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Abstract 
 
Innovation has become necessary for success and maybe even for surviving in the fast 

changing business environment. This is why innovation has been brought to the top of 

organizations agenda all over the world. Organizational culture is decisive for 

innovation and companys have to better understand this connection to gain from it. 

Innovation arise from good ideas that has been connected to a culture and a good 

working climate. Innovation has become important in organizations and cultures that 

support innovation can become necessary. We believe that if a company has an 

innovative culture that can mean a more successful innovation process. This is why we 

have chosen to research factors that promote innovation in a culture. Scheins model 

over culture has been used in this study. Culture has been divided in tre levels 

containing artefacts, underpinning assumptions and values. The data has been collected 

through questionnaires.We talked with manufacturing companys and got 69 responds 

out of 300. Our results showed a relation between the different parts of the culture and if 

the company has a successful innovation process. We have found relations between a 

successful innovation process and communication, objectives, groupthink, view on 

development, view on risktaking, group solidarity and view on creativity. This has been 

showed in recent theories. The regressionanalysis showed that all factors together had 

an influence on the innovation process but no factor alone had a significance influence 

on the process. This shows that it is important with the whole culture and not just parts 

of it. The conclusion is that a corporateculture affects innovation in many ways. Success 

in the innovationprocess and success in the company was affected by the culture but the 

two had no connection between them. Success in the innovation process does not have 

to lead to success in the company but in the end the culture has showed to be important 

to innovation. 
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Sammanfattning 
 
I dagens snabbt föränderliga affärssamhälle är innovation en nödvändig förutsättning för 

framgång och kanske till och med för överlevnad. Det är på grund av detta som 

innovation har tagit sig till toppen av agendan i organisationer runt om i världen. 

Organisationskultur är avgörande för innovation och företag behöver förstå denna 

koppling bättre för att kunna dra nytta av det. Innovation uppkommer genom bra idéer 

som kopplas till en kultur och ett bra arbetsklimat. Innovation har blivit viktigt i 

organisationer och en kultur som stödjer innovation kan vara nödvändig. Om ett företag 

har en innovativ kultur tror vi att det kan innebära en mer framgångsrik 

innovationsprocess och därför har vi valt att undersöka faktorer i en kultur som främjar 

innovation. I studien används Scheins modell som delar in kulturen i tre nivåer, 

artefakter, gemensamma värderingar och grundläggande underliggande antaganden. En 

enkätstudie gjorde mot tillverkande företag i Sverige. Vi erhöll 69 svar av de 300 som 

kontaktades.  Resultaten visade på samband mellan de olika delarna i kulturen och om 

företaget har en framgångsrik innovationsprocess. Vi såg samband mellan framgångsrik 

innovationsprocess och kommunikation, mål, groupthink, syn på utveckling, syn på 

risktagande, gruppsamhörighet och syn på kreativitet. Detta har stöd i tidigare teorier. 

Regressionsanalysen visade att alla faktorer gemensamt påverkade 

innovationsprocessen men varje faktor hade inte själv någon signifikant påverkan på om 

processen blev framgångsrik. Detta visar att det är viktigt med en hel kultur och inte 

bara vissa delar.  Slutsatsen är att företagskulturen påverkar innovation på flera sätt. 

Framgång i innovationsprocessen och framgång för företaget påverkades av kulturen 

men de två hade ingen koppling mot varandra. Framgång i innovationsprocessen måste 

alltså inte leda till framgång i företaget. Företagskulturen har alltså visat sig vara viktig 

för innovation. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva innovation och dess betydelse. Därefter beskriver 
vi varför företagskulturen kopplas mot innovation och därefter olika delar och faktorer i 
kulturen. Detta mynnar sedan ut till syftet för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

 
I dagens snabbt föränderliga affärssamhälle är innovation en nödvändig förutsättning för 
framgång och kanske till och med för överlevnad. Det är på grund av detta som 
innovation har tagit sig till toppen av agendan i organisationer runt om i världen. 
Innovation, som tidigare endast sågs som en output från forskning och utveckling, har 
idag fått hög prioritet i företagen och berör alla anställda på ett företag. (Jamrog, 
Vickers & Bear, 2006) 
 
Ett begrepp som ofta återkommer i samtida diskussioner är enligt Brenner (2005) 
innovation. Författaren anser att innovationer kan ses som en del i förnyelsen av 
ekonomin och även i andra delar av samhället. Ahmed (1998) förklarar att innovation 
inte är något som går att ta på, höra eller se men det går att känna det. Enligt författaren 
är innovation det som driver förändring och med den konkurrensfyllda miljö som finns 
idag är det viktigt att följa med i förändringarna. Den viktigaste drivkraften i en 
organisation anser Ahmed (1998) är innovation. 
 
Enligt Brenner (2005) ökar värdet av innovationer och ny kunskap inom den globala 
handeln. Även den ekonomiska betydelsen av kunskapsintensiv produktion och 
innovationsförmåga i företag och organisationer ökar enligt Brenner (2005). Enligt 
Ahmed (1998) talar många företag om innovation och vikten av innovation, många 
försöker "göra det" och bara ett fåtal lyckas med sin innovation. Författaren förklarar att 
innovation handlar om aktiviteter som är nödvändiga för att tillgodose ett värde för 
kunderna och för att ge tillfredsställande återbäring till företaget.  

1.2 Problemdiskussion 

 
Drucker (refererad i Deschpande, Farley & Webster, 1993) förklarar att det finns endast 
en äkta definition av ett företagssyfte är och det är att skapa en kund, det är kunden som 
bestämmer vad företaget är. Författaren menar att eftersom syftet är att skapa en kund 
har ett företag endast två funktioner och dessa är marknadsföring och innovation. 
Kanter (refererad i Bakka, 2006) definierar innovation som den process som för ut nya 
problemlösande ideér i livet.  
 
Enligt Dougherty (1992) är innovation en nödvändighet för många företags överlevnad 
och Lemon (2003) menar att ett av dagens ekonomis mantra är ”innovate or die”. 
Författaren menar att man behöver en effektiv innovation som förbättrar en 
organisations förmåga att vara konkurrenskraftiga. Även Trott (2005) anser att företag 
behöver utveckling, nya idéer och nya produkter för att vara konkurrenskraftiga i 
framtiden.  
 
Även Brian Leavy (2005) anser att dagens VD:ar under konstant press att hitta nya 
källor till tillväxt i en krävande och konkurrensfylld affärsomvärld. För att klara detta 



Innovation och kultur 

 
 

 2 

anser författaren att de måste inspirera sina organisationer till nya nivåer av effektivitet i 
allt som de gör. Leavy (2005) menar att det finns mycket som kan göras för att öka en 
organisations totala innovation. Han anser att få företag idag får ut sin fulla potential 
gällande innovation. Enligt författaren återgår många företag till innovation som sin 
huvudstrategi vilket har fått imponerande effekter. Författaren framhåller att många 
innovatörer har återupptäckt de mer långsiktiga insikterna angående länken mellan 
organisationsklimatet och effektiviteten av innovationer. Nyström (citerad i Dorabjee, 
Lumley & Cartwright, 1998) förklarar att en önskvärd företagskultur och klimat ses som 
en av de viktigaste resurserna för att nå framgångsrik innovation.  
 
Företagskultur anser Lemon (2003) är något som är avgörande inom innovation och 
man behöver förstå denna koppling bättre för att kunna dra nytta av det. Enligt Homsy, 
Totten och Orlikoff (2004) kommer innovationer från bra idéer som kopplas till en 
kultur och ett bra arbetsklimat. Homsy et al (2004) förklarar att när företagskulturen är 
rätt kan en kedjereaktion starta och ge uppkomst till fantastiska saker. Författarna menar 
att företagen bör ställa sig frågan hur de kan integrera innovation i företagskulturen. 
Författarna förklarar att med en kultur och klimat som tillåter bra implementering kan 
företaget få innovationer som till exempel ger vinst eller sparar pengar. Att bygga 
innovativa lösningar är inte längre beroende av en ledare det måste finnas anställda på 
alla nivåer i företaget som är delaktiga och innovation måste bli en del av företagets 
kultur anser Shepphard och Canning (2006). En innovativ kultur är en företagskultur 
som stödjer innovation och där innovation genomsyrar verksamheten (ibid). 
 
Företagskulturen kan delas in i tre delar enligt Schein (2004). Dessa är värderingar, 
artefakter och underliggande antaganden (ibid). Kommunikation, beslutsprocess och 
mål är tre delar under artefakter som vi ser kan ha påverkan på en innovativ kultur. 
Groupthink och syn på utveckling är delar under grundläggande antaganden. Till sist är 
syn på risktagande, gruppsamhörighet och syn på kreativitet de delar som vi placerat 
under Scheins värderingar. Vi tror att en kultur som stödjer innovation kan vara 
nödvändig eftersom innovation blivit väldigt viktigt i organisationer. Om ett företag har 
en innovativ kultur tror vi att det kan innebära en mer framgångsrik innovationsprocess. 
Detta leder fram till ett övergripande syfte med uppsatsen som är att undersöka faktorer 
som är viktiga för en innovativ kultur. 
 

1.3 Syfte 

 
Vårt övergripande syfte innebär mer precist att vi ska identifiera och förklara 
sambanden mellan kommunikation, beslutsprocess, mål, groupthink, syn på utveckling, 
syn på risktagande, gruppsamhörighet, syn på kreativitet och framgång i 
innovationsprocessen.
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2.  Metod 

I detta kapitel behandlas den forskningsstrategi som använts. Därefter tas valet av 
undersökningsobjekt upp och den datainsamlingsmetod som använts i undersökningen. 
Till sist diskuteras reliabilitet och validitet under metodproblem. 

2.1 Forskningsansats 

 
I studien har ett deduktivt arbetssätt används för att uppfylla syftet. Vi använde ett detta 
arbetssätt eftersom man då har teorin som utgångspunkt för att sedan jämföra den med 
studerad verklighet enligt Thurén (2004). I denna studie har vi utfört en 
enkätundersökning. Frågorna baserades på den befintliga teorin. För att vi skulle få 
relevanta frågor använde vi frågor som tidigare används av andra forskare som studerat 
närliggande ämnesområden och vi anpassade dessa för att passa vår studie. De data som 
samlades in analyserades sedan mot teorin.  
 
I vår studie relaterar vi teori och verklighet till varandra. Detta anser Patel och Davidson 
(2003) är ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete. Vi har utgått från 
den teori som finns på området innovation och kultur och jämfört det med hur olika 
företagskulturer ser ut och hur deras innovationsarbete fungerar. Patel och Davidson 
skriver att deduktivt arbetssätt, kännetecknas av att genom allmänna principer och 
befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser. Detta ansåg vi var vårt syfte 
med studien.  
 
I studien har vi utgått från en oberoende verklighet och utifrån detta undersökte vi de 
olika delarna för att studerat sambanden. Vi studerade de olika delarna och 
sammanförde dessa till en helhet. Detta stämmer enligt  Arbnor och Bjerke (1994) 
överens med det analytiska synsättet varför vi valde att använda detta. En nackdel med 
detta synsätt är att det kunskapen reduceras till sådan kunskap som är lätt att bearbeta ur 
ett positivt perspektiv och att de fenomen som studeras ofta är det som går att mäta med 
siffror för att matematiska formler ska kunna användas.  

2.2 Undersökningsansats/ Forskningsstrategi 

Syftet med undersökningen var att få mycket data och därmed en bred bild. Därför 
valde vi att göra en survayundersökning. Detta passar studien eftersom vi avser att 
studera olika faktorer som är viktiga för en innovativ företagskultur och vilka faktorer 
som gör att en företagskultur främjar innovation. Survayundersökning används enligt 
Denscombe (2000) när undersökningen syftar till att ge en ögonblicksbild över hur 
saker och ting förhåller sig vid tidpunkten för datainsamlingen. Det ger också en bred 
täckning och beskriver ögonblicksbilden (ibid).  

2.3 Litteraturstudie 

 
Vi har gjort en litteraturstudie kring innovation och kultur för att få kunskap inom 
ämnena. Vi har då studerat de delar som kultur består av och vad dessa innebär. Vi har 
även studerat vad som påverkar innovation och vad framgång och misslyckande är inom 
innovation. Slutligen har vi även undersökt vilka faktorer inom kultur som har påverkan 
på innovationsprocessen. Den litteraturen som vi använt oss av har vi funnit genom att 
söka i LUCIA (Luleå universitetsbibliotek katalog). Vi har även använt oss av 
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databaserna Business source elit, Emerald och Social Scieces Citation Index. Vi har 
även gjort sökningar på google. Utöver detta har vi fått tips på litteratur från vår 
handledare, Sven Andersson, som skrivit sin licentiatuppsats kring innovation och han 
har därför kunnat komma med förslag på användbar litteratur. Enligt Thieme (2007) är 
det skrivit mest om innovation i De sökord som vi använt oss av är innovation, kultur, 
företagskultur, organisationskultur, innovativ, framgång, misslyckande och 
kombinationer av dessa samt deras motsvarigheter på engelska. Denna litteraturstudie 
har fungerat som grund för vår problemdiskussion och uppsats. 
 

2.4 Val av undersökningsobjekt 

 
Syftet med denna studie var att undersöka olika faktorer som är viktiga för en innovativ 
företagskultur. Därför har vi har inriktat oss på att studera producerande företag.  Denna 
information har vi fört in i affärsdata och på så sätt tagit fram lämpliga företag.  
Denscombe (2004) skriver att i vetenskapliga studier är sannolikhetsurval att föredra. 
För att uppnå representativitet bör slumpmässigt urval användas för att slutresultatet ska 
spegla hela populationen ur vilken de har hämtats (ibid). 
 
Informationen i en survayundersökning bör enligt Ruane (2006) vara anonym och 
konfidentiell. När vi genomförde telefonenkäterna talade vi om för respondenterna att 
det i det insamlade materialet inte kommer att framgå vad respektive företag svarat. 
Enkäten kommer att vara helt konfidentiell. De svar vi fått har förts in i excel utan 
möjlighet att i efterhand härleda svaren och sedan bearbetats i statistikprogrammet 
SPSS. 

2.5 Datainsamling 

 
Datainsamlingen har skett genom en enkät. Vi valde att genomföra en enkätstudie 
eftersom vi ville få en bred övergripande undersökning. Eftersom vi i studien ämnar att 
undersöka hur företagens kultur påverkar innovation och inte kartlägga de 
underliggande faktorerna passar denna strategi bäst. Enkätundersökningen har 
genomförts tillsammans med ytterligare två uppsatsgrupper för att ge ett större urval. En 
strukturerad enkät har används ger något utrymme för kvalitativ data. Svarsalternativen 
var angivna på en sjugradig skala från -3, tar helt avstånd från, till +3, instämmer helt.  
Vi valde att använda en sjugradig skala med både positiva och negativa siffror för att det 
skulle bli en tydlig skillnad, mellan positiva och negativa svar, för dem som deltog i 
enkäten. Om de svarade noll så var det neutralt eller att de inte kunde ta ställning i 
frågan. De frågor som vi använt har vi tagit från en tidigare empirisk studie av 
Dorabjee, Lumley och Cartwright (1998). Detta har gjorts för att vi ska veta att de 
frågor vi använder är passande för studien.   
 
Vi har undersökt producerande företag i hela Sverige som har fler än 100 anställda. Vi 
valde företag av den storleken eftersom de vanligtvis har en avdelning för 
produktutvecklig och därmed har en innovationsprocess. De vi kontaktade på företagen 
var de som är ansvariga för forskning och utvecklig. För att få ett större antal svar 
genomfördes enkätundersökningen tillsammans med två andra uppsatsgrupper. Vi har 
kontaktat 100 stycken företag per grupp vilket sammanlagt gav 300 företag. Enkäten 
bestod av fyra olika delar, en gemensam del och en individuell del för varje 
uppsatsgrupp.  
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Vi har valt att ringa de företag som medverkat. Det finns flera orsaker till att vi valt 
detta tillvägagångssätt. Den viktigaste var tidsbegränsningen för uppsatsen vilket gjorde 
att vi valde att ringa till de medverkande företagen i stället för att skicka ut enkäten. Vi 
ansåg också att det troligen skulle leda till en högre svarsfrekvens jämfört med om vi 
skickat ut enkäten.  
 
De gemensamma frågorna handlade framgång i innovationsprocessen och framgång för 
företaget och vår del tittade på kultur. Av de 300 företagen som vi kontaktade var det 69 
stycken som svarade. Av dem som inte svarade var det 41 stycken som inte ville delta, 
40 stycken som ansåg att de inte kunde delta eftersom de inte hade produktutveckling 
och 150 stycken hade inte tid. Då vi i undersökningen frågade om innovation och detta 
förutsätter produktutveckling ansåg sig företag som inte hade egen produktutvecklig att 
de inte kunde delta i studien.   
 

2.6 Analysmetod 

 
För att kunna bearbeta de data som vi samlat in har gruppering, kodning och 
genomförande av analyser gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Genom 
faktoranalys har vi fått fram de mest relevanta faktorer för att sedan grunda vår 
kommande bearbetning på dessa. När vi fastställt de variabler som ska ingå gjordes en 
statistisk analys för att ta fram korrelationen mellan de olika variablerna. I kapitel fyra 
har vi i en tabell redovisat de variabler som vi valt att använda oss av i studien och 
redogjort för korrelationen och signifikansen.  
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Ruane (2006) visar kopplingarna mellan två variabler hur nära de är 
sammanbundna. Detta samband visar hur stark korrelationen är mellan de två 
variablerna. Korrelationen visar vi genom en tabell i kapitel fyra. Korrelationen mäts 
genom en skala från -1 till 1där -1 är fullständigt negativ korrelation och 1 är 
fullständigt positiv korrelation. Om korrelationen är 0 kan inget samband påvisas. Om 
korrelationen ligger mellan En korrelation som ligger mellan 0,3 och 0,7 har enligt Trost 
(2007) ett samband. Signifikansnivån kan räknas ut för att se hur stor sannolikheten är 
att sambandet beror på slumpen (ibid). Att det går att påvisa en statistisk signifikant 
skillnad menar Trost innebär att det är osannolikt att denna skillnad skulle bero på 
slumpen. Signifikans föreligger om slumpfaktorn är mindre än 0,005 (5%) vilket visar 
att signifikans förekommer (ibid). Enligt Klefsjö & Hellner (1991) bör signifikansnivån 
ligga på 5% om vi arbetar med 95% konfidensgrad. Om korrelationen mellan två 
variabler kan erkännas och signifikansen är låg kan vi visa att det med stor sannolikhet 
inte beror på slumpen. 
 

Fullständigt 
negativt 
samband 

Fullständigt 
positivt 

samband 

Inget samband 

0 +1 -1 
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2.7 Metodproblem 

2.7.1 Validitet 

 
För att bedöma om resultatet av studien är giltigt anser Runae (2006) att validiteten är 
den viktigaste faktorn. Thurén (2004) skriver att validitet är ett mått på om 
undersökningen mäter det som var avsikten och inget annat. För att undvika problem 
med validiteten har enkäten testats på lärare på Luleå Tekniska Universitet innan 
användning. 
 
Den teoretiska validiteten förklarar Ruane (2006) att den handlar om att ta med 
relevanta teorier samt att mäta relevanta parametrar. Vi har studerat ämnet och dess 
befintliga teorier och i teoridelen fört ett resonemang kring detta, därför anser vi att 
detta problem undvikits. En annan del av validiteten är begreppsvaliditet. Med detta 
menar Ruane (2006) att det viktigt att använda sig av centrala begrepp som är väl 
definierade. Vi har i enkäten som används stärkt detta genom att i ha med definitioner. 
 
Eftersom vi har använt frågor från tidigare genomförda enkätstudier anser vi att 
validiteten är hög då dessa frågor tidigare erhållit bra svar. Genom detta har vi då 
undvikit som Bell (2006) skriver att om en fråga inte är reliabel saknar den också 
validitet men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög. En fråga 
kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad 
den är avsedd att mäta(ibid). 
 

2.7.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet är enligt Thurén (2004) ett mått på tillförlitligheten och visar om 
mätningarna är korrekt utförda. Om slumpfaktorn till stor del kan elimineras och om 
flera undersökare kommer till samma resultat har undersökningen enligt Thurén hög 
reliabilitet. Enkätens utformning har också påverkan på studien tillförlitlighet. Då 
studien genomfördes tillsammans med två andra uppsatsgrupper kan enkäten ha 
upplevts lång. Detta kan ha påverkat de svar vi fick eftersom när man ställde frågorna i 
slutet kan respondenterna tappat intresse av att svara och därmed kanske lämnat mindre 
genomtänkta svar. Enkäten genomfördes per telefon vilket också kan ha bidragit till 
minskad reliabilitet eftersom vi då talat med respondenterna och kan ha påverkat dessa 
vilket vi ej kunnat om vi postat enkäterna. Fördelen däremot med att ringa är att vi 
kunnat kontrollera bättre att rätt personer svarat på enkäterna. 
 
Vid användning av enkät finns det mycket liten möjlighet att kontrollera 
tillförlitligheten i förväg. Eftersom enkäten genomfördes gemensamt träffades alla innan 
för att gå igenom frågorna så att alla uppfattat dem rätt. Enligt Patel och Davidson 
(2003) är det ytterst noga med instruktioner till hela enkäten och till enskilda frågor. 
Detta för att alla som utför enkäten ska använda samma tillvägagångssätt. Situationen 
ska enligt Trost (2007) i alla avseenden vara standardiserad för att reliabiliteten ska bli 
hög. Det är viktigt att alla individer som ska svara på enkäten uppfattar den som vi har 
tänkt oss. Därför pratande vi med dem som är ansvariga för forskning och utvecklig på 
företagen eftersom de arbetar med utveckling av innovationer.  
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2.7.3 Övriga metodproblem 

 
En fara med det deduktiva synsättet är att den befintliga teori som forskaren utgår från 
kommer att rikta och påverka forskningen så att nya intressanta rön inte upptäckts. Vi 
har haft detta i åtanke och vi anser att vi inte påverkat vår undersökning på detta sätt. Vi 
har försökt vara uppmärksamma på saker utom vårt område som kan vara av intresse. 
 
Vi genomförde enkätundersökning strax före jul och endast under tre dagar vilket kan 
ha påverkat vårt bortfall. Många av respondenterna hade inte tid att delta i studien på 
grund av ledighet och många ville att vi skulle återkomma efter nyår. Detta kan ha haft 
inverkan på våra antal svar. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att beskriva begreppen innovation och kultur. Vi kommer även 
att ta upp vad om påverkar innovation och vilka faktorer i kulturen kan ha påverkan på 
en organisations innovation. 

3.1 Innovation  

 
Innovation definieras av Kanter (citerad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006) som 
följer: 
 

”Innovation avser den process som för ut nya problemlösande idéer i livet. Idéer som 
gäller omorganisation, kostnadsreduktion, introduktion av nya budgetsystem, 

förbättring av kommunikation eller förbättring av produktmontering i arbetsgrupper är 
emellertid också innovationer. Innovation är skapande, accepterande, och 

genomförande av nya idéer, processer, produkter eller tjänster.” 
 
Innovation kan äga rum var som helst i en organisation och den kan innebära såväl 
kreativt agerande som en originaluppfinning menar Kanter. Användning och 
genomförande (implementering) är centrala led i denna definition (ibid). Det innebär 
förmåga att förändra eller anpassa, och det kan finnas många olika slags människor som 
betraktas som organisationens interna igångsättare (the corporate equivalent of 
entrepreneurs) enligt författaren. 
 
Shepphard & Canning (2006) förklarar att när konkurrensutsatta marknader fortsätter att 
förändras upptäcker företag att för att överleva krävs snabbare innovation av produkter 
och tjänster. Författarna menar att nya modeller för företagskulturer och nya standarder 
och regler för företagen även måste utvecklas. De anser att vikten av att leverera 
lösningar ökar med tiden medan däremot lönsamheten sjunker ju längre tid som går. 
Detta tillsammans med en ökad efterfrågan på effektivitet och erfarenhet leder till att 
företagen måste hitta kreativa sätt att förbättra tillverkningsprocesser, system och 
metoder samtidigt som den dagliga driften hålls igång (ibid).  

Innovation är enligt Davila, Epstein och Shelton (2006) mer än en strategi i vissa 
företag, det är ett sätt att leva nästan som en religion. Vidare förklarar författaren att 
vissa företag har satt i system att hålla innovationen levande och att göra innovation till 
att mentalt vara en del av företaget. Davila et al (2006) kopplar innovation till två 
fenomen, dessa är kontrollera och styra kreativitet och företagsförnyelse. Vidare 
förklarar författaren att de anställda i företag där man tar hand om och kontrollerar 
kreativiteten hyllar att detta görs nästan på ett religiöst sätt. Författaren menar att i dessa 
företag förekommer det tankar om att du är mer livfull om du är kreativ och innovation 
är en integrerad del i företagets mentalitet. 
 

3.2 Framgång i innovation 

 
Davila, Epstein och Shelton (2006) menar att i företag som har framgångsrika 
innovationer tror de starkt på det de gör. Författarna beskriver dem som ivriga och 
energiska när det gäller att visa sitt engagemang till innovation och deras processer 
kring innovation. Dessa är också övertygande om att andra också skulle kunna dra nytta 
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av innovation (ibid). Davila et al (2006) nämner också att företag som har en policy 
kring innovation som de anställda värderar väldigt högt gör att de inte tror att de kan 
överleva utan den. Dessa företag ser nästan innovation som en religion.  
 
Enligt Cozijinsen, Vrakking och Ijzerloo (2000) finns det många olika sätt att definiera 
framgång i innovationsprocessen. Hur snabbt innovationen kommer ut på marknaden, 
om innovationsprojektet är lönsamt, till vilken grad innovationsarbetet accepteras, om 
företagets organisation möjliggör snabb introduktion av innovationen på marknaden är 
några exempel. Författarna skriver vidare att en innovation kan vara framgångsrik hos 
kunden utan att för den skull vara ekonomiskt lönsam. Utifrån detta definierar vi en 
framgångsrik innovation som ett innovationsprojekt som leder till mer nöjda kunder, ger 
vinst och ger företaget konkurrensfördelar. Vi anser även att det handlar om att hålla 
budgeten och ha hög kvalitet på produkterna som utvecklas. 

3.3 Vad påverkar innovation 

 
Förbättrad prestation på lång sikt kräver enligt Smith (1998) att företag utvecklar en 
anpassningsbar kultur i vilken innovation utvecklas framgångsrikt. Davila, Epstein och 
Shelton (2006) förklarar att utan innovation finns risken att företaget ger efter för 
konkurrenter eller att marknaden skiftar eller eventuellt försvinna. Innovation kan då 
vara en kritisk del i att ett företag ska överleva och då måste innovation 
uppmärksammas och skyddas (ibid). Dessa saker är enligt Davila et al (2006) faktorer 
som styrker vikten av en innovativ kultur i företag.  

Enligt Davila et al (2006) påverkar företagets kultur de verktyg som används för att 
skapa innovation. Det vill säga att företagets kultur har inverkan på dess innovationer. 
Enligt Jassawalla, Herman och Sashittal (2002) finns det ett starkt samband mellan 
kulturen i en organisation och organisationens positiva resultat. De anser att det finns 
bevis för att kulturer som stödjer ny produktutveckling även skapar kreativitet, ökar 
innovationen och initiativtagandet hos dem som ingår i organisationen. Smith (1998) 
anser att det är svårt att öka kreativiteten i företag för att motivera det innovativa 
klimatet. 

Leavy (2005) anser att man inte bara bör se specifikt på andra företags praxis och 
policys kring innovationer utan mer på filosofin och värderingar bakom innovationer. 
Författaren förklarar att företag har upptäckt att upprätthålla ett klimat i företaget där 
innovationer främjas kan vara den viktigaste faktorn vid innovationer. Kanter (refererad 
i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006) kopplar ett företags innovationsförmåga till 
struktur och kultur och talar då om begreppet ”integrative action” alltså integrerade 
inställningen. Kanter menar att i en kultur som har den integrerande inställningen kan 
innovationer blomstra. I en sådan kultur fokuserar man på samarbete, utbyte av idéer 
och information samt att hela organisationen ska ses som en helhet (ibid).  

3.4 Kultur 

 
Kultur är ett begrepp med lång och växlande historia. De senaste årtiondena har enligt 
Schein (2004) begreppet börjat användas av forskare och chefer för att indikera klimatet 
och vanorna som organisationer utvecklar kring behandlingen av människor enligt 
Schein. Författaren menar att begreppet även används för att referera till gemensamma 
värderingar och trossatser i en organisation. Schein definierar en grupps kultur som:  
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”A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems 
of external adaption and internal integration, that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems.” 

 
Davila, Epstein och Shelton (2006) syn på kultur är att företagets kultur finns utspritt i 
hela organisationen och består till exempel av oskrivna regler, delade övertygelser. 
Författarna förklarar att kulturen hela tiden förändras och nya processer och värderingar 
kan utformas för att utveckla en företagskultur. Enligt Schein (2004) är kultur resultatet 
av en komplex gruppinlärningsprocess som bara delvis påverkas av ledarens beteende. 
Författaren menar att ordet kultur har många betydelser vilket vi kan se genom alla 
författares olika definitioner. Ett exempel är Ahmed (1998) som menar att kultur och 
klimat är två närliggande begrepp. Författaren menar att organisationens kultur är mer 
djupgående gällande företagets övertygelser och värderingar. Klimatet kan lättare 
observeras än kulturen som ibland endast visar sig i beteendet hos människorna i 
organisationen (ibid). 
 
Schein (2004) beskriver olika fenomen inom en organisation såsom varför personer inte 
kommunicerar, varför de missförstår varandra och varför inställningarna skiftar i olika 
organisationer. Författaren menar att dessa fenomen kan förklaras och normaliseras 
genom en organisations kultur. Schein menar att om man förstår ”the dynamics” i en 
kultur kan man lättare förstå varför olika grupper av en organisation kan vara så olika 
och även varför det kan vara så svårt att förändra. Författaren förklarar vidare att det är 
underförstått att begreppet kultur innefattar ritualer, klimat, värderingar och beteende 
som binds samman till en sammanhängande helhet. Schein anser att genom det sätt som 
begreppet kultur används finns det ett antagande om att det finns bättre och sämre 
kulturer samt starkare och svagare kulturer. Det finns därigenom ett antagande om att en 
rätt sorts kultur kan påverka hur effektiv en organisation är (ibid). Schein (2004) menar 
att om vi kan se att det finns vissa delade antaganden över alla grupper i en organisation 
så kan det talas om en företagskultur, även om vi ändå kan finna många underkulturer 
med egen integritet. 

3.4.1 �ivåer av kultur 

 
Schein (2004) anser att man bör gå mer på djupet för att få en mer användbar förståelse 
gällande kulturer. Författaren förklarar att det finns tre nivåer som man kan dela in 
kulturer i och nivåerna beror på hur de kulturella fenomenen är synliga för åskådare. 
Dessa tre nivåer är artefakter, gemensamma värderingar och grundläggande 
underliggande antaganden (ibid). Dessa nivåer visas och beskrivs i figur 2 nedan. 
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3.4.1.1 Artefakter 

 
Schein (2004) förklarar att på ytan i en kultur har vi nivån med artefakter. Författaren 
beskriver dessa artefakter som de fenomen som syns, hörs och känns när man möter en 
ny grupp med en obekant kultur. Exempel på sådana fenomen är en grupps fysiska 
omgivning, språk, teknologi, produkter, konstnärliga skapelser. Schein menar att 
ytterligare fenomen är gruppens stil som syns i kläderna, sättet att bete sig, myter och 
berättelser som sagts om organisationen, publicerade värderingar och observerade 
ritualer. Författaren förklarar vidare att det är det synliga beteende och de 
organisatoriska processerna är det som gör beteenden till rutiner.  
 
Artefakter kan enligt Jassawalla och Sashittal (2002) belysa den sociala miljön i vilken 
värderingar, normer och beteenden, som finns i innovativa kulturer, uppkommer. Det 
viktigaste gällande denna nivå är enligt Schein (2004) att det är lätt att observera dessa 
fenomen men väldigt svåra att tyda. Betraktaren kan alltså beskriva vad han/hon ser och 
känner men kan inte förklara vad dessa saker betyder för de i gruppen (ibid).  

3.4.1.2 Gemensamma värderingar 

  
Enligt Schein (2004) är all inlärning som en grupp gjort reflekterar slutligen någons 
ursprungsvärderingar och någons känsla om vad som borde vara istället för vad som är. 
Författaren menar att när en grupp först skapas eller när den möter en ny uppgift eller 
problem speglar den första föreslagna lösningen en individs uppfattning om vad som är 
rätt och fel och vad som kan fungera och inte fungera. Det som föreslås kan då enbart 
ha statusen som en värdering (ibid). Schein menar att om denna värdering fungerar i 
praktiken startas en inlärningsprocess som innebär ett erkännande av värderingens 
betydelse och det är då det har skapats gemensamma värderingar.  
 
Enligt Schein (2004) blir värderingar inkluderade i en organisations ideologi eller 
filosofi och kan fungera som en guide och som ett sätt att hantera osäkerheten kring 
okontrollerbara eller svåra händelser. Schein menar dock att om värderingarna inte är 

Figur 1. Scheins nivåer av kultur 
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grundade på tidigare inlärning kan det bli så att de endast visar vad personerna kommer 
att säga angående olika situationer, inte vad de i själva verket gör i dessa situationer. Det 
som de gör behöver alltså inte stämma överens med det som sägs (ibid). Ett exempel är 
om en organisation säger att de värderar människor och högkvalitativa produkter men 
deras dokumentation visar att de i själva verket värderar någonting annat (ibid).  

3.4.1.3 Grundläggande antaganden 

 
När en lösning på ett problem fungerar gång på gång förklarar Schein (2004) att 
lösningen kommer att tas för givet. Det som då tidigare endast var en hypotes som 
stöddes av värderingar har gradvist blivit en verklighet för gruppen (ibid). Schein 
beskriver konceptet grundläggande antaganden som något som tas så för givet att det 
inte finns många variationer i kulturen i gruppen. Författaren menar att om en grupp har 
starka grundläggande antaganden kommer de tycka att beteende efter andra antaganden 
obegripligt.  
 

3.5 Faktorer i kultur som påverkar innovation 

3.5.1 Innovation och företagskultur 

 
Ahmed (1998) förklarar att om ett företag har positiva egenskaper i deras kultur får de 
vad som behövs för att kunna för att kunna få en bra innovation. Kulturen har olika 
delar som både kan vara positiva och negativa för innovationsprocessen (ibid). Enligt 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006 s 118) finns det inom organisationskulturen ofta 
flera gemensamma drag som gör företag framgångsrika. Exempel på faktorer är 
handlingsbenägenhet, nära kundkontakt, självständighet, entreprenörsanda, 
produktivitet. Ytterligare faktorer är enligt författaren värderingar som tas på allvar, 
enkel struktur med små staber och en blandning av tät och lös organisation. Davila 
(2006) förklarar att vissa företag planerar att ändra sin kultur utan de fokuserar på att 
anpassa och förstärka de positiva delarna i den. Claver, Llopis, Garcia och Molina 
(1998) anser att hårdvaran innovation kräver mjukvaran som är företagskulturen. Utan 
en tydlig företagskultur menar Claver et al (1998) att den tekniska innovationen inte 
kommer att utvecklas på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Ritson kan en innovativ kultur byggas genom att skapa en enastående service, 
attrahera marknaden och övervaka när intäkterna och vinsterna kommer in. Det är dock 
ett misstag att förutsätta att det, förenklat, alltid behövs en innovativ produkt eller tjänst 
för att öka intäkterna (ibid). Enligt Davila, Epstein och Shelton (2006) är framgång det 
största hotet mot en framgångsrik innovation. 

3.5.2 Kommunikation i artefakter 

 
Ekvall, Arvonen och Nyström (1987) menar att formalisering har en negativ effekt på 
innovation förklarar att det kan handla om för formaliserade kommunikationskanaler. 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) förklarar att företag som uppmuntrar informell 
kommunikation och arbetar i små enheter gör det för att ha det bästa klimatet för 
innovationer (ibid). Enligt Mclean (2005) är det även viktigt med en öppen 
kommunikation för att skapa en kultur som är kreativ och innovativ. 
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3.5.3 Beslutsprocess i artefakter 

 
Ekvall, Arvonen och Nyström (1987) förklarar att formalisering, har en hämmande 
inverkan gällande innovation. Formalisering kan innebära att det är krångliga och 
tidskrävande beslutsvägar och hög grad av formella regler (ibid). Kulturer som inte 
uppmuntrar innovationer kännetecknas enligt Jassawalla och Sashittal (2002) av 
exempelvis stark hierarki och långa beslutsvägar. Enligt Dorabjee, Lumley och 
Cartwright (1998) är det viktigt att besluten inte är onödigt försenade, att de inte tar för 
lång tid att fatta ett beslut.  

3.5.4 Mål i artefakter 

 
Enlig Ekvall, Arvonen och Nyström (1987) är målklarhet en viktig variabel gällande 
lyckad innovation. Författarna menar att det är viktig för att få ett företagsklimat som 
gynnar kreativitet och innovation.  För att skapa en innovativ organisation menar Price 
(2007) att ledaren måste tydligt visualisera slutmålet som organisationen ska sträva efter 
att uppnå för att bli en innovativ och framgångsrik enhet. Claver, Llopis, Garcia och 
Molina (1998) anser att man inom kulturen måste vara hängiven målen för att få en 
innovativ organisation. Dorabjee, Lumley och Cartwirght (1998) fann i deras studie att 
en viktig sak för företagen var att mål i relation till produktutveckling även var tydliga 
för alla. 

3.5.5 Groupthink i grundläggande antaganden 

 
Det finns nackdelar med för starka kulturer anser Bang (1999). Kulturerna kan leda till 
grupptänkande vilket kan uppstå när människor i en grupp motiveras att okritiskt 
acceptera sin ledares eller kollegors idéer, värderingar och förslag vilket kan leda till att 
gruppnormer främjas på bekostnad av kritiskt tänkande (ibid). Dessa grupper är ofta 
hårda när det gäller förhållanden till andra grupper konkurrenter eller mot egna 
medlemmar som försöker avvika från gruppnormen eller som är kritiska mot gruppens 
idéer och värderingar (ibid). Claver, Llopis, Garcia och Molina (1998) menar att det inte 
ska handla om vilken makt en person har när det gäller ideér med mera. Det ska alltså 
handla om att få en bra idé eller beslut (ibid). Mclean (2005) menar att en kreativ kultur 
kännetecken är att det är fritt flöde av idéer att alla delar med sig av sina idéer. 

3.5.6 Syn på utveckling i grundläggande antaganden 

 
Relationer mellan en organisations kultur och lönsamhet och finansiell framgång på 
lång sikt är enligt Smith (1998) sammankopplat med en ledare med ett visionärt 
tankesätt som tydligt uttalar beslut som kommer i framtiden, det är också viktigt att det 
är tydlig koppling mellan ord och handling och att företaget har bra uppmärksamhet på 
intressenternas intresse. De bör också möjliggöra för de anställda och arbeta för att 
utvecklas kontinuerligt (ibid). Författanden anser att för att nå framgång gällande 
organisationens innovationer måste man satsa på löpande förbättringar, uppmuntra de 
anställda till löpande inlärning. Författaren menar vidare att även långlivade företag 
med bra finansiell prestation ofta har flera gemensamma kvaliteter. Dessa kvaliteter kan 
enligt författaren vara kärnvärderingar som handlar om att fokusera på kontinuerlig 
utveckling (ibid). 
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3.5.7 Syn på risktagande i värderingar 

 
Enligt Claver, Llopis, Garcia och Molina (1998) är nyckelfaktorn till framgång en 
innovativ attityd i organisationen. Författarna beskriver en företagskultur som delade 
värderingar, symboler och ritualer som beskriver på vilket sätt saker görs i 
organisationen. Vidare beskriver Claver et al (1998) en innovativ kultur som ett sätt att 
tänka och bete sig som skapar, utvecklar och grundar värderingar och attityder inom 
företaget vilka i sin tur kommer att stödja idéer och förändringar. För att nå framgång 
gällande en sådan kultur menar författarna att ledningen måste vara beredd att ta risker 
och vara beredd att låta medarbetarna ta egna initiativ.  
 
Självständighet och entreprenörsanda är enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) 
att företaget inte håller de anställda i strama tyglar så att de inte kan utveckla kreativitet. 
Företaget stödjer och uppmuntrar, enligt författarna, riskvilja och är positivt inställd till 
försök och experiment för att innovativa idéer ska utvecklas. Enligt Smith (1998) är en 
kultur som är öppen för att lära av misstagen i stället för att ha mentaliteten att det måste 
bli rätt första gången är starkt kopplad med en innovativ kultur. 
 
Som vi nämnt tidigare menar Smith (1998) att långlivade framgångsrika företag har 
gemensamma kvaliteter, ytterligare en sådan är vikten av att känna till att ”tiral-and-
error” leder till ny kunskap. För att utveckla en innovativ och flexibel arbetsstyrka som 
främjar förändringar både i produkten och i processen anser Smith att arbetsmiljön 
måste utformas så att försiktighet och beskyddande attityder elimineras och risktagande 
uppmuntras.  

3.5.8 Gruppsamhörighet i värderingar 

 
Jassawalla och Sashittal (2002) skriver att det är viktig med nära kontakt och ett 
naturligt samarbete mellan de olika avdelningarna och nivåerna i organisationen för att 
främja innovation. Om de anställda känner sig delaktiga i hela produktionskedjan och i 
alla delar av arbetet och kan interagera med dem som är ansvariga för forskning och 
utveckling på ett naturligt sätt gynnas den innovativa kulturen (ibid).  
 
Claver, Llopis, Garcia och Molina (1998) förklarar att för att få en innovativ attityd i 
organisationen måste alla vara delaktiga och man måste arbeta med teamwork. 
Författarna menar också att man bör ha en ganska informell relation mellan 
medarbetarna. Jassawalla och Sashittal (2002) förklarar att kulturer som inte 
uppmuntrar innovationer känns igen på att de har stor individualism och låg 
gruppsamhörighet. Varje individ arbetar för att främja sig själv i stället för 
organisationen (ibid). 

3.5.9 Syn på kreativitet i värderingar 

 
I organisationer som inte gynnar innovationer tas inte de unika kunskaper som finns 
inom organisationen tillvara på ett effektivt sätt, eftersom nya idéer och kreativitet inte 
uppmuntras (Jassawalla & Sashittal, 2002). Enligt Claver, Llopis, Garcia och Molina 
(1998) finns det olika saker som finns i en kultur som grundar sig på innovation. I en 
sådan kultur stimuleras kreativitet. Författarna menar att det är nödvändigt att stimulera 
kreativitet för att få en innovativ miljö. Trott (2005) anser att företag måste uppmuntra 
en kultur där idéer kan testas och utvecklas och han menar att det är ett av de största 
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problemen för företagsledare. O’Cass och Viet Ngo (2007) menar att företag med 
innovativa kulturer verkar stimulera entreprenörskap, kreativitet och risktagande. Detta 
gör att en organisation kan vara marknadsdrivande (ibid). 

3.6 Sammanfattning av teori 

 
I vår teori har vi beskrivit innovation som den process som för ut nya problemlösande 
idéer i livet. Denna definition är enligt Kanter som menar att innovationer är skapande, 
accepterande och genomförande av nya idéer. Shepphard & Canning (2006) förklarar att 
när konkurrensutsatta marknader fortsätter att förändras upptäcker företag att för att 
överleva krävs snabbare innovation av produkter och tjänster. Enligt Davila (2006) 
påverkar företagets kultur de verktyg som används för att skapa innovation. I teorin 
behandlas företagskultur, ett begrepp som enligt Schein (2004) kan delas in i olika 
nivåer dessa vilka är artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter 
består i sin tur av kommunikation, beslutsprocess och mål, värderingar av groupthink 
och utvecklig och antaganden av risktagande, samhörighet och kreativitet.  

3.7 Analysmodell 

Kommunikation 

Beslutsprocess 

Mål 

Groupthink 

Utveckling 

Risktagande 

Samhörighet 

Kreativitet 

Artefakter 

 

Värderingar 

Grundläggande 

antaganden 
Kultur 

 
Innovation 

 

Framgångsrik 

 

Icke 

Framgångsrik 

 

Figur 2. Analysmodell 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs de resultat vi fått från våra datasammanställningar såsom 
faktoranalys, korrelation och regression. Detta analyseras sedan närmare. Därefter 
presenteras och analyseras övriga resultat. 

4.1 Faktoranalys 

 
Vi började vår sammanställning av enkäterna med att göra en faktoranalys med frågorna 
kring innovationsframgång. Denna faktoranalys gav oss två faktorer gällande 
innovationsframgång varav den ena handlar om framgång i innovationsprocessen och 
den andra handlar om företagets framgång med innovationer. Därefter gjordes en 
faktoranalys med våra 24 frågor om kultur detta gav dessvärre inte några bra faktorer 
varför vi därefter gjorde faktoranalys för varje grupp av frågor. Detta ledde till att vi tog 
bort en fråga från kommunikation men resten hölls intakt. Vi fick genom denna 
faktoranalys åtta stycken faktorer, en för varje kategori med frågor. Dessa faktorer är 
kommunikation, beslut, mål, groupthink, syn på utveckling, syn på risktagande, 
gruppsamhörighet och kreativitet. 

4.2 Korrelation 

 
För att undersöka om det fanns samband mellan de olika faktorerna och framgång i 
innovationsprocessen gjorde vi en korrelationsanalys. Resultatet av denna presenteras i 
tabell 1 nedan. 
 
 
Kolumn1

. .2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Framgång för företaget Korrelation 1

Signifikans

2 Framgång i processen Korrelation 0,193 1

Signifikans (0,112)

3 Kommunikation
Korrelation 0,169 0,328 1

Signifikans (0,165) (0,006)

4 Beslutsprocess Korrelation 0,04 0,22 0,503 1

Signifikans (0,744) (0,069) (0,001)

5 Mål
Korrelation 0,254 0,397 0,5 0,533 1

Signifikans (0,035) (0,001) (0,001) (0,001)

6 Groupthink
Korrelation 0,236 0,242 0,33 0,341 0,41 1

Signifikans (0,051) (0,045) (0,006) (0,004) (0,001)

7 Syn på utveckling
Korrelation 0,331 0,283 0,31 0,418 0,406 0,479 1

Signifikans (0,006) (0,018) (0,010) (0,001) (0,001) (0,001)

8 Syn på risktagande
Korrelation 0,208 0,354 0,447 0,567 0,548 0,45 0,484 1

Signifikans (0,086) (0,003) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

9 Gruppsamhörighet Korrelation 0,29 0,372 0,44 0,484 0,533 0,345 0,49 0,675 1

Signifikans (0,016) (0,002) (0,001) (0,001) (0,001) (0,004) (0,001) (0,001)

10 Kreativitet
Korrelation 0,253 0,419 0,513 0,502 0,657 0,483 0,573 0,709 0,765 1

Signifikans (0,036) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)  
Tabell 1. Korrelation 
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4.2.1 Processen och företaget 
 

Mellan framgång i processen och framgång för företaget fann vi inget samband 
eftersom korrelationen endast var 0,193 och signifikansen 0,112. Detta innebär att de 
som svarat att de hade framgång i processen inte behöver ha svarat att de hade framgång 
i företaget. 

4.2.2 Kommunikation 

 
Faktorn kommunikation har ett positivt samband med innovationsprocessen. Detta med 
en korrelation på 0,328 vilket innebär att de som svarat att de haft god kommunikation 
och öppet delad kommunikation har även svarat att de haft en framgångsrik 
innovationsprocess. 

4.2.3 Beslutsfattande 

 
Mellan en framgångsrik innovationsprocess och faktorn beslut hittar vi inget signifikant 
samband. Korrelationen mellan dessa faktorer var 0,220 och signifikansen 0,069 vilket 
är högre än önskvärt för att anse att resultatet är signifikant. Det finns alltså inget 
signifikant samband mellan dessa faktorer och därför har de som svarat att de haft 
framgångsrika innovationsprocesser inte nödvändigtvis svarat att de haft snabba korta, 
snabba beslutsvägar och att beslut delegerats till rätt personer. 

4.2.4 Mål 

 
Faktorn mål finner vi har ett samband med en framgångsrik innovationsprocess 
eftersom det är en korrelation på 0,397. Signifikansen för detta resultat var 0,001 vilket 
visar att det med 99,9% sannolikhet inte beror på slumpvisa faktorer. De som svarat att 
de är hängivna mål, att målen är tydliga och målen är formella har alltså även svarat att 
de haft en framgångsrik innovationsprocess. 

4.2.5 Groupthink 

 
En framgångsrik innovationsprocess och mindre grupptänkande har ett positivt samband 
med en korrelation på 0,242. Detta innebär att de som svarat att de delar med sig av sina 
åsikter, tillåter olika perspektiv att komma fram och att chefens ord inte väger tyngre än 
andras har även svarat att de har en framgångsrik innovationsprocess. Detta samband 
hade en signifikans på 0,045 vilket visar att sambandet är signifikant och inte bara 
slumpmässigt. Detta resultat är i linje med den teori som vi funnit inom området. 

4.2.6 Syn på utveckling  

 
Med en korrelation på 0,283 finner vi ett samband mellan företagets syn på utveckling 
och hur framgångsrik innovationsprocessen är. De som svarat att de har en framgångsrik 
innovationsprocess har alltså också svarat att de uppmuntrar medarbetarna att utveckla 
kunskaper, ger frihet att nå mål och arbetar med kontinuerlig utveckling för de anställda. 
Detta samband har en signifikans på 0,018 vilket innebär att resultatet med 99,2% 
sannolikhet inte beror på slumpvisa faktorer. 
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4.2.7 Risktagande  

 
Företagets syn på risktagande finner vi har ett samband med om deras 
innovationsprocess är framgångsrik. Detta samband har en korrelation på 0,354 och en 
signifikans på 0,003. Detta visar att det finns ett samband som till 99,7% sannolikhet 
inte beror på slumpen. Det finns alltså ett samband mellan en positiv syn på risktagande 
och framgångsrik innovationsprocess. 

4.2.8 Gruppsamhörighet  

 
Hur gruppsamhörigheten är på ett företag har vi funnit har ett samband till hur 
framgångsrik företagets innovationsprocess är. Korrelationen för detta samband är 0,372 
vilket visar att de som svarat att de har en framgångsrik innovationsprocess även svarat 
att de har hög gruppsamhörighet inom företaget. Detta resultat har en signifikans på 
0,002 och är med stor sannolikhet inte ett slumpmässigt resultat. 

4.2.9 Syn på kreativitet  

 
Att ha en framgångsrik innovationsprocess visade sig i vår undersökning ha ett samband 
med företagets syn på kreativitet detta med en korrelation på 0,419. Signifikansen är 
0,001 vilket innebär att resultatet med störst sannolikhet inte bara är slumpmässigt. 
Detta samband innebär att om företaget svarat att de uppmuntrar och stimulerar 
kreativitet har de med störst sannolikhet även svarat att de har en framgångsrik 
innovationsprocess. 

4.3 Regression 

 
När vi gjort en regressionsanalys av de åtta olika faktorer mot faktorn framgångsrik 
innovationsprocess fann vi att resultatet av denna hade en signifikans på 0,041. Detta 
innebär att alla dessa faktorer tillsammans kan förklara en förändring i hur framgångsrik 
innovationsprocessen är. När vi tittade närmare på resultatet för att finna vilka faktorer 
som hade främst påverkan på om företagen fick en framgångsrik innovationsprocess 
hade ingen av dessa någon enskild signifikans. Alla delarna/faktorerna påverkar alltså 
om innovationsprocessen blir framgångsrik men det går inte att urskilja om någon 
enskilt påverkar speciellt mycket.  

Model Sum of squares df Mean square F Sig.
1     Regression 6,679 8 0,835 2,192 ,041(a)

Residual 22,856 60 0,381

Total 29,535 68  
Tabell 2. Total regression Innovationsprocess 
a  Predictors: (Constant), Kreativitet, Groupthink, Beslutsprocess, Kommunikation, Syn på risktagande, Mål, Syn på 
utveckling, Gruppsamhörighet    
b  Dependent Variable: Framgång I processen 
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Unstandardized 

Coefficients       

Standardized 

Coefficients t Sig.

Model B Std. Error Beta

1    (constant) 1,333 0,153 8,715 0

Kommunikation 0,078 0,082 0,135 0,947 0,347

Beslutsprocess -0,061 0,07 -0,132 -0,863 0,392

Mål 0,098 0,079 0,201 1,244 0,218

Groupthink 0,003 0,081 0,006 0,043 0,966

Utveckling 0,041 0,103 0,059 0,401 0,69

Risktagande 0,05 0,115 0,078 0,436 0,664

Gruppsamhörighet 0,058 0,117 0,093 0,498 0,62

Kreativitet 0,075 0,138 0,121 0,545 0,588  
Tabell 3. Regression Innovationsprocess 
a  Dependent Variable: Framgång i innovationsprocessen. 

4.4 Analys 

 
I denna analys kommer de redovisade resultaten att analyseras. Vi kommer att jämföra 
våra resultat med vår teori och vi kommer att analysera kring bakomliggande faktorer 
som kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom vi gjort en studie med kvantitativ data 
kommer vi att diskutera kring varför samband existerar eftersom sådana data inte svarar 
på det. 
 
I vår uppsats har vi undersökt vilka faktorer i en kultur som påverkar om man får en 
framgångsrik innovationsprocess. I vår studie fann vi samband mellan de olika delarna i 
kulturen och om företag har en framgångsrik innovationsprocess. Dessvärre överstiger 
korrelationen för våra samband aldrig 0,5 vilket det bör göra för att påvisa ett starkt 
samband mellan två faktorer. När vi har tagit fram faktorer i kulturer har vi utgått från 
Scheins modell över kultur vilken innehåller artefakter, underliggande antaganden och 
värderingar. När vi närmare ska analysera våra resultat kommer detta att göras med 
koppling till Scheins modell och därför delas analysen in i tre delar, en för varje del av 
kulturen. Ett viktigt resultat som vi fann var att varje enskild faktor i regressionsanalys 
hade ingen signifikant påverkan på en framgångsrik innovationsprocess. Däremot hade 
alla faktorer tillsammans en signifikant påverkan vilket visar att resultatet är signifikant. 
Detta anser vi är tecken på att det är viktigt med en hel kultur och inte bara delar. För att 
skapa förutsättningar för innovation är inte en del av kulturen viktig utan alla delar 
tillsammans. 

4.4.1 Analys av artefakter 

 
Schein förklarar artefakter som synliga men ofta omöjliga att tyda. De faktorer vi valt 
att studera under artefakter är kommunikation, beslutsprocess och mål. Ekvall, Arvonen 
och Nyström (1987) ansåg att formell kommunikation skulle ha en negativ påverkan på 
innovation vilket vi funnit var motsatsen. Det fanns ett positivt samband mellan 
kommunikation och innovationsprocessen vilket tyder på att formell kommunikation 
och god kommunikation har en positiv effekt på innovationsprocessen. Detta visar att 
man bör sträva efter god och formell kommunikation för att få ett bättre innovativt 
klimat. 
 
Jassawalla och Sashittal (2002) menar att långa beslutsvägar ät negativt för 
innovationer. Krånliga och tidskrävande beslutsvägar är även det negativt för 
innovationer enligt Ekvall et al (1987). Vi har inte kunnat konstatera ett samband mellan 
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detta på grund av att vi hade för låg signifikans även om korrelationen tyder på ett 
samband. Detta tror vi beror på att företag behöver långsammare beslutsvägar för att 
kunna fatta rätt beslut vilket gav oss mer spridda resultat. 
 
Mellan mål och innovationsprocessen fann vi ett signifikant samband vilket bekräftar 
det Claver, Llopis, Garcia och Molina (1998) menar, att företagen måste vara hängivna 
målen för att få en innovativ organisation. Det visar även att målklarhet, att alla vet vad 
målen är och att dessa är tydliga är viktigt för att skapa en innovativ kultur.  

4.4.2 Analys av grundläggande antaganden 

 
Hur mycket groupthink som finns organisationen har vi funnit har ett samband med en 
framgångsrik innovationsprocess. Korrelationen var positiv och visar att den teori vi 
funnit överrensstämmer med resultatet. Vi har funnit att det är positivt att personer har 
avvikande idéer och värderingar gentemot andra i företaget som Bang (1999) skriver. 
Det är även positivt att alla kommer med sina åsikter så att det inte handlar om vilken 
makt personerna har precis som Llopis, Garcia och Molina (1998) förklarar. Det visar 
sig alltså att som Bang skriver, en stark kultur är negativt när det gäller att få fram idéer 
vilket är viktigt för att få en framgångsrik innovativprocess. 
 
Vilken syn företaget/organisationen har på utveckling visade sig ha ett signifikant 
samband med framgång i innovationsprocessen. Enligt Smith (1998) bör företagen 
uppmuntra utveckling, ge frihet till utveckling och ökad inlärning för att få en mer 
innovativ kultur. Vi fann att dessa delar hade en positiv påverkan på om företagen hade 
en framgångsrik innovationsprocess. Vi tror att detta samband finns eftersom om 
personalen får frihet att utvecklas kan de ta mer ansvar och själva komma med lösningar 
istället för att vänta på att få svar serverade. 

4.4.3 Analys av värderingar 

 
Hur företag ser på risktagande visade sig ha ett samband med framgång i 
innovationsprocessen vilket överrensstämmer med Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 
(2006).  Författarna menar att man bör uppmuntra riskvilja vilket vi fann hade ett 
samband med innovationsprocessen. Vi fann även att det är positivt med en mentalitet 
som tror på ”trial-and-error” att man ska lära av misstagen såsom Smith (1998) säger. 
Vårt resultat bekräftar det Smith (1998), Bakka et al (2006) och Claver, Llopis och 
Garcia (1998) menar, att man måste våga ta risker.  
 
Att arbeta över avdelningsgränserna är något som Jassawalla och Sashittal (2002) menar 
är viktigt för att främja innovation. Vi fann ett samband mellan det och framgång i 
innovationsprocessen. Detta bekräftade vårt resultat. Vi tror att det beror på att företag i 
innovationsprocessen måste arbeta över avdelningsgränserna eftersom det handlar om 
flera olika områden såsom produktion, ekonomi och marknad. Claver, Llopis, Garcia 
och Molina (1998) menar att man måste arbeta tillsammans för att skapa en innovativ 
attityd och detta fann vi stöd för i vårt resultat. Vi fann ett samband mellan 
gruppsamhörighet och framgång i innovationsprocessen. Detta tyder på att det är viktigt 
att arbeta i grupp och det bekräftar det Jassawalla et al (2002) menar att en kultur som ej 
uppmuntrar innovation har låg gruppsamhörighet och hög individualism.  
 
Hur företaget ser på kreativitet fann vi hade ett samband med om företaget har en 
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framgångsrik innovationsprocess. Vårt resultat bekräftade det Trott (2005) anser, att 
företag måste uppmuntra en kultur där idéer kan testas och utvecklas, alltså att 
uppmuntra kreativitet. Sambandet som vi fann innebär också att det Claver et al (1998) 
påstår om att kultur ska stimuleras blev bekräftat i våra resultat. 

4.5 Övrigt resultat 

4.5.1 Kommunikation  

 
Resultatet av vår undersökning visar inte något samband mellan om kommunikation och 
om företaget är framgångsrikt. De företag som svarade att de har god kommunikation 
och öppet delat information visade sig inte alltid svara att företaget är framgångsrikt. 
Korrelationen var 0,193 och signifikansen var 0,165 vilket innebär att signifikansen var 
för låg för att fastställa ett samband.   
 

4.5.2 Beslutsfattande  

 
Mellan faktorn beslut och att företaget är framgångsrikt hittar vi inget signifikant 
samband. Korrelationen mellan dessa faktorer var 0,040 och signifikansen 0,165 vilket 
är högre än önskvärt för att anse att resultatet är signifikant. Det finns alltså inget 
signifikant samband mellan dessa faktorer och därför har de som svarat att de haft 
framgångsrika innovationsprocesser inte nödvändigtvis svarat att de haft snabba korta, 
snabba beslutsvägar och att beslut delegerats till rätt personer. 

4.5.3 Mål  

 
Mellan faktorn mål och att företaget är framgångsrikt fann vi att korrelationen är 0,254. 
Detta samband hade en signifikans på 0,035 vilket visar att sambandet är signifikant och 
inte slumpmässigt. Detta innebär att de som svarat att de är hängivna mål, att målen är 
tydliga och målen är formella har alltså även svarat att företaget är framgångsrikt. 

4.5.4  Groupthink 

 
I vår undersökning fann vi inget samband mellan faktorn groupthink och framgång i 
företaget på grund av att signifikansen på resultatet var 0,51. Dock var korrelationen 
0,236 men eftersom signifikansen är lägre än önskvärt kan inget vi inte fastställa ett 
signifikant samband.  

4.5.5  Syn på utveckling 

 
Vi fann ett samband mellan synen på utveckling och framgång i företaget. Signifikansen 
var 0,006 och korrelationen 0,331. Detta tyder på att sambandet är vetenskapligt 
signifikant och att de som ansett att de har framgång i företaget även svarat att de ger 
sina anställda möjligheter att utvecklas. Sambandet räknas inte till ett starkt samband på 
grund av att korrelationen inte var över 0,5 men ändå ett väsentligt samband. 

4.5.6 Syn på risktagande 

 
Hur företagets syn på risktagande var och hur framgångsrik de var kunde vi ej fastställa 
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något samband eftersom resultatet ej var signifikant. Signifikansen var 0,086 och 
korrelationen 0,208.  

4.5.7  Gruppsamhörighet 

 
Hur framgångsrikt ett företag är visade sig ha ett samband med hur gruppsamhörigheten 
är inom företaget. Detta hade en signifikans på 0,016 vilket visar att resultatet är 
vetenskapligt signifikant. Korrelationen var 0,290 vilket visar ett positivt samband. 
Gruppsamhörighet är alltså positivt för att vara framgångsrik.  

4.5.8  Kreativitet 

 
Hur kreativa personalen är och hur detta stimuleras och uppmuntras visade sig ha ett 
samband med hur framgångsrikt företaget är. Korrelationen för detta var 0,253 och med 
en signifikans på 0,036 är detta resultat med stor sannolikhet inte beroende av 
slumpvisa faktorer.  

4.5.9 Regression 

 
Vi gjorde även en regressionsanalys av de åtta olika faktorerna mot faktorn 
framgångsrikt företag. Vi fann även här att de åtta faktorerna hade en påverkan på 
innovationsprocessen med en signifikans på 0,094. Med denna analys kunde vi urskilja 
två faktorer som hade en större påverkan på om företaget blev framgångsrikt dessa var 
syn på utveckling och beslutsprocessen. Vi fann att beslutsprocessen hade en negativ 
påverkan på framgången (se tabell 5) detta innebär att ju mer framgångsrikt ett företag 
är desto längre och långsammare beslutsvägar kommer de att ha. Syn på utveckling 
påverkar däremot positivt framgången hos företagen vilket innebär att ju mer 
framgångsrika företagen är desto mer uppmuntrar de sina anställda för att de ska 
utvecklas. 

 

Model Sum of squares df Mean square F Sig.
1     Regression 6,984 8 0,873 1,805 ,094(a)

Residual 29,014 60 0,484

Total 35,998 68  
Tabell 4. Total regression framgång för företaget 
a  Predictors: (Constant), Kreativitet, Groupthink, Beslutsprocess, Kommunikation, Syn på utveckling, Mål, Syn på 
risktagande, Gruppsamhörighet. 
b  Dependent Variable: Framgång för företaget 

 

     

Unstandardized 

Coefficients       

Standardized 

Coefficients t Sig.

Model B Std. Error Beta

1    (constant) 0,692 0,172 4,018 0

Kommunikation 0,047 0,092 0,074 0,507 0,614

Beslutsprocess -0,146 0,079 -0,287 -1,843 0,07

Mål 0,103 0,089 0,192 1,163 0,249

Groupthink 0,057 0,091 0,089 0,626 0,534

Utveckling 0,213 0,116 0,275 1,832 0,072

Risktagande 0,005 0,129 0,007 0,038 0,97

Gruppsamhörighet 0,17 0,132 0,247 1,295 0,2

Kreativitet -0,11 0,155 -0,16 -0,71 0,481  
Tabell 5. Regression framgång för företaget 
a  Dependent Variable: Framgång för företaget 
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4.6 Analys av övrigt resultat 

 
Det fanns inget samband mellan beslutsfattande och om företaget är framgångsrikt detta 
kan bero på att det även kan vara bra att inte ta för snabba beslut eftersom då det är 
viktigt att det är rätt beslut som fattas. Vi konstaterade ett samband mellan faktorn mål 
och framgången i företaget. Om alla medarbetare är klara över företagets mål och 
strävar åt samma håll kan detta leda till att företaget får en tydligare profil vilket leder 
till framgång. Groupthink har inget samband med om företaget är framgångsrikt. Detta 
kan bero på att även individuella prestationer är viktig för om företaget kan når 
framgång.  Sambandet mellan syn på utveckling och företagets framgång tyder på att 
det är viktigt även för framgången för företaget och inte bara för framgång i 
innovationsprocessen att arbeta med kontinuerlig utveckling. Vi kunde inte fastställa 
något samband mellan syn på risktagande och hur framgångsrikt företaget är detta tror 
vi kan beror på att ett företag kan vara framgångsrikt utan att våga chansa, de är inte 
lika innovativa men dock ändå framgångsrika. Gruppsamhörighet visar sig ha ett 
samband även med hur framgångsrikt företaget är.  Såsom vår teori sagt är det alltså 
viktigt även vid framgång för företaget att arbeta i team och nära samarbeten. 
Kreativitet visade sig ha ett samband med framgången för företaget, detta tror vi kan 
visa att kreativitet som gynnar innovation har ett samband med framgång. 
 
Regressionsanalysen mellan våra faktorer och framgång i företaget visade sig skilja sig 
från regressionsanalysen för processen. Detta innebär att dessa två påverkas olika av 
kulturen och är därför inte heller beroende av varandra. De har ingen påverkan på 
varandra som vi fann i vår korrelationsanalys. Vi fann att beslutsprocessen hade en 
negativ påverkan på hur framgångsrikt företaget är vilket är motsatsen till vår teori. 
Regressionsanalysen visade att korta och snabba beslutsvägar hade en negativ effekt på 
framgång, desto kortare och snabba beslut desto mindre framgång.  
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5. Slutdiskussion 
Här presenteras de slutsatser vi dragit av vår studie . I detta kapitel ges även förslag till 
fortsatt forskning. 

5.1 Slutdiskussion 

 
I vår studie har vi undersökt vilka faktorer som påverkar innovation. Vi har även sett på 
hur dessa påverkar. Vi har funnit ett samband mellan de flesta av faktorerna som vi valt 
att undersöka och framgång i innovationsprocessen. Bilden nedan visar det vi funnit har 
ett positivt samband med en framgångsrik process. 

 

 

Positivt

Artefakter Kommunikation God kommunikation

Öppen kommunikation

Mål Hängivna mål

Tydliga mål för alla

Väldokumenterade mål

Grundläggande Groupthink Öppet delade åsikter

antaganden  Tillåtande av olika perspektiv

Chefens ord inte tyngre än någon annan

Syn på utveckling Uppmuntra utveckling av kunskaper

Frihet att nå mål

Kontinuerlig utveckling

Värderingar Syn på risktagande Våga fatta djärva beslut

Lära av misstag

Anse att risktagande kan ge ny kunskap

Gruppsamhörighet Koppling mellan individuella mål & företagsmål

Föredra att arbeta i team

Arbeta tillsammans över avdelningar

Syn på kreativitet Uppmuntran till kreativitet

Stimulans till kreativitet

Uppmuntran till att uttrycka idéer  
Tabell 6 Positivt för kultur 
 
Vi har funnit att företagskulturen har påverkan på om företaget har en framgångsrik 
innovationsprocess. Av alla faktorer som vi undersökte fann vi samband till 
innovationsprocessen förutom när det gällde beslutsprocessen. Kulturen i företaget har 
alltså visat sig ha ett samband med hur framgångsrik innovationsprocessen är. God 
kommunikation och öppen kommunikation visade sig ha ett positivt samband till 
innovationsprocessen och är därför en faktor i kulturen som kan påverka innovation. 
Hur målen är i företaget var även det en faktor som visade sig ha påverkan på 
innovation. Vi fann att det är positivt för innovationsprocessen om de anställda är 
hängivna målen, att alla är medvetna om målen och att dessa mål är tydligt 
dokumenterade. Att ha öppet delade åsikter, tillåtande av olika perspektiv och att ingens 
ord väger tyngre än någon annans visade sig vara positiva faktorer för innovation. 
Synen på utveckling hade även det ett positivt samband och är därmed faktorer som kan 
påverka framgången i innovationsprocessen. Risktagande fann vi var positivt för 
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innovation och även samarbete både inom och över avdelningar. Vi fann även att 
kreativitet som uppmuntras och stimuleras har ett positivt samband med 
innovationsprocessen.  
 
Vi har även funnit att det inte finns ett samband mellan en framgångsrik 
innovationsprocess och framgång för företaget. Även om företaget har framgång i 
innovationsprocessen måste detta inte innebära att de får framgång för företaget och 
vice versa. Framgång i innovationsprocessen är alltså oberoende av framgång i 
företaget. Dock fann vi att kulturen även kan ha påverkan på om företaget når framgång 
men en annan påverkan än kulturen har på processen. 
 
Vi har funnit att snabba beslut, korta beslutsvägar och att beslut delegeras till rätt person 
har en negativ påverkan på framgång för företaget. Detta tror vi beror på att företagen 
anser att de kräver längre tid och många delaktiga för att kunna fatta rätt beslut. Vi fann 
även att det finns en positiv påverkan på framgång för företaget gällande synen på 
utveckling. Detta tyder på att det krävs utveckling för att kunna vara med på en 
konkurrensutsatt marknad. 

5.2 Slutsatser 

 
Slutsatsen är att kultur påverkar innovation på flera sätt. Vi har funnit både en påverkan 
på innovationsprocessen och för framgången i företaget även om dessa två inte hade 
koppling mot varandra. De faktorer som visade sig ha ett samband med 
innovationsprocessen var kommunikation, mål, groupthink, syn på utveckling, syn på 
risktagande, gruppsamhörighet och kreativitet. Vilket stöds av tidigare teori. Däremot 
visade sig beslutsprocessen ha en negativ påverkan på framgång för företaget vilket 
tidigare teori inte visat. Vi har visat att företagets kultur har ett samband med innovation 
och eftersom innovation sägs vara nödvändigt för överlevnad torde det innebära att 
kulturen är viktig för organisationers fortsatta arbete.  
 
Vi har dragit slutsatserna att företagets kultur påverkar deras innovationsarbete även om 
de olika delarna hade olika påverkan. En slutsats vi har dragit är att de olika delarna i en 
kultur inte har speciell stark påverkan på innovationsarbetet men hela kulturen har 
påverkan och är därför ändå viktig för företag att arbeta med. Företag bör då inte bara 
fokusera på delar i kulturen utan se på helheten för att få en kultur som kan främja 
innovationsprocessen. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

 
I vår undersökning valde vi att göra en enkätstudie för att undersöka hur kulturen 
påverkar innovation. Vi har kunnat se att samband finns mellan en företagskultur och 
framgång i innovationsprocessen däremot har vi ej kunnat gå djupare in på området 
eftersom vi gjort en kvantitativ studie. Vi anser därför att det vore intressant att göra en 
kvalitativ studie för att ta reda på varför dessa faktorer påverkar. 
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Bilaga 1 - enkäten 

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 

 Instämmer 
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 

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

konkurrenternas ......................................................................  � � � � � � � 
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 

nuvarande produktutbud .........................................................  � � � � � � � 
15. …innehåller våra nya produkter en stor del ny teknisk 

kunskap ..................................................................................  � � � � � � � 
16. …liknar våra nya produkter i allmänhet de som 

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

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

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

avdelningar/funktioner inom organisationen samarbetar, under ett innovationsprojekt? 
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 

 Instämmer 
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 

individuella prestationer .........................................................  � � � � � � � 
8. …något där alla deltagarna bidrar i princip lika mycket i 

innovationsprocessen. ............................................................  � � � � � � � 

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

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

viktig enhet i innovationsprocessen .......................................  � � � � � � � 
11. …är tillverkningsavdelningen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
12. …är ekonomiavdelningen en viktig enhet i 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
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Tar klart 

avstånd från 
  Neutral – kan 

ej ta ställning 
  Instämmer 

helt 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
 Tar helt 

avstånd från 
 Instämmer 

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 

efterfrågar) 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 

innovationsprocessen. ............................................................  � � � � � � � 
23. …varieras medlemmar i teamet inför varje ny 

innovationsprocess.  ...............................................................  � � � � � � � 
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 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 

31. …ligger ofta tidigare erfarenheter till grund för förslag och 
lösningar .................................................................................  � � � � � � � 

32. …använder sig alla i organisationen av liknande 
handlingsmönster vid utformning av innovationer ................  � � � � � � � 

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

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
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Del 3 
 

Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 
Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
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 ...........................................................  � � � � � � � 
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Del 4 
 

Tar klart 
avstånd från 

  Neutral – kan 
ej ta ställning 

  Instämmer 
helt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
 

 Tar helt 
avstånd från 

 Instämmer 
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 

basis” ......................................................................................  � � � � � � � 
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 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
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 

innovationsprocessen .............................................................  � � � � � � � 
13. …uppmuntras medarbetarna att utveckla sina kunskaper, 

färdigheter 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 

problem 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 ..  � � � � � � � 
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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 
begränsad tidsperiod.  
 
Innovationsarbetet 
Med innovationsarbetet avses arbetet med att ta fram en innovation. 
 
Policys 
Med policys avses grundprinciper för deltagarnas handlande i innovationsprocesser. 
 


