

 

 

Figur 6. Analysmodell 
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4. Resultat från undersökningen och analys 
 detta kapitel presenterar vi det resultat vi fått fram samt analyserar det insamlade mate-

rialet. Inledningsvis presenteras en kort beskrivning hur företagen själva ser på sina inno-

vationsarbeten, därefter behandlas analysen utifrån de faktorer vi har tagit fram i teorin.  

 

4.1 Innovativa företag 
Av totalt 300 stycken utskickade enkäter till ett slumpmässigt urval av produkttillverkande 
företag fick vi in 69 stycken svar. I enkätens första del fick respondenterna svara på frågor 
rörande effekter vid utveckling av innovation. Med innovation som utgångspunkt i denna stu-
die fick respondenterna själva ange hur stor del av deras produkter som blir framgångsrika. 
Figur 7 visar att nästan tre av fyra företag anser att över 50% av deras produkter blir fram-
gångsrika, där nio stycken företag påstår att alla deras produkter uppnår framgång.   

 
Figur 7. I genomsnitt den procentuella graden av framgångrika produkter 
 
Det är viktigt att tänka på att det är företagen själva som har angett hur framgångsrika de an-
ser sig vara, om de är det i verkligheten visar inte våra resultat. Utifrån del A i enkäten har vi 
tagit fram två stycken beroende variabler som kommer att användas när vi gör korrelation 
matriser och regressionsanalyser. Variablerna är: 
 
Putfall =  Hur framgångsrikt företaget är 
Pprocess = Hur framgångsrikt processen att ta fram innovationen är 
 
I de följande tre avsnitten redovisas resultaten från de statistiska bearbetningarna som har ut-
gjort utgångspunkt för att bedöma vilka samband som finns mellan de två beroende variabler-
na (Putfall och Pprocess) och sammansättning, kommunikation och struktur. Anledningen till att 
vi även vill hitta samband med hur framgångsrikt företaget är, vilket är inte vårat syfte, beror 
på att det kan vara intressant att se hur företaget som helhet påverkas av teamarbete. När vi 
har gjort våra analyser har vi haft ett krav på att signifikansnivån ska vara lägre än 0,1 för att 
datamaterialet ska vara godtagbart att analysera. Vidare bedömde vi att ett samband mellan 
två variabler råder om korrelationskoefficienten mellan dessa har ett värde på runt 0,3 och 
över. Jämförelsevis rådet det ett mycket starkt samband om korrelationskoefficienten antar ett 
värde på 0,7. 
 

I 

1 0% 
2 1-10% 
3 11-49% 
4 50-74% 
5 75-99% 
6 100% 
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4.2 Team och sammansättning 
För att ta reda på hur stor del av tiden företagen använder teamarbete under ett innovations-
projekt fick respondenterna ange tiden i procent. Figuren nedan visar att fler än hälften av de 
tillfrågade företagen använder teamarbete under mer än 50% av innovationsprojektets tid, 
men det är få som använder team under hela projekttiden. Detta kan ligga i linje med Drach-
Zahavy och Somech (2001) forskning som visar att team används under tidiga stadier av en 
innovations framtagande och inte under hela projektiden. Två företag använder inte teamarbe-
te alls vilket ytterligare är ett bevis på att team är en vanlig arbetsform under innovationspro-
cessen. 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 8. Del av tiden teamarbete används under ett innovationsprojekt. 
 
Respondenterna fick även ange hur stor del av tiden tvärfunktionella team används under ett 
innovationsprojekt. Diagrammet nedan visar att arbetssättet är relativt vanligt men att fler än 
hälften att de svarande företagen använder denna typ mindre än 50% av projekttiden.   
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Del av tiden tvärfunktionella team används under ett innovationsprojekt. 
 
Innan vi går in i sambanden med de två beroende variablerna har vi räknat ut medelvärdet av 
vardera fråga rörande teamarbete. Som nedanstående diagram (figur 10) visar får stapel 1,2,4 
och 5 kraftiga utslag vilket inte kom som någon överraskning. När det gäller stapel 1 är Rob-
bins (2003) inne på samma resonemang där han menar att team har den fördelen att fler kan 
arbeta med samma problem samtidigt som utfallen oftast blir mer genomtänkta. 
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3 = instämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3 = Tar avstånd 
 

     Figur 10. Frågor om teamarbete vid utveckling av innovationer. 
 
Vi lät även respondenterna svara på frågor rörande vilken avdelning/funktion som var viktig 
under innovationsprocessen. Att forsknings och utvecklingsavdelning fick högt medelvärde 
förvånar inte när enkäten riktades till produktutvecklingsansvariga. Det är förmodligen också 
anledningen till att ekonomiavdelningen fick lågt medelvärde. Anledningen till att vi valde att 
ha med en fråga om denna avdelning i enkäten var att vi ville få reda på vilken roll ekonomi-
avdelningen har i innovationsprojekten. I figuren 11 kan man se att FoU avdelningen ses som 
den viktigaste komponenten i teamet. Det beror självklart på att FoU anses vara själva kärnan 
i det tvärfunktionella teamet. Hitt et al (1999) instämmer med det faktum att vid konstruktio-
nen av ett tvärfunktionellt team betecknas FoU som kärnan i denna form av team. 
 
 
 
3 = instämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3 = Tar avstånd 

 
     Figurs 11. Vilken avdelning som är viktig under innovationsprojektet. 

 
Vi hittar inte några starka samband mellan de olika avdelningarna och de två beroende variab-
lerna, och vi kommer därmed inte ta med dem i våra statiska bearbetningar.  

4.2.1 Teamsammansättningens samband med lyckad innovation 

För att koppla undersökningen till studiens syfte använder vi korrelations- och regressionsana-
lyser för att hitta samband med de beroende variablerna. I följande tabell återges resultatet 
från de statistiska bearbetningarna. 
 

1 Viktigt för framgång 
2 Inte hämmar indiv. pre-

stationer. 
3 Ligger i tiden 
4 Sänker motivationen 
5 Bättre slutprodukt jmf. 

med indiv. arbete 
6 Alla bidrar i princip lika 

mycket 

1 Marknadsavd. 
2 FoU avd. 
3 Tillverkningsavd. 
4 Ekonomiavd. 
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Tabell 4:1 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen med avseende på om 

utfallet eller processen ses som framgångsrik. 

 

   
Putfall Pprocess TEAM Tvärfunktion- 

ella team 

Putfall Korrelation 1     
  Signifikans        
 
Pprocess Korrelation ,193 1    
  Signifikans ,112       
 
Team Korrelation ,341(**) ,273(*) 1  
  Signifikans ,004 ,023     
 
Tvärfunktion- 
ella team Korrelation ,246(*) ,180 ,754(**) 1 
  Signifikans ,041 ,138 ,000   

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Av tabell 4:1 framgår det hur de studerade variablerna korrelerar. Team har de högsta korrela-
tionerna med de beroende variablerna (0.341 och 0.273) med hög signifikans. Mellan team 
och tvärfunktionella team finns det en mycket högt korrelation (0.754) och där signifikansen 
är mycket hög då denna ligger under 0,0001. När det gäller sambandet mellan team och hur 
framgångsrik innovationsprocessen anses vara ligger korrelationskoefficienten på 0.273 vilket 
visar på ett svagt, men ändå godtagbart, samband mellan dessa variabler. Signifikansnivån är 
också acceptabel då denna hamnar under 0,1. I bilaga 3 framkommer det hur relationen är 
mellan ovanstående variabler. 
 
Resultatet av den statistiska bearbetningen tyder på att det finns samband mellan teamarbete 
och framgång, både när det gäller framgången för företaget och innovationsprocessen. Detta 
stöder ytterligare de studier som är gjorda inom området tidigare, alltså att teamarbeten leder 
till lyckade innovationer jämfört med individuella arbeten. Det finns även ett starkt samband 
mellan team och tvärfunktionella team vilket visar att tvärfunktionella är att föredra vid 
teamarbeten. Dock finns det inga samband mellan tvärfunktionella team och de beroende va-
riablerna. Däremot framkommer det av diagrammet ovan att merparten av företagen använder 
tvärfunktionella team mindre än 50 % av projekttiden vilket kan förklaras med att denna typ 
av arbetsform används endast vissa perioder under processen, vilket vi har diskuterat tidigare. 

4.3 Kommunikation 
Andra delen i våran enkät behandlade frågor om kommunikation. Figur 12 visar medelvärdet 
för svaren i varje fråga. De relativt höga medelvärdena tyder på att kommunikationen anses 
som ett viktigt element under innovationsarbetet. 
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3 = instämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3 = Tar avstånd 

 

       Figur 12. Frågor om kommunikation vid utveckling av innovationer. 
 

Genom faktoranalysen (bilaga 2) framgås att fråga 1,2 och 3 kommer att användas som varia-
beln Intern kommunikation, fråga 4 och 7 kommer att användas som variabeln Aktiv ledning 
och slutligen kommer fråga 5 och 8 användas som Lyssnande när vi försöker hitta samband 
med de beroende variablerna.  

4.3.1 Kommunikationens samband med lyckad innovation 

Vi använder även här korrelations- och regressionsanalyser för att hitta samband med de be-
roende variablerna. I följande tabell återges resultatet från de statistiska bearbetningarna. 
 
Tabell 4:2 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen med avseende på om 

utfallet och processen ses som framgångsrik. 

 

 

   
Putfall Pprocess Int. komm-

unikation 
Aktiv led-

ning 
Lyssnande 

Putfall Korrelation 1     
  Signifikans       
 
Pprocess Korrelation ,193 1    
  Signifikans ,112      
 
Intern kom-
munikation Korrelation ,224 ,557(**) 1   
  Signifikans ,064 ,000     
 
Aktiv ledning Korrelation ,120 ,142 ,299(*) 1  
  Signifikans ,327 ,246 ,013    
 
Lyssnande Korrelation -,098 ,284(*) ,328(**) ,251(*) 1 
  Signifikans ,424 ,018 ,006 ,038   

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Av ovanstående tabell framgår det att intern kommunikation och lyssnande företagsledare 
korrelerar med processen (0.557 och 0.284). Intern kommunikation korrelerar även med vari-
ablerna aktiv ledning och lyssnande företagsledare (0.299 och 0.328). Däremot förekommer 
det endast svaga korrelation med utfallet. I bilaga 3 framkommer det hur relationen är mellan 
ovanstående variabler. 
 
Resultatet av den statistiska bearbetningen visar att det finns ett starkt samband mellan intern 
kommunikation och framgångsrik innovationsprocess. När det gäller korrelationen mellan 
lyssnande och en framgångsrik innovationsprocess finns det ett samband, om än inte så starkt. 

1 Regelbundna möten 
2 Utvecklar personalen 

kontakter sinsemellan 
3 Återkoppling 
4 Ledningen aktiva under 

innovationsarbetet 
5 Komm. med marknaden 
6 Företagsledare lyssnar på 

personalens synpunkter. 
7 Support av ledningen 
8 Företagsledare lyssnar 

mer på vissa individer. 
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Däremot finns det inget samband mellan utfallet för företaget och lyssnande. Tjosvold (1995), 
Panne, Beers och Kleinknecht (2003), Hoegl och Gemeunden (2001) samt Cumming (1998) 
menar på att support från ledningen har visat sig vara viktigt vid arbete med innovationer. 
Vårat resultat visar att den är viktigare under själva innovationsprocessen. Att inte kommuni-
kation har samband med utfallet kan förklaras med att det är under den interaktiva delen av 
innovationsarbetet som kommunikationen har stor betydelse. Sambanden mellan intern kom-
munikation och de övriga variablerna visar att det är viktigt att företagsledarna lyssnar på per-
sonalens synpunkter och ger återkoppling. Företagsledarna ska vara aktiv under innovations-
arbetet och ge support till de anställda. Detta ligger i linje med Cummings (1998) studie som 
visar att en tvåvägskommunikation är viktig under innovationsprocessen. Resultatet visar 
även att kommunikationen med marknaden har betydelse för framgångsrik innovationspro-
cess. En intressant förhållande är att det finns samband med att företagsledarna lyssnar på mer 
på vissa individer under innovationsprocessen vilket kan tyda på, som Ekvalls (1988) också 
påstår, att team medför att vissa individers synpunkter hamnar i skymundan för majoritetens. 

4.4 Strukturen 
Sista delen i våran enkät, som är mycket intressant för våran forskning tack vare det har före-
kommit få studier inom området, behandlar frågor om strukturen. Totalt 14 frågor ställdes och 
figur 13 visar medelvärdet för varje fråga. 
 
 
3 = instämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3 = Tar avstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figurs 13. Frågor om struktur vid utveckling av innovationer. 

 

Genom faktoranalysen (bilaga 2) framgås att fråga 6,8 och 9 kommer att användas som varia-
beln Regel, fråga 10 och 11 kommer att användas som variabeln Norm och slutligen kommer 
fråga 12 och13 användas som variabeln Kognitiv när vi försöker hitta samband med de bero-
ende variablerna. Vi fann inga samband med fråga 1-5, dessa kommer inte att vara med i ana-
lyserna. 

1 Personal med liknande 
kunskaper i samma team 

2 Teamets uppbyggnad 
saknar betydelse 

3 Varieras medlemmarna i 
teamen inför nytt proj. 

4 Anpassas arbetssättet till 
varje innovationsproc. 

5 Detaljstyrs arbetet 

6 Tydliga regler 
7 Individerna i teamen 

delar likn. värderingar 
8 Följer given mall 
9 Följer policys 
10 Används tidigare, beprö-

vade arbetsformer 

11 Tidigare erfarenhet till 
grund för förslag 

12 Använder liknande han-
delsmönster 

13 Tar för givet 
14 Personalen arbetar ”au-

tomatiskt” 
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4.4.1 Strukturens samband med lyckad innovation 

Vi använder även här korrelations- och regressionsanalyser för att hitta samband med de be-
roende variablerna. I följande tabell återges resultatet från de statistiska bearbetningarna. 
 

Tabell 4:3 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen med avseende på om 

utfallet och processen ses som framgångsrik. 

 
  Putfall Pprocess Regel Norm Kognitiv 

Putfall Korrelation 1     
  Signifikans       
 
Pprocess Korrelation ,193 1    
  Signifikans ,112      
 
Regel Korrelation ,073 ,156 1   
  Signifikans ,550 ,202     
 
Norm Korrelation ,060 ,280(*) ,112 1  
  Signifikans ,623 ,020 ,360    
 
Kognitiv Korrelation ,064 -,131 ,035 ,254(*) 1 
  Signifikans ,600 ,283 ,772 ,035   

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Av ovanstående tabell framgår det att det endast förekommer korrelation mellan normer och 
processen (0.28). Övriga korrelationer är för svaga för att hitta samband. I bilaga 3 framkom-
mer det hur relationen är mellan ovanstående variabler. 
 
Sambandet mellan normer och processer visar att tidigare använda arbetsformer och indivi-
ders erfarenheter är betydelsefulla under innovationsprocessen. Sambandet visar att företagen 
ska eftersträva en struktur där individer med liknande erfarenhet sammanfogas i team för att 
processen ska bli så framgångsrik som möjligt. Detta motsäger Hitt, Nixon, Hoskisson och 
Kochhars (1999) påstående om att teamen ska bestå av personal med olika kunskaper. Resul-
tatet visar även att en efterstävan av att använda arbetsformer som personalen känner till på-
verkar innovationsprocessen positivt. Det tyder på att teamen presterar bättre när de använder 
arbetsformer som de är vana vid. Vi finner detta någorlunda besynnerligt med tanke på att allt 
för inlärda rutiner kan leda till att individerna tänker enkelriktat, inom innovationer bör det 
vara tvärt om. 
 
När det inte finns några tidigare forskningar inom ämnet är det svårt att analysera våra sam-
band med empiriska studier. En anledning till att det förekommer få studier inom ämnet kan 
vara att det är svårt, som vår studie visar, att hitta samband med team, struktur och innovatio-
ner.  

4.5 Team inom innovation 
Slutligen vill vi utifrån våra statistiska bearbetningar finna samband mellan team och sam-
mansättning, kommunikation samt struktur. Som den beroende variabeln har vi använt Team 
och utöver variablerna i kommunikation och struktur, som vi har använt tidigare, tar vi även 
med delar från teamsammansättning och struktur som inte framkommit tidigare i våra analy-
ser. I bilaga 3 och 4 framkommer de statistiska bearbetningarna. 
 
Tabellerna visar att team har samband med regler, intern kommunikation och forsknings och 
utvecklingsavdelningen. Sambandet med regler visar att under ett innovationsprojekt är det 
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betydelsefullt att teamdeltagarna följer regler. Detta framhäver även Jassawall och Sashittal 
(1999) i sin forskning som klargjorde att otydliga regler ökade risken för sänkt motivation 
bland personalen. Cumming (1998) anser däremot att regler kan hämma individernas kreativi-
tet och belyser att personalen ska få, inom vissa gränser, handla fritt. Sambandet med forsk-
nings och utvecklingsavdelningen tyder på att avdelningen ses som en viktig enhet i team som 
arbetar med innovationer, vilket inte är förvånande med tanke på att avdelningen har som 
uppgift att ta fram nya produkter. Om resultatet beror på respondenternas samband med denna 
funktion är svårt att avgöra, diagrammet i avsnitt 4.2 visar att FoU har högsta medelvärdet av 
de olika avdelningarna/funktionerna. Avslutningsvis framkommer det att den interna kommu-
nikationen har ett samband även med team. Den interna kommunikationens betydelse har vi 
diskuterat tidigare men resultatet visar, som även Hoegl och Gemeunden (2001) framhåller, 
att företagsledare ska eftersträva en tvåvägskommunikation där personalen kan föra fram sina 
personliga idéer och åsikter. Resultatet visar även att personalen ska få möjligheten att kom-
municera sinsemellan. 

4.6 Sammanfattning av resultatet 
Våra resultat från studien visar att teamarbeten har samband med företagets framgång och 
processen att ta fram innovationer. Starkast samband finner vi mellan team och tvärfunktio-
nella team vilket vi ser som en bekräftelse på tidigare studier; team ska bestå av individer från 
olika avdelningen för att prestera bäst. Även kommunikationen visar sig ha stor betydelse 
under innovationsprocessen, både när det gäller internt mellan personalen och företagsledarna 
samt även med marknaden. Av de institutionella pelarna hittar vi samband med normer och 
framgången för processen, samt samband med team och regler. Det tyder på att personalens 
erfarenheter och värderingar visar sig ha betydelse under innovationsprocessen och att perso-
nalen följer tydliga regler under innovationsprojektet. Slutsatserna av resultatet presenteras i 
nästkommande kapitel. 
 
Av ovanstående resultat från undersökning har vi reviderat våran analysmodell. När inte vårat 
syfte är att hitta samband med hur framgångsrikt själva företaget är använder vi variabeln 
processen som lyckad innovation i våran modell. För att underlätta förståelsen av modellen 
sammanväver vi sambanden mellan de olika variablerna med processen och team i samma 
figur. 
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5. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
etta kapitel inleds med att vi svarar på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser om det 

material som tidigare presenterats i arbetet. Vidare presenteras en avslutande diskus-

sion om våra egna uppfattningar som har uppkommit under arbetets gång. Avslutningsvis 

beskriver vi förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen var att identifiera och förklara sambandet mellan bakomliggan-
de faktorer till framgångsrika teamarbeten vid innovation. Vi kan börja med att konstatera 
utifrån undersökningen som vi har genomfört att team är ett verktyg som har visat sig ge 
framgång, i princip alla företag som ingick i studien använde sig av teamarbete i någon form. 
En slutsats vi har kunnat dra är att team leder till framgång för själva företaget och även till 
framgång som kan hänföras till innovationsprocessen. Teamarbeten visar sig även vara en 
vanlig arbetsform hos tillverkande företag, men att arbetsformen används i olika perioder un-
der innovationsprojekten.  
 
För att uppfylla syftet mer precis har vi undersökt tre delar där våra slutsatser är följande: 
 
- Sammansättningen 
Tidigare studier pekar på att användandet av flera funktionsavdelningar i teamet leder bättre 
innovationer jämfört med team med individer från samma avdelning. Däremot kan vi enbart 
konstatera att det finns en stark relation mellan team och tvärfunktionella team, vi finner inga 
samband att tvärfunktionella team leder till bättre innovationer. Det mesta talar för att våra 
frågor inte gav tillräckligt med material för att finna dessa samband, vi kan dock konstatera att 
tvärfunktionella team används i mindre del av tiden under ett innovationsprojekt jämfört med 
ordinära team (med individer från samma avdelning/funktion).  
 
- Kommunikationen 
Både i teori och i vår undersökning finner vi stöd för att en aktiv ledning och bra kommunika-
tion är kritiska faktorer som påverkar utfallet hos innovationsprojekten. I vår undersökning 
framkom också att det fanns samband mellan hur aktiv ledningen är, hur mycket ledningen 
lyssnar på de anställda och hur väl den interna kommunikationen fungerar. Det är grundförut-
sättningarna för att organisationen ska kunna dra fördel av att arbeta i team. En annan slutsats 
vi har kunnat dra är att kommunikationen med marknaden är viktig under innovationsproces-
sen, men inte för företagets framgång. Det tyder på att när en ny produkt ska utvecklas bör 
fokus ligga på marknadens efterfrågan. 
 
- Strukturen 
Resultatet av vår forskning om struktur tyder på att användning av arbetsformer som persona-
len är vana vid samt individer med liknande erfarenhet gynnar innovationsprocessen. En slut-
sats blir därmed att företagen ska eftersträva att sätta samman team med individer från samma 
avdelning som arbetar med liknande arbetsformer under ett innovationsprojekt. Det kan tyck-
as motsäga våra resultat om att tvärfunktionella team har ett starkt samband med teamarbete 
men studien visar att tvärfunktionella team används endast en viss del av tiden under innova-
tionsarbetet, övrig tid ska företagen eftersträva arbetsformer som individerna är vana vid.  
Regler visar ett klart samband med hur kvaliteten på teamarbetet utfaller. Slutsatsen blir där-
med att teamen ska styras efter tydliga regler om hur arbetet under innovationsprojektet ska 
utföras, men tillåtas ha ett visst handlingsutrymme för att inte kreativiteten, som är en viktig 
faktor för framgångsrika innovationer, blir hämmad.  

D 
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5.2 Avslutande diskussion  
Innan vi började arbeta med denna uppsats hade vi den uppfattningen att team på ett eller an-
nat sätt var en vanlig arbetsmetod inom innovation. Under arbetets gång fick vi uppfattningen 
att tvärfunktionella team verkade vara en klart framgångsrik arbetssätt som tillsammans med 
effektiv kommunikation inom organisationen och med marknaden ökade möjligheten att 
lyckas med innovationer. Vår uppfattning ändrades inte efter studiens genomförande, merpar-
ten av de undersökta företagen använde tvärfunktionella team i alla fall en liten del under in-
novationsarbetet. Det tyder på att det räcker att endast vissa delar av innovationsarbetet har 
denna arbetsform, speciellt under uppstarten av projekten. En förklaring till att inte fler före-
tag använder sig av tvärfunktionella team under längre tid tror vi kan ligga i att det uppfattas 
som alltför resurskrävande. En annan förklaring kan vara att det är svårt att mäta effektiviteten 
på de olika avdelningarna, vilken kan skapa osämja inom organisationen. 
 
Den faktor som vi hade stora förhoppningar på att skapa förståelse om var de institutionella 
pelarnas påverkan på team inom innovationsarbeten, speciellt när det visade sig finnas få stu-
dier inom området. Genom resultatet från studien kan vi inte dra några generella slutsatser 
förutom att användning av tidigare arbetsformer och team med individer som har liknande 
erfarenhet påverkar innovationsprocessen positivt. Den institutionella teorin är ett brett områ-
de där vi tror en fördjupad studie behövs för att få tillräckligt med material för att hitta mer 
generella samband. Frånvaron av samband med den kognitiva pelaren tror vi beror på att våra 
frågor, som ställdes till produktansvariga, kanske hade fått bättre utslag om de ställdes till 
personalansvariga.  
 
Avslutningsvis tycker vi att vi har fastställt tillräckligt med samband för att få en överblick av 
hur team och innovationer samverkar. Sambanden visar att sammansättning, kommunikation 
och struktur är viktiga faktorer att tänka på för att öka både teamets och innovationens kvali-
tet. Dock är team endast en liten del av själva innovationsarbetet, det finns många andra fakto-
rer som påverkar en framgångsrik innovation. Därför önskar vi djupare forskning inom vissa 
områden för att erhålla en än mer överskådlig bild av innovationsarbetet.  

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår forskning visade få samband med teamarbete inom innovation och de institutio-
nella pelarna föreslår vi en djupare forskning inom varje pelare. Annan forskning vi finner 
intressant är att undersöka skillnaden mellan olika branschers användning av team, samt un-
dersöka varje avdelnings/funktions roll under innovationsprocessen. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 
DEL 1 – Effekter vid utveckling av innovationen. 
 
1. I genomsnitt anses den procentuella graden av framgångsrika produkter vara? 

0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 
� � � � � � 

 
Tar klart 

avstånd från 
  Neutral – kan 

ej ta ställning 
  Instämmer 

helt 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
 Tar helt 

avstånd 
från 

 Instäm-
mer helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
2. …går det snabbt att få ut produkter på marknaden....................  � � � � � � � 
3. …håller vi budgeten vid utvecklingen av produkter..................  � � � � � � � 
4. …är kvalitén hög på de produkter vi utvecklar .........................  � � � � � � � 
5. …är personerna som utvecklat produkten nöjda .......................  � � � � � � � 

I vårt företag…        
6. …har vi en bättre lönsamhet än konkurrenterna........................  � � � � � � � 
7. …har vi en bättre försäljningstillväxt än konkurrenterna ..........  � � � � � � � 
8. …har vi en bättre effektivitet än konkurrenterna.......................  � � � � � � � 
9. …är vi bättre på att ta fram framgångsrika innovationer än 

våra konkurrenter ...................................................................  � � � � � � � 
10. …står nya produkter för en större andel av vinsten än hos 

våra konkurrenter ...................................................................  � � � � � � � 
11. …är lönsamheten från nya produkter högre än hos våra kon-

kurrenter.................................................................................  � � � � � � � 
12. …är kvalitén på våra nya produkter bättre än konkurrenter-

nas ..........................................................................................  � � � � � � � 
13. …är designen på våra nya produkter, i form av funktionalitet 

och funktioner, bättre än konkurrenternas. ............................  � � � � � � � 
14. …är våra nya produkter endast mindre förbättringar av nuva-

rande produktutbud ................................................................  � � � � � � � 
15. …innehåller våra nya produkter en stor del ny teknisk kun-

skap ........................................................................................  � � � � � � � 
16. …liknar våra nya produkter i allmänhet de som konkurren-

terna erbjuder .........................................................................  � � � � � � � 
17. …skiljer sig användningsområdet för våra nya produkter helt 

från våra konkurrenters produkter .........................................  � � � � � � � 

Det senast slutförda innovations projektet i vårt företag… 
       

18. …ledde till mer nöjda kunder ....................................................  � � � � � � � 

19. …uppfyllde vinstmålen..............................................................  � � � � � � � 
20. …gav företaget konkurrensfördelar ...........................................  � � � � � � � 



 
 

 

Del 2. Teamarbete i innovationsprocessen 
 
1. Hur stor del av tiden använder ni team, där individer samarbetar, under ett innovationspro-

jekt? 
0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 
� � � � � � 

 
2. Hur stor del av tiden använder ni tvärfunktionella team, där individer från olika avdelning-

ar/funktioner inom organisationen samarbetar, under ett innovationsprojekt? 
0% 1-10% 11-49% 50-74% 75-99% 100% 
� � � � � � 

 
 

Tar klart 
avstånd från 
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ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd 
från 

 Instäm-
mer helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag är teamarbete … -3 -2 -1 0 1 2 3 
3. …viktigt för framgång i processen .............................................  � � � � � � � 
4. …inte hämmande för individuella prestationer...........................  � � � � � � � 
5. …något som används för att det ”ligger i tiden”.........................  � � � � � � � 
6. …något som sänker motivationen hos de anställda ....................  � � � � � � � 
7. …något som leder till bättre slutprodukter jämfört med indivi-

duella prestationer..................................................................  � � � � � � � 
8. …något där alla deltagarna bidrar i princip lika mycket i innova-

tionsprocessen. .......................................................................  � � � � � � � 

I vår organisation…        
9. …är marknadsföringsavdelningen/funktionen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
10. …är forsknings och utvecklingsavdelningen/funktionen en vik-

tig enhet i innovationsprocessen ............................................  � � � � � � � 
11. …är tillverkningsavdelningen en viktig enhet i innovationspro-

cessen .....................................................................................  � � � � � � � 
12. …är ekonomiavdelningen en viktig enhet i innovationsproces-

sen ..........................................................................................  � � � � � � � 
 
 



 
 

 

 
Tar klart 

avstånd från 
  Neutral – kan 

ej ta ställning 
  Instämmer 

helt 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
 Tar helt 

avstånd 
från 

 Instäm-
mer helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
13. …har vi regelbundna möten för varje innovationsprojekt ..........  � � � � � � � 
14. …utvecklar de anställda kontakter sinsemellan. .........................  � � � � � � � 
15. …ger ledning och anställda ofta återkoppling till varandra........  � � � � � � � 

I vårt företag…        
16. …är ledningen aktiva i samband med innovationsarbetet. .........  � � � � � � � 
17. …är kommunikationen med marknaden (dvs. vad kunderna ef-

terfrågar) betydande vid innovationsarbetet. .........................  
� � � � � � � 

18. …lyssnar företagsledare aktivt på personalens synpunkter och 
åsikter om innovationsarbetet. ...............................................  

� � � � � � � 

19. …ger ledningen en hög grad av support. ....................................  � � � � � � � 
20. …lyssnar företagsledare mer på vissa individer än andra...........  � � � � � � � 

I vårt företag...        
21. …arbetar personal med liknande kunskaper och erfarenheter i 

samma team. ..........................................................................  � � � � � � � 
22. …saknar teamets uppbyggnad betydelse för arbetet i innova-

tionsprocessen. .......................................................................  � � � � � � � 
23. …varieras medlemmar i teamet inför varje ny innovationspro-

cess. .......................................................................................  � � � � � � � 
24. … anpassas arbetssättet till varje innovationsprocess.................  � � � � � � � 
25. …detaljstyrs arbetet i innovationsprocessen...............................  � � � � � � � 

26. …följer varje innovationsprocess tydliga regler .........................  � � � � � � � 
27. …delar individerna i teamen liknande värderingar.....................  � � � � � � � 

28. …följer teamet en given mall för innovationsprocessen.............  � � � � � � � 
29. …följer teamet policys under innovationsprocessen ..................  � � � � � � � 
30. …används tidigare beprövade arbetsformer under innovations-

processen................................................................................  � � � � � � � 

31. …ligger ofta tidigare erfarenheter till grund för förslag och lös-
ningar .....................................................................................  � � � � � � � 

32. …använder sig alla i organisationen av liknande handlings-
mönster vid utformning av innovationer................................  � � � � � � � 

33. …tar personalen mycket för givet under innovationsprocessen .  � � � � � � � 
34. …arbetar personalen mer eller mindre ”automatiskt” under in-

novationsprocessen ................................................................  � � � � � � � 
 



 
 

 

Del 3 
 

Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 

Tar helt 
avstånd 
från 

 Instäm-
mer helt 

Vid utveckling av innovationer i vårt företag… -3 -2 -1 0 1 2 3 
1. …är samarbete centralt ..............................................................  � � � � � � � 
2. …utformas team efter medarbetarnas kunskapsområde ............  � � � � � � � 
3. …är team viktigare än individen................................................  � � � � � � � 
4. …är belöningarna baserade på teamprestationer .......................  � � � � � � � 

5. …är belöningarna baserade på individuella prestationer ...........  � � � � � � � 
6. …belönar vi genom ökad lön.....................................................  � � � � � � � 
7. …belönar vi genom bonus .........................................................  � � � � � � � 
8. …belönar vi genom extra förmåner ...........................................  � � � � � � � 
9. …belönar vi genom ökat ansvar ................................................  � � � � � � � 

10. …belönar vi genom befordran ..................................................  � � � � � � � 
11. …belönar vi genom beröm.........................................................  � � � � � � � 
12. …är medarbetare passionerade över sitt arbete ........................  � � � � � � � 
13. …belönar vi att deltagarna tar stort ansvar ................................  � � � � � � � 
14. …belönar vi att deltagarna är mycket engagerade.....................  � � � � � � � 

15. …belönar vi att deltagarna prövar nya möjligheter ...................  � � � � � � � 
16. …belönar vi att deltagarna får saker gjorda...............................  � � � � � � � 
17. …belönar vi att deltagarna planerar ...........................................  � � � � � � � 
18. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är tillfredställande .......  � � � � � � � 
19. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är spännande................  � � � � � � � 

20. …tycker de flesta deltagarna att jobbet är värt besväret ............  � � � � � � � 
21. …tycker de flesta deltagarna att jobbet ger en känsla av att 

ha åstadkommit något ...........................................................  � � � � � � � 
 



 
 

 

Del 4 
 

Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd 
från 

 Instäm-
mer helt 

Vid utveckling av innovationer I vårt företag... -3 -2 -1 0 1 2 3 
1. …är det god kommunikation mellan avdelningarna...................  � � � � � � � 
2. …är information öppet delad mer än på en ”need to know ba-

sis” .........................................................................................  � � � � � � � 
3. …sker kommunikation främst genom formella kanaler såsom 

brev, möten m.m ....................................................................  � � � � � � � 
4. …är beslutsvägarna snabba ........................................................  � � � � � � � 
5. …delegeras beslut till lämpliga personer....................................  � � � � � � � 
6. …har vi korta beslutsvägar. .......................................................  � � � � � � � 
7. …är alla hängivna de mål som vi har inom innovationsproces-

sen ..........................................................................................  � � � � � � � 
8. …är mål i relation till innovationsprocessen tydliga för alla 

deltagare.................................................................................  � � � � � � � 
9. …är målen i organisationen formella (tydligt dokumenterade)..  � � � � � � � 

10. …delar många med sig av sina åsikter (under diskussion).........  � � � � � � � 
11. …tillåter vi olika perspektiv att komma fram.............................  � � � � � � � 
12. …väger chefens ord tyngre i diskussioner i innovationsproces-

sen ..........................................................................................  � � � � � � � 
13. …uppmuntras medarbetarna att utveckla sina kunskaper, fär-

digheter och erfarenheter .......................................................  � � � � � � � 
14. …har medarbetarna tillräcklig frihet att nå sina mål ..................  � � � � � � � 
15. …arbetar vi med kontinuerlig utveckling för våra medarbetare.  � � � � � � � 
16. …känner medarbetare att här kan de fatta djärva beslut även 

om resultatet är oklart. ...........................................................  � � � � � � � 
17. …försöker medarbetare lära av misstag istället för att skylla på 

något/någon............................................................................  � � � � � � � 
18. …anser vi att risktagande kan leda till ny kunskap ....................  � � � � � � � 
19. …är det en klar koppling mellan människors individuella mål 

och företagets produktutvecklingsmål ...................................  � � � � � � � 
20. …tenderar medarbetare att arbeta i team eller i nära samarbeten 

hellre än individuellt ..............................................................  � � � � � � � 
21 …arbetar medarbetare effektivt tillsammans för att lösa pro-

blem och få jobbet gjort, oberoende av avdelningsgränser......  � � � � � � � 
22 …uppmuntras medarbetarna till att vara kreativa.......................  � � � � � � � 
23 …stimuleras medarbetarna för att vara mer kreativa..................  � � � � � � � 
24 …uppmuntras medarbetarna att uttrycka sina idéer och tankar .  � � � � � � � 

 
 



 
 

 

Definitioner: 
 
Innovation 
Med innovation avses en ny produkt eller tjänst som lanserats på marknaden. 
 
Innovationsprocess 
Med innovationsprocess avses alla steg från idé till lanserad en innovation. 
 
Innovationsprojekt 
Med innovationsprojekt avses arbetet med en innovation som avsats resurser under en begrän-
sad tidsperiod.  
 
Innovationsarbetet 
Med innovationsarbetet avses arbetet med att ta fram en innovation. 
 
Policys 
Med policys avses grundprinciper för deltagarnas handlande i innovationsprocesser. 



 
 

 

Bilaga 2. Faktoranalys 
 

Den metod som har använts är principalkomponentanalys. I de fall påståenden har laddat till 
båda komponenterna har en roterad lösning prövats i syfte att få mer tydliga komponenter. I 
dessa fall har Varimax med Kaiser Normalisation valts. 
 
Tumregeln är enligt Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) att laddningar över 0.3 är de 
som är signifikanta. 
 

 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 
Komm1.möten ,868     
Komm2.Kontakter ,738   ,437 
Komm3.Återkoppling ,607 ,390   
Aktiv.Ledning ,327 ,733   
MarknadsKomm     ,895 
LyssnaPersonalen   ,502 ,774 
SupportLedning   ,829   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 4 iterations. 
 
Intkom = (Komm1.möten+Komm2.Kontakter+Komm3.Återkoppling)/3. 
AktLed = (Aktiv.Ledning+SupportLedning)/2. 
Lyssnande = (MarknadsKomm+LyssnaPersonalen)/2. 

 
 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 
Regl1.tydl.regl ,820     
Regl3.Given.mall ,767     
Norm1.Policys ,823     
Norm2.Bepr.Arb   ,851   
Norm3.Tid.erfarenh   ,907   
Kog1.Handl.mönst ,347   ,736 
Kog2.För.givet -,338   ,743 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 4 iterations. 

 

Regel = (Regl1.tydl.regl+Regl3.Given.mall + Norm1.Policys)/3. 
Norm = (Norm2.Bepr.Arb+Norm3.Tid.erfarenh)/2. 
Kogn = (Kog1.Handl.mönst+Kog2.För.givet)/2. 
 

 



 
 

 

Bilaga 3.  Regressionsanalys av de beroende variablerna 
Korrelationsmatriserna visar vilka samband det finns mellan de beroende (Putfall och Ppro-
cess) och de oberoende variablerna som vi har presenterat i kapitel 4, men dessa säger ingen-
ting om orsak - verkan sambanden. Därför har vi använt oss av regressionsanalyser för att se 
hur de oberoende variablerna påverkar de beroende. Koefficienterna kan användas för att för-
klara hur den beroende variabeln förväntas förändras för varje enhet som en oberoende varia-
bel förändras. 
 
I följande tabell återges resultatet från de statistiska bearbetningarna där den beroende varia-
beln är Putfall. 

Unstandardized Coefficients Std. Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,284 ,350  ,812 ,420 

Team ,174 ,102 ,315 1,706 ,093 

Tvärfunk. team -,008 ,105 -,015 -,078 ,938 

Int. komm. ,147 ,105 ,195 1,396 ,168 

Aktiv ledn. ,056 ,086 ,084 ,650 ,518 

Lyssnande -,109 ,098 -,150 -1,103 ,274 

Regel -,015 ,072 -,029 -,201 ,841 

Norm -,014 ,106 -,017 -,136 ,892 

1 

Kogn ,086 ,080 ,136 1,075 ,287 

 
I följande tabell återges resultatet från de statistiska bearbetningarna där den beroende varia-
beln är Pprocess. 

Unstandardized Coefficients Std. Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,558 ,271  2,064 ,043 

Team ,162 ,079 ,324 2,064 ,043 

Tvärfunk. team -,118 ,081 -,245 -1,457 ,150 

Int. komm. ,315 ,081 ,459 3,865 ,000 

Aktiv ledn. -,011 ,067 -,019 -,173 ,863 

Lyssnande ,108 ,076 ,165 1,424 ,160 

Regel -,019 ,056 -,041 -,338 ,736 

Norm ,127 ,082 ,169 1,555 ,125 

1 

Kogn. -,074 ,062 -,130 -1,201 ,235 

 
 
 



 
 

 

I följande tabell återges resultatet från de statistiska bearbetningarna där den beroende varia-
beln är Team. 
 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Model   B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 1,571 ,746   2,105 ,040 
Regel ,281 ,115 ,306 2,440 ,018 
Norm ,341 ,206 ,227 1,660 ,103 
Kogn -,357 ,164 -,314 -2,175 ,034 
Intkom ,271 ,191 ,198 1,422 ,161 
AktLed ,076 ,152 ,063 ,501 ,619 
Lyssnande -,267 ,183 -,204 -1,460 ,150 
VE.marknad -,080 ,115 -,094 -,699 ,488 
VE.FoU ,570 ,221 ,363 2,581 ,013 
VE.Tillverkning -,112 ,140 -,109 -,798 ,428 
VE.Ekonomi ,094 ,100 ,133 ,934 ,355 
Samman1.lik ,035 ,092 ,046 ,386 ,701 
Samman2.Uppbyggn -,209 ,107 -,245 -1,949 ,056 
Samman3.Variera -,108 ,085 -,158 -1,270 ,210 

1 

Anpas.Syns -,012 ,100 -,015 -,118 ,907 

a  Dependent Variable: TEAM 



Bilaga 4. Korrelationsanalys 
 

 

 

 

   Regel Norm Kogn Intkom AktLed Lyssnande TEAM VE.marknad VE.FoU VE.Tillverkning VE.Ekonomi Samman1.lik 
Sam-

man2.Uppbyggn 
Sam-

man3.Variera Anpas.Syns 
Regel PC 1 ,112 ,035 ,304(*) ,006 ,319(**) ,298(*) ,216 ,121 ,085 ,086 ,076 ,124 ,114 -,113 

  Sig   ,360 ,772 ,011 ,961 ,008 ,013 ,075 ,322 ,490 ,484 ,537 ,311 ,351 ,355 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Norm PC ,112 1 ,254(*) ,234 ,033 ,187 ,086 ,083 -,135 ,100 -,115 ,107 ,098 ,009 ,184 

  Sig ,360   ,035 ,053 ,788 ,123 ,483 ,499 ,270 ,411 ,348 ,383 ,425 ,941 ,131 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Kogn PC ,035 ,254(*) 1 -,104 ,000 ,021 -,148 ,203 ,164 ,296(*) ,227 ,211 -,142 -,239(*) -,148 

  Sig ,772 ,035   ,394 ,999 ,862 ,226 ,094 ,179 ,013 ,060 ,082 ,246 ,047 ,225 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Intkom PC ,304(*) ,234 -,104 1 ,299(*) ,328(**) ,272(*) ,213 ,023 -,009 -,001 ,136 ,002 ,321(**) ,060 

  Sig ,011 ,053 ,394   ,013 ,006 ,024 ,079 ,852 ,941 ,995 ,264 ,989 ,007 ,622 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

AktLed PC ,006 ,033 ,000 ,299(*) 1 ,251(*) ,060 -,037 -,095 ,082 -,129 -,006 -,227 ,118 -,027 

  Sig ,961 ,788 ,999 ,013   ,038 ,623 ,762 ,439 ,503 ,291 ,963 ,061 ,335 ,825 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Lyssnande PC ,319(**) ,187 ,021 ,328(**) ,251(*) 1 -,069 ,268(*) -,066 ,384(**) ,131 ,114 -,071 ,163 ,179 

  Sig ,008 ,123 ,862 ,006 ,038   ,572 ,026 ,591 ,001 ,282 ,350 ,562 ,182 ,141 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

ProcTEAM PC ,298(*) ,086 -,148 ,272(*) ,060 -,069 1 ,031 ,270(*) -,154 -,154 -,035 -,076 -,032 -,105 

  Sig ,013 ,483 ,226 ,024 ,623 ,572   ,797 ,025 ,207 ,206 ,777 ,535 ,794 ,388 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

VE.marknad PC ,216 ,083 ,203 ,213 -,037 ,268(*) ,031 1 ,324(**) ,367(**) ,128 ,173 -,030 -,058 -,042 

  Sig ,075 ,499 ,094 ,079 ,762 ,026 ,797   ,007 ,002 ,294 ,156 ,808 ,638 ,732 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

VE.FoU PC ,121 -,135 ,164 ,023 -,095 -,066 ,270(*) ,324(**) 1 ,051 -,247(*) -,091 ,051 -,132 -,300(*) 

  Sig ,322 ,270 ,179 ,852 ,439 ,591 ,025 ,007   ,680 ,041 ,459 ,677 ,281 ,012 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

VE.Tillverkni
ng 

PC ,085 ,100 ,296(*) -,009 ,082 ,384(**) -,154 ,367(**) ,051 1 ,258(*) ,120 -,147 -,092 -,039 



Bilaga 4. Korrelationsanalys 
 

 

 

  Sig ,490 ,411 ,013 ,941 ,503 ,001 ,207 ,002 ,680   ,032 ,325 ,228 ,451 ,750 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

VE.Ekonomi PC ,086 -,115 ,227 -,001 -,129 ,131 -,154 ,128 -,247(*) ,258(*) 1 ,075 ,185 ,047 ,100 

  Sig ,484 ,348 ,060 ,995 ,291 ,282 ,206 ,294 ,041 ,032   ,542 ,128 ,702 ,415 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Samman1.lik PC ,076 ,107 ,211 ,136 -,006 ,114 -,035 ,173 -,091 ,120 ,075 1 -,002 ,074 ,078 

  Sig ,537 ,383 ,082 ,264 ,963 ,350 ,777 ,156 ,459 ,325 ,542   ,989 ,544 ,521 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Sam-
man2.Uppby
ggn 

PC 
,124 ,098 -,142 ,002 -,227 -,071 -,076 -,030 ,051 -,147 ,185 -,002 1 -,010 -,021 

  Sig ,311 ,425 ,246 ,989 ,061 ,562 ,535 ,808 ,677 ,228 ,128 ,989   ,935 ,864 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Sam-
man3.Variera 

PC ,114 ,009 -,239(*) ,321(**) ,118 ,163 -,032 -,058 -,132 -,092 ,047 ,074 -,010 1 ,250(*) 

  Sig ,351 ,941 ,047 ,007 ,335 ,182 ,794 ,638 ,281 ,451 ,702 ,544 ,935   ,039 

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Anpas.Syns PC -,113 ,184 -,148 ,060 -,027 ,179 -,105 -,042 -,300(*) -,039 ,100 ,078 -,021 ,250(*) 1 

  Sig ,355 ,131 ,225 ,622 ,825 ,141 ,388 ,732 ,012 ,750 ,415 ,521 ,864 ,039   

  N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



 

 

 

 




